
 

 

 .آدم بودی حوا شدم. آدم نماندی دل بریدم

، هر جانداری   عشق جان هرآدیم، هر حوانی
میدانی

 به امیدی زنده

است و تو شیشه ی عمر امیدم را پایکوبان 

 !!!شکست  

اگر با دیگری رفتم، اگر با دیگری ماندم، دلیلش 

 وسوسه سیب

رسخ و ابلیس نبود. دلیل تو بودی و دردی که به 

 .جانم زدی

 ...تو درد شدی و دیگری درمان



 فصل اول*

 افتخار

دست هایم را روی صورتم میگذارم تا ذوب نشود 

 نگاهم در آتش

چشمانش، دلم زیر لب زمزمه میکند: » با من دیوانه 

 چه کردی که

 «اینگونه نی قرارم؟

دست روی دستهای لرزانم میگذارد و آرام از روی 

 صورتم

برشان میدارد. آش کشک خاله است و به پایم 

 .نوشته شده

ه به نی نی چشمانش، نی قرار شوم  .باید خیر

ند؛ تازه میفهمم لبخندش چه قدر نی  ی لبخند میر

 رحمانه و

خصمانه است برای دل ساده ام! هربار که مهمان 

 لبهایش

د  میشود، پیکار به پا میکند، همیشه ی خدا آن که نیی



 را واگذار

 .کرده دل بیچاریه من است

ند و  ی ی سکته میر اسمم را که صدا میکند گونی زمیر

 جهانم از
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 درد و درمون

 «حرکت میایستد: »پری؟

 «دلم اکو وار یم گوید: »جان پری؟

عقل نمیگذارد بگویم: »جان؟« نچ نچی میکند و با 

 غیظ

 «.میگوید: »هنوز زود است احمق

 ...دیر و زود ندارد، حرف گفتتی را باید گفت! اما

 بله؟ -

 نگاهم را میدهم به انگشتهایم و بند کوله پشت  روی

م. عقل  پاهایم را میان انگشتان دست، به بازی میگیر

 باز ازناکجا

وع به سد و مثل مادربزرگ ها رسر  آباد رس میر



نصیحت یم کند: »پری تو که اهل این حرف ها 

 نبودی، تو

 «.که زود وا نیم دادی

چه قدر دلم میخواهد با پشت دست به دهان این 

 عقل لعنت  

بکوبم و بگویم: »کدام زود؟ نیم فهیم در این 

 چندسال پیر 

شده ام؟ توی احمق نیم دانی چه شب و روز ها 

 حرست

لبخندی را کشیدم که آرزو داشتم فقط یک بار به 

 صورتم

، مته روی اعصابم  پاشیده شود؟حرف نزن لعنت 

 «.نگذار

 بزند ضبط 
ی
کنارم مینشیند، قبل از این که حرف

 صوت گوش

هایم را روشن میکنم تا هرچه میگوید در خاطرم 

 ثبت شود،



 ثبت شود
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 درد و درمون

 وقت  حت  ثانیهای از او

 .دورم خاطره بازی کنم

 میگوید: »نکنه هرچی 

 خیال یم کنم کشکه پری،

 نکنه... « یکه میخورم،ازحماقت کالمش به جنون

سم  میر

 خدایا چگونه ثابت کنم این دل لعنت  با هر

د و فرو  کالمش مثل پالسکو آتش میگیر

یزد؟ چگونه در کله ی پوکش فرو کنم  میر

 که دوستش دارم و نگوید نکند دوست

 داشتنت کشک باشد؟ لب گزیده و از جا

 بلند میشوم. دیوانه شدهام میان پیکار دل

د و  و عقلم با دلش.گوشه ی آستینم را میگیر

ی   «میگوید: »بشیر



 .مینشینم و لعنت به متی که اینقدر مطیع است

 صدای عقل را میشنوم که زیرلب میگوید: »خاک بر

 «رست

 دلم دهن کچی میکند: »حرف نزن، تو

؟« هیچ  از عشق چی میدانی

ی را با  نمیداند! یاد گرفته که هرچیر
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د و برایم  خط کش منطق قد بگیر

 .بدوزد

خسته شدم از این اندازه ی تکراری کیم گشادتر 

 میخواهد دلم

، کیم راحتی  و کیم دلبازتر از اتفاقان  که معیارشان 

 منطق

 .است

شال گردنم را محکمی  دور دهان میپیچم و این بار 

 بدون



ی نگاهم به چشمانش نگاه میکنم: »  ترس از سوخی 

 آدم یا

باید نفهم باشه یا خودش و بزنه به نفهیم، از این 

 دوحالت

سم چون نمیسوزم.آتش  خارج نیست. «اینبار نمیی 

 خشم من

 سوزاندنیی  

 !است

میخندد و امواج صدای لعنتیاش ضبط صوت  

 گوشهایم را از

 .کار میاندازد

 گونی امواج خندههایش فراتر از صوت است! دلم

 باز میلرزد و نفس طلب کردن برای ُ شش هایم

ی به  سخت میشود. اگر باهر بار خنده اش این چنیر

 !رسم بیاید کار من عاشق که زار است

 با ته ماندیه همان لبخند دوست داشتتی 

 میگوید: »پس من یا نفهمم یا خودم و زدم به
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 نفهیم هوم؟« لبخند روی لبم پهن میشود،

 !ناخودآگاه

 .از رسخوشر و عشق، از دیدن لبخند کج کنج لبش

دو مرتبه با لبخند میگوید: »ببخشید خانم،یم شه 

 افتخار بدین با این

 آقای نفهم یه

 بستتی بخورین؟« چرا آن لبخند لعنت  را از

 روی لب هایش جمع نیم کند؟

حت  اگر بساط عشق و عاشق  هم پهن نباشد در 

 برابر

 .خوردن بستتی در هوای رسد نیم توانم مقاومت کنم

از جا بلند میشود و دستش را به سمتم دراز یم کند. 

 لمس

دستهایش حت  اگر گناه باشد  گرمایش میارزد. کوله 

 ام را



 .روی شانه میاندازم و دست در دستش میگذارم

ی نیست اما زمستان هم با بهانه هانی که  ی هوا پائیر

 برای

اشد عجیب عاشق کشر  باهم بودن میی 

 !میکند.بیچاره من

بیچاره امثال من! دستم هنوز پیچیده به دست  

 گرمش است

 و خدایا چه لذن  فراتر از این؟

به سمت موتورش که چند قدم آن طرفی  کنار 

 جدول پارک

ویم اما آرام. مرد دوست داشتنیام زیادی  کرده میر

 مواظب

ی نخورم. سوار یم شود و من،  است که روی یخ ها لیر

 چه قدر

7 

 درد و درمون

گارد گرفتنش را هنگام سوار شدن روی اپاچی سفید 



 رنگشدوست

 .دارم

 "به قول خودش: "موتور را آتیش میکند

 .و  با اشاریه رس از من میخواهد ترکش بنشینم

میدانم که اگر سیاوش مرا ببیند تکه بزرگهام گوشم 

 است،

اما انگار که چارهای نداشته باشم و مجبور باشم 

 سوار

 .میشوم. جیی است تکیه زدن به شانهاش

د و لبخند بر لب  کاله کاسکت را به سمتم میگیر

 میگوید: »بذار

 «.رست، موتور سواری واسه بچهها خطرناکه

ی خطرناک  خندههایش از یک زلزله ی هشت ریشی 

 تراست

یزد. کاله را روی رس  وقت  دلم با هر لبخندش ُهری میر

میگذارم، بوی موهایش رامیدهد. ناخود آگاه 

 دستهایم ویار



 .چنگ زدن در موهایش را میکند

لب میگزم و باز میبویم این بوی دوست داشتتی را، 

 نی حیا

 شدهام! دستهایم را دور شانش حلقه میکنم و او با

اند. رسم را روی شانه اش ین رسعت ممکن میر  بیشی 

میگذارم.به تو که تکیه میکنم، گونی خوشبخت ترین 

 زن عالمم، چه

 !سحری دارد شانههایت

میدانم که صورتش از رسما حسانی رسخ شده و شاید 

 هم از
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اینکه کالهش را به من داده پشیمان است. شاید 

 پشیمان باشد

ی که  چون هنوز نمیدانم این حجم دوست داشی 

 دست و پای

ی روی او دارد یا نه!  دلم را قفل و بست کرده تاثیر



 نمیدانم

چون هربار بایک بهانیه جدید دوست داشتنم را زیر 

 سوال

ب دوست داشتنم  د و میگوید "نکند حاصل ضی مییی

 بشود؛

 "کشک

دستهایم از رسما شبیه قندیل شدهاند. از دور شانش 

 بازشان

میکنم و در جیبهای کت خوش دوختش فرو یم 

 .برمشان

سیم.  یک رب  ع میگذرد و به بستتی فروشر آقا ویل میر

 موتور

ی که  را کنار جوی پارک یم کند و میگوید: »بیی پاییر

 مردم از

 «.رسما

من در دل هزارها بار انگار که تسبیح دست گرفته 

 باشم، باهر



دانه اش میگویم: »خدا نکند،خدا نکند که روزی 

 بیاید که تو

 نباشر 

من باشم. «پیاده شده و کولهام را روی شانه جابه جا 

 .میکنم

 شالگردنم را

محکمی  دور دهان میپیچم و دستانم را در جیب  

 کاپشنم فرو

م  .مییی

پیاده میشود و نفسش را پر حرارت روی دستانش 

 مثل شعله

9 

 درد و درمون

پخش کن، پخش یم کند، زیپ کاپشن ُ رسمه ای 

 رنگش را

 باال تر میکشد، نیم نگایه به صورتم میاندازد و

میگوید: »جان پری پوکیدم. یه اکیی میگه بااین یابو 



 نرو

ی گوش  ای مردم سینه پهلو میکیی دخی  بازی دخی 

 .نمیدم

ای مردم به جهنم خودم از رسما نفله شدم  «.دخی 

میگوید و میخندد. حواسم به هیچ کدام از حرفهایش 

 نیست

ای" مردم  .به جز "دخی 

نم و چند قدم بعد تا در مغازه را به تندی  ی پوزخند میر

 بر

 .میدارم

ند: »پری؟ ی  «با صدای بلند اسمم را صدا میر

بازهم حکایت پیکار عقل و دل به پا یم شود که دل 

 یم

گوید جان و عقل یم گوید خاک بر رست.هر دو را  

 کنار یم

زنم نه یم گویم "جان" و نه یم گویم"بله"فقط رسجا 

 یم



ایستم و منتظر میمانم؛ اما باگوش جان احمقم 

 دیگر.قدم هایش را تند

د. میخندد و  میکند و دستم را میگیر

 همانطور که بساط خنده روی لب هایش پهن است

 میگوید: »شوچی کردم به خدا! این یابو در بست خر

 «خودته

و دومرتبه صدای خنده اش شلیک میشود و باز هم 

 زلزلهها
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 .پس لرزهها به شناژ دلم حمله میکنند

بغض میکنم و درد میکشم از تصور روزی که رسخط 

 اخبار

 .زندگیام نبودن شایان باشد

 «.زمزمه میکنم: »شوخیش هم بده، نکن

درب شیشهای مغازه را باز کرده وابتدا خودم وارد 

 .میشوم



سد. آقا  صدای آرامبخش آویز باال ی در به گوش میر

 ویل

ی  هایش است  .رسگرم تعارف کردن با مشی 

بر میگردم پشت رسم را نگاه میکنم شایان با لبخند 

 پشت در

ایستاده و وارد نمیشود. از نی حواسیاش اعصابم 

 خرد

میشود. ساعت شش غروب است و من هنوز به 

 خانه نرفتهام

 .و وای اگر سیاوش بفهمد کجا بودهام

در را باز  میکنم و از مغازه خارج میشوم. پشت در، 

 درستهمان جا

 که شایان ایستاده. دومرتبه در را باز کرده و به او

ی که پایش از  اشاره میکنم که وارد شود همیر

 چهارچوب در

ی خواهش یم   میگذرد حریص شده میگویم: »بفرماییر

 کنم،



 «..خانم ها مقدم ترند

میانه ی راه به سمتم برمیگردد و با همان لبخند پر ُ 

 یکش

 «میگوید: »خانما؟

ش ادامه داده و دست راستش را در  سپس به مسیر

 هوا تکان
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 «.میدهد: »باشه پری خانم ییک طلبت

های چونی که آدم را به یاد سفره خانه 
ی به سمت میر

 میاندازد

ی آقا ویل از درب  ویم، هم زمان با ورود ما مشی  میر

 خارج

میشود و بازهم صدای روح نواز آویز در اثر باز و 

 بسته شدن

 .درب گوشم را نوازش میدهد

ند شایان به نشانیه  ی آقا ویل نگاهش را به ما کوک میر



 ادب

 «.دستش را بلند میکند و میگوید: »چاکر آقا ویل

ند.به آرایم سالیم میکنم  ی آقاویل در جوابش لبخند میر

 و روی

 صندیل مینشینم. پاسخم

م  میشود لب گزیده شدیه آقاویل که میدانم بوی رسر

م از سیاوش که ناموسش جلوی  میدهد؛ رسر

ین  صمیمیی 

ی به  ی دوستش مینشیند و آقا ویل از رس رازداری چیر

 او

نمیگوید. عادت کردهام که برایم صندیل را عقب 

 نکشد و به

 ."قول خودش"سوسول بازی درنیاورد

روی صندیل روبه رویم مینشیند و منو را به سمتم 

د  .میگیر

منو در دستش روی هوا میماند و من هیچ متوجه 

 نیستم که



ه به چشمهایش ماندهام  .مدن  است خیر

 !به چشمان قهوهای رنگش

ه میشوم گونی به  که هرگاه به آنها خیر
 به چشمانی
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سم. دستش را در هوا مقابل چشمانم  انتهای دنیا میر

؟ ، غرق نشر  «تکان میدهد و میگوید: »کجانی

 .کاش غرق شوم، کاش هیچ غریق نجان  نجاتم ندهد

کاش تا آخر دنیا دست و پا بزنم میان چشمان 

 دریاییاش. منو

ی میگذارم همانطور که  م و روی میر را از دستش میگیر

 یک

دستم را زیرچانه زدهام با دست دیگر بازش میکنم و 

 از رس

سطر میخوانمش. دستهایش را به هم میسابد و 

 میگوید: »چی 

 «بخوریم حاال؟



و من شکوه کنان با اخم میگویم: »شایان نمیگم این 

 جا نیایم،

فتیم دوتا بستتی قیقی از رس پارک میگرفتیم و  میر

 «.تموم

دست  به پیشانی میکشد و میگوید: »جذبه ات و 

 عشق است

 «.ساالر

ود، نی های دلم فرو یم ریزد و من چه  دلم غنج میر

 قدر نی 

 .جنبه ام! تنها بایک کالم خانمان سوز میشوم

شاگرد آقا ویل به سمتمان میآید: » سالم خوش 

 اومدین چی 

 «بیارم؟

شایان نگاهش را به من میدوزد و درحایل که لبخند به 

 لب

سد: »تکلیف؟  «دارد مییی

 
 

نم: »همون همیشیک ی  «...لبخند میر
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ی جواب را در پاسخ سوال   کاش تا آخر دنیا همیر

 کسانی بدهم

سند:"عشقت کیست؟  "که مییی

ود و من هر دودست را درحایل که آرنجم  میالد میر

است ی  روی میر

نم. انگشتهایش را در هم گره ی  زیر چانه میر

ند: »مسخره ایم ها، هر بار که میآیم نیم ساعت  ی میر

 میشینیم

منو رو میخونیم دست آخر بستتی فالوده سفارش 

 «.میدیم

لبخندی کج کنج لبم جا خوش میکند: »خودآزاریه 

 «.دیگه

ود: »شایدم  یک طرف لبش به تقاضای لبخند باال میر

 مردم

 «.آزاری



گریه انگشتهایش را باز کرده وبا نوک انگشت روی 

ی   میر

د و همانطور که نگاهش به اطراف است  ب میگیر ضی

 زیر

لب میخواند: »برو دیگه نگام نکن، عاشقونه صدام 

 نکن،

 «.اشک دروغیک نریز، اسیر اشتبام نکن

طبق عادت به آرایم همرایه میکنم: »تو دلت روزی 

 یه جوره

پای عشقم لب گوره نمیخوامت نمیخوامت مگه 

 «.زوره

میالد رسفه ای مصلحت  میکند و محتوای سیتی را 

ی   روی میر

میچیند. دست از زمزمه کشیده و از میالد تشکر 

 .میکنیم

میالد یم رود و شایان به ساعتش نگاه میکند. کف 

 دست را



به پیشانی میکوبد و میگوید: »با سیا ساعت شیش 

 قرار
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داشتم! «میخندم: »عیب نداره، بهش بگو در جوار 

 خواهرتون بستتی 

 ف

 «.الوده یم زدم تو رگ، این شد که دیر شد

اخم تصنیع یم کند: »که اونم بزنه فکَ مکم و بیاره 

ی   پاییر

 «، هوم؟

بدجنس میشوم و باخنده میگویم: »دلم خنک یم 

 «.شه

 «مظلوم میشود لحنش: »دلت میاد

نی هوا میگویم: »نه. «نه گفتنم لبخند را روی لب 

 هایش پهن یم کند

 و



؟  «میگوید: »باباساالر، خییل کرتیما! درجریانی

 
ُ
ُ
ُ
ُ 

د. آن قدر پر حرارت که  میگوید و گونههایم گر میگیر

 هزار ها

 .آتش نشان توانانی رام کردنش را ندارند

اصال حرف از شایان که میشود تمام حساب و کتاب 

 افکار و

یزد. پیر میشوم و قلبم لغوه  اعضای بدنم به هم میر

 یم

د، ناتوان یم شوم و در این میان فقط سنسور  گیر

 چشمانم

 .خوب کار میکند تا نوع نگاهش را تشخیص دهم

صدای آویز باال ی در هر از چند گایه به گوش 

سد و آی،  میر

 !آرام بخش است. مثل صدای مادر ها میمانند
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تلفن همراهش زنگ یم خورد و به این فکر یم کنم 

 "این

ی یم داند؟" شاید هم  ی برسر از تکنولوژی هم چیر

 را
 

 سادگ

دوست دارد که هنوز گوشر نوکیای ساده اش را به 

 همراه

دارد. تماس را برقرار یم کند و در حایل که ریز 

 میخندد

 «.میگوید: »سالم سیا

صدای بم و بلند سیاوش از  پشت تلفن به گوش 

سد: »س  میر

الم و زهرمار،َ مر َ دک َجفنگ معلومه  

؟«نگاهش را به من  کجانی

 دوخته و با نیشخند بساط شده گوشیه

لبش میگوید: » داشتم میاومدم، کار پیش اومد جون 

 «.دادا

سیاوش عصتی شده، این را از تن صدایش تشخیص 



 .میدهم

با غیظ و همان لحن عصبانی یم گوید: »بخوره تواون 

 رست،

 «.قرار مرار و بیخ! به کارت برس

وند و ناباور زمزمه  ابروهای شایان باال میر

 «میکند: »سیا؟

و صدای بوق ممتد، در گوشر میپیچد. از جا بلند 

 میشوم و

 «شایان متعجب تر از قبل میگوید: » تو کجا؟

به جان ناخنهایم میافتم: »برم دیگه االن داره خون 

 خونش و

 «.میخوره. زنده بمونم شانس آوردم

میخندد و میگوید: »داداش نیست که فرمانده ارتش 

 «.داعشه

اخم کرده و چپ چپ نگاهش میکنم. دست هایش 

 را به
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د: »واسه من قیافه نگیر که   نشانه ی تسلیم باال مییی

 گردنم از

 «مو باریک تره. برسونمت؟

رسم را به نشانه ی نقی تکان میدهم و درحایل که  

 کوله ام راروی

 «.شانه یم اندازم به آرایم میگویم: »نه خودم یم رم

ود تا  از جا بلند میشود، به سمت آقا ویل میر

 سفارشمان را

 .حساب کند

سفارشر که اکیر اوقات سهم من دست نخورده 

 .میماند

خداحافظی میکنم و از در مغازه خارج میشوم. لب 

 میگزم از

تصور چهره ی عصبانی سیاوش. میی  سم از تارییک 

 زود

 .هنگام هوا در زمستان



ی میگذارم  قدم تند میکنم اما، پایم را محکم روی زمیر

 تا

ی بخورم. خیابان های خلوت آشوب به دلم  مبادا لیر

 .میاندازد

ای کاش یم توانستم به شایان بگویم من را برساند. 

 اما

میدانم سیاوش هم اکنون رس کوچه ایستاده و مرتب 

 سیگار

 میکشد.وارد خیابان اصیل که میشوم دلم کیم آرام تر

 !میشود

تند قدم بر میدارم تا جانی که میدوم و حدسم 

 درست است؛

 .رس کوچه ایستاده و سیگار میکشد

قدم هایم را آهسته تر بر میدارم. بماند که در این 

ی   افت و خیر
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ها چند مرتبه پایم پیچ خورده است. نفس عمیق که 

 میکشم

سو ز هوا از دهانم تا ریه هایم را دچار عرص یخبندان 

 میکند.رس به

 زیر انداخته و رو به رویش یم ایستم. سیگار میان

ی میاندازد و با کقی کفش  انگشتانش را روی زمیر

 خاموشش

میکند. نگاه تندی به چهره ام میاندازد. دست چپش 

 را باال

 میآورد و اشاره به ساعت مچیاش میکند، ترسر یم

؟ . کجا بودین به سالمت   «زند: »رسیدن به خیر آباچی

ی میکنم و برای فرار از جو حاکم میگویم: » به  ی فیر فیر

 خدا

ی جیمم کن  «.یخ زدم سیا، بریم خونه اون وقت سیر

ود و همان طور که به سمت داخل   چشم غره میر

 کوچه

 «میچرخد زیرلب زمزمه میکند: » لال ُ اکیی 



پشت رسش گام بر میدارم، رو به آسمان یم کنم و با 

 عجز در

دل میگویم: » خدایا یه این بارم کمک کن 

 بپیچونیمش، بار

آخره... «به آرایم گام بر میدارد و من، چه قدر صدای 

 پانی را که

ی میکشد دوست دارم!  ی روی زمیر
هنگام راه رفی 

 صورت انی 

باهمان لبخند همیشیه خدا کش آمده در نظرم 

 .پدیدار میشود

صدای بم و دخی  ُ کشش در گوشم میپیچد و آخ، 

 قلبم از درد

جای خالیاش تیر میکشد! به پشت  تکیه زده و به 

 سیبیلش

تاب میدهد لحنش آرام است مثل همیشههای خدا: 

 "یه مرد،
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ی برداره. یه طوری راه  باس قدماش و آروم و سنگیر

 بره که

 هرگ صدای پاش و شنید به خودش بلرزه ازسنگیتی 

قدماش" و چه قدر قشنگ بود حرفهایش قبل از 

 .اعتیاد

 !حرفهایش عیار داشت؛ بیست و چها ِ ر تمام

بر میگردد و با گوشه ی چشم نیم نگایه به صورتم 

 انداخته

ش ادامه میدهد. لب میگزم و رسم را  و سپس به مسیر

 به زیر

میاندازم. چه قدر نگاهش با تمام شعله های آتش 

 درونش

دوست داشتتی است و تمام سیاوش، مرا به یاد تمام 

 انی یم

 .اندازد

کوچه خلوت است و چه قدر این ساعات کوچههای  



 کف شهر

ی است. که همسایهای نیست تا رفت و آمدت  دلنشیر

 را کنکاش

کند، که نیست تا دست روی دست بکوبد و زیرلب 

 " :بگوید

ون یم مونه؟  خدایا توبه، مگه دخی  تااین ساعت بیر

 " کهدیگری

وش نچنچی کند و بگوید :"معلوم نیست باز چی   پیر

 ".کار کرده که داداشش این قدر عصبانیه

پشت در خانه میایستد و میایستم. دسته کلیدش را  

 که

زنجیر بلندی به آن آویزان است و نام حک شدیه 

 صبا روی

ون  مهر کوچیک که به آن وصل شده را از جیب بیر

 آورده و

ود و اشاره  کلید را در قفل در میچرخاند. کنار میر

 میکند تا
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وارد ساختمان شوم. ساختمان که نه روی هم رفته 

 دو واحد

 که یک واحدش از آن همسایه اعصاب ُ 
 

کلنیک

 خردکنمان

 .است

پایم که از چهار چوب در رد میشود، در واحد زیرین 

 باز

میشود و افسانه سینه سیی کرده جلوی در میایستد و 

 خدا

ارم. مرا که  ی میداند که چه قدر از او و رفتارهایش بیر

 میبیند

اخم به چهرهاش نشانده و با غضب 

سد: »سیاوش  مییی

 «کجاست؟

من هم اخم کرده و با عصبانیت میگویم: 



 »کیشمیشُ دم

 «.داره! سیاوش نه و آقا سیاوش

صدای سیاوش از پشت رس به گوش یم رسد که 

 توبیخ گرانه

نامم را صدا میکند: »پری؟«بدون این که برگردم و 

 پشت رسم را

 نگاه کنم، میدانم که

اخم کرده و تای ابروی سمت چپش باال رفته. خواهر  

 که

 !باشم برادرم را فوت آبم

لحن سیاوش همان لحن توبیخ گراست: »پری خانم، 

 شما بفرما

 .« باال

 توبیخ کند، بزند و یا مرا بکشد برای من حجت است

 .وجودش
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لبخند پیر وزی روی لب افسانه مینشیند و من از روی 

 خشم به

وم کلید را از  او دهن کچی یم کنم. پله ها را باال میر

 جیب

ی که پایم  ون میآورم. در را باز میکنم و همیر کولهام بیر

 را

داخل خانه میگذارم با تمام قدرت بهم میکوبمش.  

 گایه باید

به سیاوش بفهمانم که کنار آمدن من بااین زن نی 

 چاک و دهن

مثل کنار آمدن کارد و پنیر است. به اتاقم رفته و 

 مانتو

 .شلوارم را با بلوز و شلواری ساده عوض میکنم

طبق عادت به قاب عکس روی دیوار لبخند یم زنم 

 و

دیالوگ هر روزه ام را مرور میکنم: »چاکرخوای آقا 

، ما  انی



؟ یم گما، گفته بودم سیبیل چه  رو نیم بیتی خوشر

 قدر

ود این جملیه لعنت  دیوانه   بهت میاد؟«یادم نمیر

 کننده را. انگار که

مبتال باشم به مرض خودآزاری؛ باید هر روز غروب 

 وقت  

از رسکار به خانه برمیگردم بازگویش کنم. که از یادم 

 برود

 .دیگر انی نیست و من یتیمم

در اتاق با صدای رسسام آوری باز شده و با دیوار 

 برخورد یم

کند، سیاوش در چهارچوب در میایستد، وحشت 

 زده نگاهش

میکنم، اخم غلیظی میان ابروهایش خود نمانی یم  

 کند و

ی لحن تلچی در صدایش: » یم گما نگفته بودی به  نیر

 من



 «.گوش دراز خییل میآد
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! جذبه اش آدم را الل میکند م، لعنت   .لکنت میگیر

 «.رسآسیمه میگویم: »بالنسبت داداش

وم. با  وار د اتاق میشود و من، چند قدم عقب تر میر

 صدای

سد: »تا االن کجا بودی؟  «بلند مییی

وم. به دیوار   میر
بازهم جلو تر میآید و من عقبی 

 برخورد

 میکنم و راه گریزی نیست. بازهم صدایش به اوج

سم و  ستونی بودی؟«میی  سد: »میگم کدوم قیی میر

 درخود مچاله

 میشوم، یم ترسم و عرق روی

 .پیشانیام مینشیند و سست  بر زبانم

جلو میآید و جلو تر، روبه رویم یم ایستد و با 

 چشمهای



نافذش به چشمهایم نگاه میکند. نمیدانم چطور چند  

 کلمه

را بر زبان میآورم، شاید به دروغ، اما نیم توانم انکار  

 کنم

 .قهر سیاوش دنیایم را از کار میاندازد

 .با... وفا بودم -

ب شصت  حواله ی صورت  ود تا ضی دستش باال  میر

 سییل

نخوردهام کند اما میانیه راه متوقف میشود و مثل 

 تمام

سد لبش را میگزد  .وقتهانی که عصبانیتش به اوج میر

 .دستش فرود میآید میان پیچ و تاب موهایش

تلخ یم گوید: »چجوری با وفا بودی وقت  امروز وفا با 

 من و
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ون بود ؟  «صبا بیر



یزم و دردل میگویم: »خوش به حال وفا که  فرو میر

 رسبار

 «.نیست و آخ؛ که پری بیچاره رسبار است

وند نه به نشانیه تعجب و یا  ابروهایش باال میر

ی دیگر،  هرچیر

وند به عادت همیشگیاش وقت  حرص  باال میر

 میخورد.تن

صدایش هنوز هم باال ست و ترسناک: »بابای من و 

 تو اگه ح

الل و حروم میکرد، حروم و هیچوقت حالل نمیکرد. 

 میدونی 

 که چی میگم؟

میگفت دروغ حرومه، بده، خونه ویرون میکنه، 

 سقف خونه

 «رو خراب میکنه. نمیگفت؟

 .ترسیدهام و کیم دلشکسته و خستهام

کاش میشد فریاد بزنم: » بابای من و تو هرچی که 



 میگفت و

 هرکاری که میکرد

از گل نازکی  به من نمیگفت. بابام نیست که تو امروز 

 رسم

 «.عربده میکشر 

گونی حرفهای یواشیک دلم را میخواند از پشت 

 شیشیه

بخار گرفتیه نگاهم. پشت به من میایستد و با 

ین  مغمومی 

لحن دنیا زمزمه میکند: »میدونی سلیقه ها که مثل 

 هم باشه

یه وقتا کار دست آدم میده. بدبخت  من و تو هم اینه  

 که
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جفتمون بستتی های آقا ویل رو تو هوای رسد خییل 

 دوست



 «.داریم

بهت زده نگاهش میکنم، تنم میلرزد از شوک این 

 اتفاق. به

سقف اتاقم چشم میدوزم ودر دل یم گویم: »کاش 

 این بارمهوامو

 «.داشت  آخدا

گونی دردی که روی شانههای سیاوش پهن شده به 

 پلکهایم

رسایت میکنند و چشم میبندم، بغض میکنم؛ نباید 

 این طور

میشد! نباید بت  را که سیاوش از من ساخته بود و 

 مظهر

پایک بود میشکستم. قطره اشیک از گوشیه چشمم 

 فرو

یزد و آی، این لحظه برایم درد دارد! دیگر تکه  میر

 بزرگهام

گوشم نیست، دل واماندهام است که طاقت خم 



 شدن کمر

سیاوش را ندارد. میدانم این لحظه چه قدر برایش 

 تلخ

ست  زبانزدش و من  است! سیاوش است و ناموسیی

 چه قدر

ابلهانه دلش را چزاندهام. چشم باز میکنم به سمت 

 من

 .برگشته و تلخ نگاهم میکند

ند: »من لعنت  مگر غیر از تو کش را دارم   ی دلم لب میر

 که این

؟  «گونه با نگاههای زهرماریت مرا زیر و رو میکتی

لبخند تلچی  روی لبش مینشیند و با بغض 

 میگوید: »جلوی

صبا و وفا خییل خیت شدم، رسمش این نبود پری! 

 یه عمر

24 

 درد و درمون



ننه بابامون تو گوشمون خوندن که هرچی یم خوای 

 باش

ویل نامرد نباش، چجوری دلت اومد من و سکه یه 

 پول کتی 

اونم جلوی آقا ویل... آخ پری_دستش را روی قلبش 

 یم

گذار د و ادامه یم دهد_ این جام یم سوزه. از فردا 

 به
 

 هرالدنیک

ت  «.من میگه نی غیر

یزم و هیچکجا  یزم. اشک میر میگوید و من اشک میر

 چشمانم

 در مراسم انی 
 !این قدر طوفانی نشدهاند حت 

دست  به صورتش میکشد و میگوید: »از فردا خودم 

مت  مییی

رسکار و میآرمت. هرجا خواست  بری خودم مییی مت، 

 تنها

حق نداری هیچ جا بری. به اون مثال رفیق هم نگو  



 که

 فهمیدم، به روش نیار که سیا از پشت شیشه دیده با

ناموسش جیک تو جیک شدی و خرد و خاکشیر 

 «.شده

ود و کاش نرود. کاش مثل   ون میر از اتاق بیر

 کودکیهایم مرا

د و بگوید: »گریه نکن عشق دادا. «  درآغوش بگیر

 کاش مثل

 هامان مرا دوستی  بدارد. کاش مثل قبل تر ها از 
 

بچیک

 دستم

نرجد. سیاوش مهربان من چه بر رس دل مهربانت 

 آوردهام؟

هر آدیم خط قرمزی دارد؛ خط قرمزش مانند 

، باور  چمدانی

ها حریم ها و اعتقاداتش را درخود جای داده است. 

 من
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چمدان خط قرمز سیاوش را بهاعماق چاه فرستاده و 

 باور های

 .بلورینش ترک برداشتند

شاید غیر منطق  باشد اما بعضی ها را که دوستشان 

 داری

 .حت  اگر مقرص باشند طاقت قهرشان را نداری

ی رس میخورم و رسم را به  تکیه به دیوار روی زمیر

 دیوار

 .پشت رسم میچسبانم

نم و درد باال میآورم، درد نی کش، درد نی 
ی هق میر

 پدری و

 !درد عاشق  

انه ام اجازه یم داد بگویم دوستش  م دخی  کاش رسر

 دارم اما

نمیشود. زانوهایم رابغل گرفته و خودم راتاب 

 میدهم. غم



 گهواره الزم 
 
ی است در اوج بیست و سه سالگ انگیر

 شدهام و

شاید کیم مادر الزم! هیچگاه نبوده است و انی هم 

 مادر بود

 .هم پدر

سیاوش یم گفت: »دوسالم که بوده مادرم به رسطان 

 مبتال

میشود و آن قدر درد به جانش فشار میآورد که 

 منتظر

عزرائیل نمیماند و خودش، خودش را خالص 

 میکند. « این روز

ها عجیب دلم هوای خاطره بازی میکند دوست 

 دارم آن قدر

 ته توی خودم فرو روم که هیچ مقنیای نتواند 
ُ
در َ ُُ

 نجاتم
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دهد. دوست دار م آن قدر در الک خودم فرو روم که 

 با هیچمقاشر 

ون بیایم  .نشود بیر

ده سالم است، گریه میکنم. سیاوش هفده ساله 

 جلوی شایان

 .زیر گوشم خوابانده

ن  شده از این که با پرسهای کوچه فوتبال بازی   غیر

 .کردهام

 صدای انی درگوشم میپیچد باهمان مهربانی 

بیوصفش: »پرپرک گریه نکن بابا، خودم گوش این 

 سیاوش

غزمیت و یم پیچونم، بیخود کرده خوابونده تو گوش 

 تو

 «.بذار بیاد دارم براش

چشمان رسریز از اشکم را به قاب عکس یم 

 دوزم: »قرار نبود

 «!تنها بری انی 



دلم تنگ است برای بودنش. هرچند که سیاوش یک 

 انی به

 تمام معناست، اما پدر که نمیشود، میشود؟

از جا بلند شده و با کف دست اشکهایم را پاک 

 میکنم. انی 

یم گفت" من مردم، مرد روزهای نی مادری و نباید  

 "گریه کنم

وم. تکیه به پشت  داده و باشصت  ون میر از اتاق بیر

 پایش

ود. عادت دارد، از همان کودگ ها هرگاه که  ور میر

 اعصابشخرد

 .شود به جان شصت پای بیچارهاش میافتد

 .سیگار میکشد؛ نی  در نی 
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سم همراه سیگار  آن قدر عمیق و تلخ میکشد که میی 

 دود



خانه قدم بر میدارم و چندی  ی شود. به سمت آشیی

 بعد با

 .صدایش متوقف میشوم

ند و به سنگیتی گامهایش ی  به سیگارش میر
 پک عمیق 

 «.میگوید: »غریبه اگه بود نمیسوختم

قدم بعد را بر میدارم و وقت  دومرتبه لب به سخن 

 باز یم

گشاید من هم میایستم: »به خودم اگه گفته بود 

 نمیسوختم،

دردم تو نیست  پری دردم از رفیقمه که نمیگم چرا دل 

 به دل

خواهر سادهام داده. میگم چرا نیومد به خودم بگه 

 چه

 .«مرگشه

نگو لعنت  خرابم نکن. خراب که هستم خراب ترم 

 !نکن

قدم بعدی را بر میدارم؛ اگر ثانیه ای دیگر بمانم 



 بغضم همانند

 .سونایم ویرانگر میشود

بازهم دلم را با کالمش لگد مال یم کند و یم  

 گوید: »شایان ویم

 «.شناسم، مرد موندن نیست

هست، نیم خواهم باور کنم شایان آن که مرا 

 میخواهد و

با من آرزو ساخته نیست. به درک اصال مرا 

 نخواهد، مهم

 این است که برای من از هر نایانی خواستنیی  

 .است

28 

 درد و درمون

سد. مثل تمام وقت  خانه میر ی قدم بعدم به درگاه آشیی

 های

 .ناخوشر زیر اپن مینشینم و از درد به خودم میپیچم

بعضی وقت ها هیچ دلیل علیم برای درد هایت پیدا 



 نیم

 ...شود، فقط گایه نامش را خون آبه یم گذارند

گریه میکنم و گریه! شور  بخت  که شاخ و دم ندارد، 

 دارد؟

این شب عجیب لعنت  است، مثل شب های دیگر  

 کش با

رسخوشر غذا درست نمیکند. مثل شبهای دیگر رس 

 نوبت

شام درست کردن دعوا نمیکنیم و امشب؛ عجیب 

 خانمان

رسد است!خانه ای که نهایتا پنجاه می  است و 

 سقفش کوتاه! خانه

 ای

طعم تلخ سخت  را به پدر و مادرم چشانده و حاال 

 دارد ذره

ذره به وجود من تزریق میکند تا بلکه من هم بچشم 

 طعم



 .گس نکبت را

سد، به تندی  صدای باز و بسته شدن در به گوش میر

 از جا

بلند میشوم و نگاهم پشت در بسته شده میماند. 

ود اما  میر

 !نباید برود

سم، از دیوارهای  مگر نمیداند که من از تنهانی میی 

 مرموز

سم و از سکوت آزار  که زیرلب پچ پچ میکنند میی 

 دهندیه

 .خانه وحشت دارم
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چند قدم بعدی را به سمت پذیرانی ساده و کوچکمان 

 بر

میدارم. کاش برادر ها هیچ گاه بزرگ نشوند و ای  

 کاش



عاشق نشوند و همیشه همان پرس بچه های مغرور 

 و یک

 بمانند
 
 .دنده باف

آن و قت خیالت جمع است که تمام حواسش، 

 حوایل تو

 .میچرخد

تکیه به پشت  زده و رسم را روی زانوهایم میگذارم. 

 آخ که

در این لحظه ها دلم انی را میخواهد و امان از 

 وقتهانی که

ی مطابق میل تو نیست. صدای تلفنهمراهم  هیچ چیر

 از اتاق بهگوش

سد  .میر

ی تحریر   از جا بلند شده و به اتاق یم روم. ر وی میر

 کوچک

کنج اتاقم، خودنمانی میکند. گوشر را در دست 

م و از  میگیر



شمارهای که حفظمش میفهمم که شایان است. آن 

 قدر از او

یزم که نمیخواهم صدایش را بشنوم. عزیز است  لیی

 برایم،

 !اما نه عزیزتر از سیاوش

ی مینشینم. خودم را  تلفن را خاموش کرده و پشتمیر

 لعنت

میکنم که چطور گوشهایم را از شنیدن صدایش 

 محروم

کردهام. یک دم ابر و یک دم باران که میگویند منم، 

 نه؟

اریه کمانی کوچکم را به همراه تختهای که روی آن 

 طرح نام
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ون میآورم ی بیر  .شایان را زدهام از زیر میر

دردهایم البه الی تیغ کمان گذاشته و به جان 



 تکهچوب بیچاره

میافتم. هایهای گری  هام با خرت خرت بریدن چوب 

 همنوا

 .میشود

یادگرفتهام سختیهایم را یک جا بریزم که از وجودم 

 خارج

شوند و اگر نریزم، فقط خدا میداند چه بر رسم 

 میآید. میان

خاک اره ها؛ الحق که جای خونی است برای مشت  

 غم به

ی گرفته  غبار نشسته.نگاهم از کاردست  روی میر

 میشود و حوایل

دیواراتاق پیاده روی میکند. نام ابراهیم معرقکار شده 

 ابهت  

 .بخشیده به دل این دیوار ها

نی حوصلهی  از آنم که با ظرافت کارم را انجام دهم؛ 

 دلم



 !هوای آزاد میخواهد و اندگ نفس عمیق

وم. آخ که  از روی صندیل بلندشده و به تراس میر

 تراس

ی کوچمان میارزد به تمام پشتبامهای این  دومی 

 .شهر

تکیه به در میایستم و هوای کفشهر را بو میکشم. 

 این نقطه از

 .شهر عجیب بوی بدبخت  میدهد

ی زیر  نگاهم از آسمان پر ستاره گرفته شده و به زمیر

 پایم

دوخته میشود. سیاوش و باز هم سیگار لعنت  توی 

 دستش

روی پلکان خانه ی آقای ملگ نشسته و چه نی 

 رحمانه رسما
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 .دود سیگارش را میدرد



نگاهش میکنم و نگاه! خواهر که از نگاه کردن به 

 برادرش

 .سیر نمیشود

*** 

چشمانم را باز کرده و به ساعت دیجیتایل کوچک 

 روی دیوارنگاه

 .میکنم

 واقیع مثل رمان ها نیست که با صدای زنگ 
 

زندگ

 تلفن

 .همراهت که دوستت آن را عوض کرده بیدار شوی

 بیچارگان صبح زود با صدای نداری از خواب بیدار

 کنند، بیدار میشوند  
 

میشوند! بیدار نمیشوند تا زندگ

 که

فقط روزی مثل روزهای قبل از زندگیشان خط 

 بخورد و

 .تمام شود، سپس سال بعد و سالنامیه بعد

از جا بلند میشوم و لباسهایم را با مانتو شلوار مشیک 



 رنگم

عوض میکنم. هرچه در زندگیمان رنگ و رو رفته 

 باشد،

ون بروم،  لباسهایم نیست!قبل از این که از اتاق بیر

 تشک و پتویم

 را تا میکنم

 .و درون کمد دیواری میگذارم

کوله ام را که به چوب لباش روی دیوار آویزان است 

 بر

میدارم، تلفن دسته کلید و کیف پولم را درونش  

 گذاشته و با
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ی مقنعه و شال گردنم از اتاق خارج یم شوم  .برداشی 

با دیدن سیاوش که لباس پوشیده و آماده تکیه به 

 پشت  

نشسته متعجب میشوم هرچند که این برسر حرفش 



 دو تا

 .نمیشود

با دیدن سیگار میان انگشتانش کالفه به سمتش 

وم  .میر

ی  سیگار را از میان انگشتانش میقاپم و با برداشی 

 جاسیگاری

نم: »میخوای ی خانه میشوم. زیرلب غر میر ی  رایه آشیی

خودکشر کتی یه غلط دیگه بکن. زارت و زورت 

 سیگار دود

ی فقط ریه ات و داغون  نکن، اینطوری نمیمیر

 «.میکتی 

جوانی نمیدهد. خدا کند که زبانم الل شود وقت  این 

 طور از

نم ی  .مرگ برادرم حرف میر

 از جا بلند یم شود، ُاور کتش را از کنارش بر میدارد و

روی شانه میاندازد. همانطور که از خانه خارج 

 میشود



ی باش. «در را میبندد.  میگوید: »پنج دیقیه دیگه پاییر

 پنج دقیقیه

 بعد، بعد از آن که صورتم راشسته

و مسواک زدهام از خانه خارج میشوم. بعد از 

 پوشیدن

وم ی میر  .کتونیهایم پله هارا دوتا ییک پاییر

میدانم که بیشعوری محض است، اما تنها راه 

 درآوردن لج

ی است  .افسانه همیر
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و پیکار میان من و افسانه گ تمام یم شود خدا یم 

 !داند

از ساختمان خارج شده و در آهتی ورود را ُپرصدا 

 بههم

ی از این دعوا تقصیر من 
میکوبم. شاید نیم بیشی 

 است، اما



ی در لجبازی کم نمیآورد  .افسانه نیر

سیاوش تکیه به دیوار ایستاده و بازهم سیگار 

 میکشد. با

دیدنم تکیه از دیوار گرفته و قدمهایش را جان 

 .میبخشد

ی هایم را به  شال گردنم را دور گردن میپیچم و چی 

داخل مقنعه هل میدهم. سپس پشت رسش روان 

 شده

 و با عصبانیت میگویم: »سیا دیوونم کردی. محض

 «.رضای خدا اینقدر سیگار نکش

ی میاندازد و  سیگارش را نصفه و نیمه روی زمیر

 دماغش را

باال میکشد.بدون آنکه مثل همیشه با کقی کفش آن 

 را

ی ادامه میدهد.لبخند   خاموش کند به قدم برداشی 

 کچی کنج لبم جا

ی برای دل ملتهبم  خوش میکند. همیر



 است که به نگرانیام اهمیت دهد. مسافت  
ی
کاف

 کوچیه تنگ

سد و به سمت خیابان اصیل  وتاریکمان به اتمام میر

 برای

ویم. میبینمش؛ حت  اگر ی به ایستگاه اتوبوس میر  رفی 

چشمهایم کور شوند و گوش هایم کر دلم بوی وجود 

 مرد

موتور سواری را که چند قدم جلوتر ترک موتور 

 نشسته را
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ی است دیگر نه؟  تشخیص میدهد. عشق همیر

که با دیدنش قلبم خود را به سینه بکوبد و دلم 

 بسوزد برای

 !ساعت های عمری که نی او میگذرد

هنوز نگاهم به مرد مقابلم است و نگاه مرد مقابلم 

 حوایل



کار محله مان میچرخد  .صورت آقا سعید تعمیر

دستم از پشت کشیده میشود؛ به خودم که میآیم 

 دستم به

دست سیاوش غل و زنجیر شده و از خیابان رد 

 .میشویم

 نبود؟ دل تنگم، تنگ شده بود 
ی
این حرکت نی انصاف

 برای

 .آن که نشد حت  صورتش را واضح ببینم

ون میکشم. و   دستم را از حصار دستان سیاوش بیر

 گام

های بعدم را تندتر برمیدارم. آن قدر تند که اطرافم را 

 .نگاهنمیکنم

 روی صندیل ایستگاه منتظر آمدن اتوبوس میمانم

م ب میگیر ی ضی  .و با پاهایم روی زمیر

دست خودم نیست، وجود شایان در هر نقطیه 

 عرصه
 

 زندگ

 .را بر عاقالنه فکر کردنم تنگ میکند



کنارم مینشیند. نشستنش، بر خواستنش، راه رفتنش 

 و

صحبت کردنش هرکدام فلسفیه خاص خودش را 

 دارد؛

، مردترین مردی که  ! از جنس انی ی ی و متیر سنگیر

 .شناختهام

به جلو مایل میشود و آرنج هر دو دستش را روی 

 زانوهایش
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میگذارد. نفس عمیق  میکشد و نگاهش را به رو به 

 رو

میدوزد.تک رسفهای میکند، کف دستانش را به هم 

 میسابد: »دفعه

 اول که صبا رو دیدم دلم ُهری ریخت، ویل فکرشم

نمیکردم یه روز برم خواستگاریش جواب مثبت بده و 

 این



 «.برنامهها

نگاهم را به نگاهش میدوزم، رس به زیر میاندازد و 

 ادامه

میدهد: »ویل اینم بگم؛ نخواستم که تا وقت  زنم 

 نشده

حرمت  رو بشکنم. پیش خودم گفتم منم خواهر دارم 

 اگه یه

روزی یه کش این کار و با خواهرم کنه خونش و 

یزم  «.میر

با تمام ُال ُ درم ُبلدرم هایش هنوز همان پرسک 

 خجالت  

است، که با وجود ش سال سن وقت  اسم 

 خواستگاری

 .میآمد از لبو رسخ تر میشد

دست راستش مشت میشود و به کف دست چپش 

به  ضی

ود. خط بارییک   ند. خظ میان ابروهایش رژه میر ی میر



 که با

 دهن کچی به من میفهماند سیاوش در این لحظه تلخ

است: »میگم این کار نامردیه چون اگه نشه و نتونه 

 بشه

مردت، تو میمونی و یه مشت خاطره. نامردیه درحق 

 نفر بعد

که وارد زندگیت یم شه چون دل تو دنبال اینه که  

 کتی 

همون خاطرهها رو باهاش بسازه. نامردیه در حق 

 دلت که
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قول و قرار گذاشت  و آخرش دبه کردی. صبا از 

 اولشم واسه

مش، یا  من دو راه بود . با خودم میگفتم یا میگیر

 بیخیالش وبیخیال

 دلم میشم. تو هم پیش پای دلت دوراه بذار اما



! نه از رو احساس و بچه بازی. انی تو رو قوی  منطق 

 بار

 «.آورده پری... بفهم مخلص کلومم چیه

 با آمدن اتوبوس از جا برخواسته و چندرسفیه کوتاه

میکند. هنوز در بهت حرفهایش هستم و اما از جا 

 بلند

 و ازدحام خودم را به 
ی

میشوم، نی توجه به شلوغ

 داخل

اتوبوس هل میدهم. این وقت روز، این نقطه از 

 شهر؛

 
 

 !اتوبوس یعتی زندگ

نمیدانم سیاوش قصد دارد تا محل کار همراهیام کند 

 .یا نه

 نمیکند. گفتتی هارا گفت و من
 
 بیاید یا نیاید، فرف

شنیدنیها را شنیدم. ر دیف آخر قسمت بانوان روی 

 صندیل

ون از پنجره میدوزم  .مینشینم و نگاهم را به بیر



ون است و پیکاری بازهم در دلم، که  نگاهم به بیر

 سیاوش

راست میگوید. آخر این قصه کجاست و آیا ته این 

 شاهنامه

 خوش میشود؟

عقل پوزخند زنان رو به دلم میگوید: »نگفتم؟ 

 آخرش هم گند

نی به زندگیت ی  «.میر
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م. «واقعا هم  دلم بغض میکند: »نمیتونم ازش ُبیی

 نمیتواند. زیادی

 عاشق شدهام. به قدر ده سال! از

 تا به امروز. ده سال که نه صد سال هم  
 
ده سالگ ی سیر

 که

ممکن است. این قایل که  بگذرد فراموش کردنش غیر

 از جنس



عشق است با تار خاطره و پود محبت بافته شده. 

 دلم

نمیخواهد کاخ آرزو هایم را با نفوس بد زدن های 

 سیاوش و

عقل ویران کنم. اتوبوس میایستد؛ لبخندی روی لبم 

 جا خوش

میکند! اگر روز های قبل بود پیاده میشدم و همراه 

 شایان به

فتم. میدانم که امروز هم مثل روزهای قبل  کارگاه میر

 ترک

موتور منتظرم نشسته، اما امروز فرق میکند.  دل و 

 دماغش را

که ندارم هیچ، دلم هم نمیخواهد باز به اعتماد 

 سیاوش خنجر

 .بزنم

کفر اگر نباشد، سیاوش و اعتقاداتش شده خدایم! 

 هرازگایه



وم وگناه میکنم اما؛ هردری که  توبه میشکنم، کج میر

 بزنم باز

 .کفی  جلد همان بامم

ی به سمت  اتوبوس میایستد. پاهایم میلرزد برای رفی 

 آن  کس

ی تمام دردهایم است. دلم دل  که تنها بویش تسکیر

 دل یم زند

یزم تا  و پرپر! و منم که هرچه توان دارم به پاهایم میر

همانجا که هست بماند. حساب و کتاب هایم 

 شدهاند؛ طومار؛

38 

 درد و درمون

در هم پیچیده و گنگ. یک دل میگوید شایان و 

 عشق! ویک

ت.عقل است که به جنون  دل میگوید سیاوش و غیر

 رسیده از این

دها  .نیی



اتوبوس که حرکت میکند؛ چند قدم دور تر کنار 

برق  تیر

میبینمش و اوهم مرا میبیند. دست برایم تکان 

 میدهد و اما

دست های من نی حرکت کنارم آویزاناند. نگاه به 

 نگاهش

میدوزم تا جانی که از او دور میشوم و شایان جایش را 

 به

 .درختان کاج کاشته شده کنار پیاده رو میدهد

چند لحظیه بعد؛ صدای تلفن همراهم به گوش 

سد. گوشر   میر

ون میآورم و با دیدن شماریه شایان لب  را از کیفم بیر

 میگزم

تا بغضم فرو خورده شود. تماس را برقرار میکنم و  

 گوشر را

 بزنم، 
ی
به گوشم میچسبانم. قبل از این که حرف

 صدایش



ی است و اما، حق دارد؛  زبانم را قفل یم کند.  خشمگیر

 آن هم

ی شدی؟ چیشده که منو  زیاد: »چیشده که رسسنگیر

 میبیتی 

؟ چیشده که بدون من بودنو  راهت رو کج میکتی

 ترجیح

میدی؟ میخوای منو نبیتی یه ندا بده خودم قرار 

 ندیدنت رو

 « .بذارم

لعنت  اعصاب خرد کن. کاش میدانست  در وجود و 

 جان و

39 

 درد و درمون

جهانم نبود تو یعتی مرگ بیتدری    ج!میخواهم بگویم  

 که سیاوش فهمید

 .و چه به رسش آمد

میخواهم حکایت حال دیشتی که به صبح رسانیدم را 



 بگویم،

 .اما به یاد میآورم که سیاوش گفت" نگو" و نمیگویم

 لرزان و پر از اندوه میگویم: »من بدون

ی رو ترجیح نمیدم. حت  مرگ ی  تو چیر

 رو! « دروغ نیست! حقیقت  است

 .رسارس بدبخت  برای من شوربخت

اندک لحظه ای سکوت میانمان حاکم یم شود و 

 شایان است

که سکوت را میشکند: »لعنت  تو که میدونی وقت  کم 

 محیل

ی؟  «میکتی دنیا به رسم خرابه، پس چرا قیافه میگیر

هر چه قدر میخواهم بغضم را مهار کنم نمیتوانم و  

 کم

میآورم. با همان صدا که گریه درونش مثل امواج 

 خزر

ند میگویم: »کم محیل نکردم، امروز رو ی  موج میر

 «.نخواستم با موتور برم



ند: »دیشبم نمیخواست  با ی  طعنه میر

موتور بری که گوشیتو خاموشکردی. « ملتمس تر از 

 تمام لحنهای

 «.دنیا میگویم: »شایان اذیتم نکن

متعجب یم شود؛ حق دارد! پری گریه کردن بلد 

 نیست، پری
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 .غصه خوردن را آن قدر مشق کرده که از بر شده

انی مدام به گوشش خوانده که تو مرد متی و مرد که  

 گریه

نیم کند و پری هزار بار دعا کرده من از زن بودنم 

ی  خیر

 .ندیدم، مرد بودن پیشکش

سد: »داری گریه  مییی

 میکتی پری؟« کاش

 میشد فریاد بزنم: »جان



 «.م َ یکنم، گریه نمیکنم

اما نمیشود، نه نای فریاد زدن را دارم؛ نه دلم یم 

 خواهد ته

 .مانده غرورم به یغما برود

صدایم را صاف و باپشت دست اشک های غرق 

 شده روی

صورتم را پاک یم کنم. بغضی که دومرتبه در حال 

 انفجار

است را قورت میدهم: »نه گ گفته. «صدایش طعم  

د؛  گالیه میگیر

 جانم را به لب

ساند این تن اندوه مزاحم بر صدای  میر

ایش: »منم که عر عر! « ندیده میدانم که تلخخند  گیر

د، به چهرهاش تنها  روی لبش بساط شده! دلم میگیر

 !لبخند میآید و بس

زمزمه میکند: »چیشده که من و محرم نمیدونی 

 دردت به
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 «جونم؟

عقلم پچ پچ میکند: »تو درد به جانم نزن، درد به 

 دوش

کشیدنت پیش کش. اصال تمام این درد و بغض و  

 گریه زیر

ی به توست لعنت    «!رس دلبسی 

از تصورش هم دلم مچاله میشود که من این حرف 

 ها را

 به شایانم بگویم و دلش بشکند. زمزمه میکنم: »بعدا

 حرف بزنیم؟« حرف های میانمان را به بعد موکول

 بز نم یا بزند تا این میان 
ی
میکنم تا مبادا حرف

 .دلیشکسته شود

ساند. نه  سکوت میکند، سکوتش جانم را به لبم میر

میگوید"باشه" و نه یم گوید"نه". با خداحافظی 

 تلچی قطع



 .یم کند، این اتصال وامانده را

 گوشر را درون کیفم پرت

 میکنم و به جان ناخنهایم

 میافتم. ظریفیت امروزم پر

 !شد خدا؛ تسلیم

. از جا که  ی سد این غول پیکر آهنیر به ایستگاه آخر میر

 بلند

ود و دلم میخواهد هرچه  میشوم؛ رسم گیج میر

 خورده و

 .نخوردهام را باال بیاورم

ی  م تا نقش بر زمیر صندیل به صندیل کمک میگیر

 نشوم. به
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وم و کرایه ی مچاله شده توی  سمت راننده میر

 دستم را

م.صدانی  از پشت رس میخ کوبم  به سمتش میگیر



 .میکند

 .حساب کردم -

 بر میگردم و پشت رسم را نگاه میکنم. سیاوش با اخم

 .غلیظی پشت رسم دست به سینه ایستاده

 بزنم پله ها را 
ی
همانطور بهت زده بدون آن که حرف

ی   پاییر

وم. بماند که میان راه چند باری سکندری  میر

 !میخورم

قدم های سستم را به سمت کارگاه ییک پس از دیگری 

 بر

 .میدارم

دستم از پشت کشیده میشود. نی آن که برگردم 

 رسجا

میایستم. حال نزارم خراب تر از آن است که از او 

 بخواهم

 .دستم را ول کند و بگذارد رس کارم بروم

 میاد دنبالت؟ -



صدایش رعشه بر اندامم میاندازد، چشمانم باز و 

 بسته

میشود و زیرلب ناله میکنم: »حالم خوب نیست، 

 پیله نکن

 «.سیا قرصام و نخوردم

قرصهایم پیشکش از دیشب تا به االن هیچ کوفت  

 .همنخوردهام

 .میفهمد که االن وقت ُمرافه و داد و نی داد نیست

با کف دست محکم به پیشانی میکوبد: »من چی بگم 

 بهت
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ه ی نفهم؟ دیوونم کردی  «!دخی 

د و من هم از خدا خواسته سنگینیام را  دستم را میگیر

 روی

 .دوش او میاندازم

صدای گام های سنگینش که با قدم های آرام من 



 تلفیق

یزد. حت   میشود، دلم مثل شیشهای ترک خورده میر

 اگر رو

به موت باشم این صدا را از هر صدای دیگر 

 .تشخیص میدهم

ی مزه را میداد و  ی صدا و همیر پیادهروی  هایم با انی همیر

 آخ که

 !چه خوشمزه بود و با تمام مزه ها فرق داشت

از خیابان دوطرفه مقابل رد میشویم. به کارگاه که 

سیم،  میر

وم. باورودمان  ی میر پله ها رابا کمک سیاوش پاییر

 توجه تمام

 .کارکنان به ما جلب میشود

 .مقابل نگاه های همه میایستیم و سالم میکنیم

صبا از پشت چرخ بلند میشود و به سمتمان میآید. 

 نگاهمتعجبش را

ی شده؟ پری ی  به سیاوش یم دوزد: »سالم، چیر



 «چشه سیاوش؟ چرا رنگش پریده؟

سیاوش نچ کوتایه میکشد و کالفه دستش را میان 

 موهایش

س د،تلخ میگوید: »از خودش بیی  «.فرو مییی

چند لحظه ای که یم گذرد، نگاه مستقیمش را به 

 صورتم

میدوزد؛ باصدانی به بلندای فریاد میگوید: »خودش 

 میدونه
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ون. یم دونه  نه بیر ی چشه اما رسصبح ناشتا از خونه میر

 چشه

اما قرص هاش و نمیخوره. میدونه چشه اما خانم 

 معلم با

خط کش باال ی رسش رو میخواد که بهش یادآور 

 بشه که یه

 «.قریص هستو باس بخوریش



صبا میان کالمش میآید: »بسه سیاوش جان. حال 

 پر ی مساعد

 «.نیست.درست نیست که مواخذهاش کتی 

سیاوش ساکت یم شود و دستهایش را درون جیب 

 شلوارش

د. این دخی  آب است روی آتش خشم  فرو مییی

 .سیاوش

سیاوش را سیا خطاب نمیکند، کوچه بازاری صحبت 

 نمیکند،

 را طور دیگری از ما آموخته و 
 

راه و رسم زندگ

 ادبیات

ی تا آسمان فرق میکند  .گفتارش با ما زمیر

اما با تمام باال ی شهر نشینیاش ادبیات انسانیتش 

ی   عجیبدلنشیر

 است، عجیب سیاوش را آرام میکند و عجیب

 !سیاوش یک دنده ی لجباز به حرفش گوش میدهد

با همان لحن دلربایش رو به زیبا میکند: »زیباجان؛ 



 میشه یه

؟«زیبا که هنوز  لیوان آب قند برای پری درست کتی

 درب  هت آمدن

 سیاوش به این جاست میگوید: »ها

 «؟گفت  چی کار کنم؟

صبا یم داند دلیل این بهت را اما همچنان لبخند زده 

 و
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حرفش را دومرتبه تکرار میکند: »گفتم اگه میشه یه 

 لیوان

 «!آب قند برای پری درست کتی 

 «.زیبا از جا بلندشده و میگوید: »باشه، باشه

 از روی صندیل  کنار پلهها بلند میشوم، همانطور که

وم  سکندری میخورم و به سمت چرخم میر

 میگویم: »حالم

 «.خوبه، هیچی نمیخوام



دروغ میگویم! دستانم با شدت میلرزند و به من برای 

 این

دروغ نا به جا دهن کچی میکنند. لج کردهام، با 

 خودم و تمام

 !دنیا

م؛ از  باز هم دستم از پشت کشیده میشود. دلگیر

 خودم،

 !سیاوش و این درد کوفت  که به جانم افتاده

م از برادرم که صدایش را مقابل همکارانم برایم  دلگیر

 باال

م و اما خوشحال؛ خوشحال از این که  د. دلگیر مییی

 سیاوش

هنوز حواسش قرص و محکم به من است.امابا تمام 

 خوشحالیها

ی صبا! صبانی که م از دلگیر  دلگیر

نمیداند گذشتیه سیاوش و زیبا چه بوده و فقط 

 میان یک



 کالغ و چهل کالغها گم شده. صبانی که عقد کردیه

سد از اینکه سیاوش را از دست  سیاوش است اما میی 

 .بدهد

46 

 درد و درمون

راست گفته اند که "شوهر زیبا مال مردم است."  

 گرچه این

ت سیاوش  جا ظاهر قضیه فرق یم کند و سیر

 زیباست اما

 .این کالم، در این قصه خوب صدق میکند

ای تلخ قاب شده روی دیوار،  ی چهره ام شده مونالیر

 آخ که اگر

ا را میدید هیچ گاه لبخندش را  ی داوینچی اخم مونالیر

 ماندگار

 .نمیکرد

برمیگردم سمت سیاوش. عالوه بردستانم، صدایم 

ی میلرزد  .نیر



رسش فریاد میکشم، رس دردانه برادرم. رس یگانه 

 یاورم، رس

پدر و مادر و خواهر و هم َ هکسم. فریاد میکشم اما 

م  .میمیر

فریاد میکشم اما چشمانم در برابر چشمانش 

 خاکسی  

م: »ول کن این نی صاحاب و، از جا 
میشوند از رسر

 «!دراومد

ناباور میشود. خودم هم ناباورم. دستم از دستش ُ 

 رسمیخورد

ود.آن قدر عقب که به پلهها برخورد  و عقب میر

 میکند و ر وی پله

 ی سوم

مینشیند. پلههای نی نردهای که هزار بار به عارف  

 گفتهایم

 .برایش جوشکار بیاورد تا نرده درست کند

برادر عزیزم از حرفم نمیشکند، از تن صدانی میشکند  



 که

 .افسارگسیخته شده و لعنت به من نی معرفت

د. کاش ییک زبان من  رسش را میان دو دست میگیر

 شود و
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بگوید: "نکن برادر، نکن! تیشه به ریشه ی دلم نزن. 

 طاقت

 ".قهرت را ندارم؛ نکن

 به سمتش قدم بر میدارم

ی  اما میانه ی راه پاهای ناتوانم یاری نیم کند وبر زمیر

 .میافتم

 .از جا بلند یم شود و دوان دوان به سمتم میآید

کمدی تلچی شده رفتارمان برای تماشاچیان اطراف. 

 صبا هم

به سمتم یم آید و به همراه سیاوش کمک میکنند تا 

 روی پا



بایستم. نگاه ملتمسم به چشمان سیاوش دوخته 

 میشود و

ند که: »مرا ببخش برادرجان ی  «زار میر

برادر که نامهربان نمیشود! میشود!؟ برادر که رسم 

 دل

ی خواهرش را بلد نیست، هست!؟ برادر هیچ   شکسی 

 گاه بد

نمیشود؛ تلخ شاید اما بد، هرگز.به کمک صبا و 

 سیاوش دومرتبه

 روی صندیل مینشینم. در زیر

ی با صدای نه چندان آرایم باز میشود  .زمیر

یک عارف پله ها را دوتا  آقا رئوف برادر بزرگی  و رسر

 ییک

ی میآید  .پائیر

نگاه به نگاهش میدوزم، نگران میشود و متعجب! 

 بدون آن

سد: »چی شده پری؟  «که سالم دهد مییی



د: »علیک  زیرلب سالم میکند.صدایش کیم اوج میگیر
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 سالم چیشده؟« صبا سالم میکند با

ی نیست، ی  میگوید: »چیر
 

 کالفیک

 
 

 «.بازم مشکل همیشیک

آقا رئوف که خیالش راحت میشود پای اتفاق تازهای 

 در میان

ند و رو به  ی نیست؛ ابرو باال یم اندازد، لبخند میر

 سیاوش س

الم میکند. سیاوش دستش را به سمت او دراز 

 میکند؛ هر دو

باهم دست داده و سپس سیاوش پاسخ سالمش را 

 .میدهد

سیاوش نگایه به صبا میاندازد و میگوید: »خانم اگه 

 با

ود از رفتار های  من کاری نیست برم؟« دلم غنج میر



تت را بنازم برادر! از پدرش آموخته ینش، غیر  شیر

همرسش را مقابل نامحرم به اسم صدا  نکند. صبا 

 لبخند

یم زند: »مواظب خودت باش. «سیاوش در جواب او 

 دستش را

 برای ثانیه ای روی

چشمانش میگذارد و بدون آن که نگایه به من 

 بیاندازد

؟  «میگوید: »شما با من کاری نداری آبچی

م کنج حنجره ام کز کرده  .تن صدایم از رسر

 آرام تر از همیشه میگویم: »نه دادا. « صدایش

 را با رس فهای کوتاه صاف میکند و رو به اقا

 «.رئوف میگوید: »رخصت بدین مرخص شیم
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به ادامه ی تعارفتاشان گوش نمیدهم، از جا بلند 

 میشوم،



 به سمت چرخ خیاطیام یم روم این بار اما تنها نه، با

کمک صبا! پشت چرخ مینشینم، دستانم را مشت 

 میکنم تا

 مبادا لرزشش به چشم کش بیاید و روز های بعد

 .طعنهاش را نوشجان کنم

ون میآید.  خانه بیر ی ی سیاوش زیبا از آشیی با رفی 

خانه ی  میگویمآشیی

ی یک واحد مسکونی بوده که از  چون این زیرزمیر

 .مادرصاحبانش به آن ها ارث رسیده

 کالفه میشوم از رفتار های زیبا، گ میخواهد بفهمد

ی او و سیاوش نبوده خدا  ک بیر
گذشتهای مشی 

 .میداند

لیوان آب قند را درون بشقانی گذاشته و به سمتم 

 میآید،

دستانش میلرزد، لیوان را مقابلم گرفته و 

 «.میگوید: »بخور

نم: »خودت که آب قند الزم تری ی  «!تلخخند میر



 پوزخند صدا داری زده، ُنچی میکشد، لیوان را

ی کارم میگذارد و به سمت چرخ خودش  روی میر

ود  .میر

ین است  لیوان آب قند را یک نفس رس میکشم. شیر

 اما

نمیدانم چرا مزیه زهر مار میدهد! شاید به آن دلیل 

 طعم

 .تلخ ترحم را به همراه دارد
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صبا پشت چرخ خیاطیاش مینشیند، عینکش را به 

 چشم

اهن مردانه را در دستش  ند و یقیه پیر ی میر

 مرتب: »بهی  

 .شدی؟« رستکان میدهم

چند لحظه ای سکوت میکند و سپس یقه را زیر 

 سوزن



چرخمیگذارد. قبل از آنکه آن را بدوزد رو به سمتم 

 میکند: »دیشب

 «دعواتون شد؟

 دلم پوزخند یم زند و عقلم گالیه وار زبانم

 را میچرخاند: »دعوا به پانکردیم، جهنم به

 پا شد. « سکوت مرا که میبیند پایش را

ی   روی پدال چرخ فشار میدهد و به دوخی 

 یقه مشغول میشود. چند دقیقیه بعد

 تسلیم میشوم و کم میآورم. با صبا درد و

 دل نکنم با که کنم؟

دردهایم را به درمانم نگویم به چه کش بگویم؟ اگر 

 نگویم

 .که غمباد میکنم

ی است  نگاهم به لیوان شیشهای روی میر

 که کیم قند آب نشده انتهای آن

خودنمانی میکند. زیرلب زمزمهمیکنم: »سیا خون به 

 «.پا کرد



متعجب نگاهم میکند و من اما به تلخای زهر 

 .نگاهش میکنم
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سد: »خون؟«تلچی  با چشمهای درشت شده مییی

 نگاهم چاشتی زبانم

 یم شود: »قهر سیاوش

 یعتی خون! « ابرو باال

د ی  میاندازد: »باهات حرف میر

 که... « تلخی  میگویم: »دلش

اف  برام سوخت! « این اعی 

 چه مزه ی زنندهای دارد

 .خدا

د و زبانش طعم  نگاهش رنگ اطمینان به خود میگیر

: »دوست داره، نگرانته. خودتم خوب این و  مهربانی

 میدونی 

؛ من سیاوش را از  . « چه تراژدی جالتی اما لج میکتی



 بر شده

 .ام و صبا مرا

 !الل یم شوم. حرف حساب که جواب ندارد

بهش زمان بده. به قول خودت سیاوش و فوت  -

. میدونی دیر  آنی

 .بااین مسائل کنار میاد

 صبا یم گوید و یم گوید. من اما به این فکر یم کنم گ

 .بوده که به صبا گفته ام سیاوش را فوت آبم

صبا پری شناس است. صبا درد دل پری را یم داند و 

 صبا

پری را با مهربانی اش یم کشد. گایه به این فکر یم  

 کنم
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 .که صبا بوی مادر ها را یم دهد

 گایه به این فکر یم کنم که صدایش از االلتر مادر

مرده ام هم یم تواند قشنگ تر باشد؛ گرچه 
ُ
ُ
ُ
ُ



 صدانی از

 او به خاطر ندارم. - حواست با منه پری؟

 با صدایش افکارم را پس یم

 زنم و یم گویم: »نه! « کوتاه یم

 خندد و یم گوید: »االلتر برات

 «.نیم خونم که خوابت برده

 ام  
 

ده، ماتم برده! ماتم برده از این که زندگ خوابم نیی

 کیش

ی به تو سیاوش و شایان، آخ ی شده.دل بسی   دلبسی 

 شایان لعنت  اسمت هم روانم را دچار

 خلل یم کند. از جا بلند میشوم لرزش

 .پاها، دست ها و صدایم آرامی  شده

ی ها یم روم  در حایل که به سمت سبد رسآستیر

 «.، میگویم: »صدات از االلتر هم قشنگ تره

 نگاهش نمیکنم اما لبخندش را از پشت رس

 حس میکنم. صبا چیتی بند زده، چیتی این

 آشفته را
 

 .زندگ



ی ها را زیر و رو میکنم. چک میکنم که  سبد رسآستیر

 همه
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دوخته شده و رسنخ زده باشند. به سمت سبد دیگر  

 که کنار

وم. متعجب  دست وفا، چند قدیم دورتر است میر

 میشوم

که چطور متوجه آمدنش نشدهایم.لبخند زده و 

 سالم میکند. چادرش

 را از رسش بر میدارد و

 درحایل که آن را تا میکند میگوید: »خوانی مگه؟ سالم

دادما! « لبخندی مصنوغ روی لب مینشانم و 

 پاسخش را

میدهم. مرموز نگاهش میکنم: »کجا بودی؟ دیر  

 «!کردی

 چادرش را درون ساک دست  بزرگش



ی برش زده داری؟  میگذارد: »دانشگاه. « - رس آستیر

به سبد اشاره میکند: »چند تانی هست، تااونها رو 

 بدوزی بقیه

نم ی  «.رو برش میر

م و و چند تکیه برش زده را  دست به داخل سبد مییی

 بر

میدارم. به سمت چرخم قدم بر میدارم که با 

 صدایش

 .رسجا متوقف میشوم

دیشب دعواتون شد؟و من باز همان دیالوگ را  -

 تکرار میکنم. مثل

 نمایشنامه نویش

که دیالوگ کم آورده و به همان قدییم ها بسنده 

 میکند: »دعوا

 «.نکردیم. خون به پاشد

 «چشمهایش را ریز میکند: »خون؟
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و من باز هم همان جواب را میدهم: »قهر سیاوش. 

 یعتی 

 «!خون

رسش را به زیر میاندازد. آه میکشد: »زنگ زدیم 

 بهت، جواب

 «.ندادی

رسد میگویم: »فدای رست، بالخره که باید 

 «.میفهمید

دلم میشود حسنک راست گو و میگوید: »نباید 

 «.میفهمید

ی  زیر لب این جمله را زمزمه میکنم و با برداشی 

ی ها  رسآستیر

وم  .به سمت چرخم میر

ی میدوزم را ی این که در روز چه تعداد رسآستیر  میانگیر

نمیدانم. بس که هرروزم شده فکر و خیال و خیال و 

 !خیال



خیال آرزوهایم برای سیاوش، خیال آرزوهایم با 

 شایان و

خیال گرو نبودن هشتمان کنار نه.پشت چرخ نشسته 

 و خود را با

 .تکه پارچهای رسگرم میکنم

ینم را برای بر پا کردن کارگاه معرق و  آرزوهای شیر

 منبتکاری،

نداری سوزانده. کش که عاشق چوب است را چه 

 به پارچه،

آن که عاشق سخت  چوب است را چه به نریم و 

 انعطاف

 .پارچه

تا وقت ناهار مدام و یکرس میدوزم. حواسم میخ 

ی   دوخی 

 .شده
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* * * 

وسایل خیاطیام را جمع کرده و در جعبیه 

 چوبیکوچک کنار

چرخم میگذارم. از روی صندیل بلند شده، به رختکن 

 رفته و

مانتوی کارم را با مانتوی دیگری عوض میکنم. با 

 مرتب

کردن مقنعه روی رسم از رختکن خارج میشوم و  

 کولهام را

 .روی دوشم میاندازم

شال گردنم را دور گردنم میپیچانم و لبه اش را تا باال 

 ی بینیام

م. پلهها را آرام آرام باال  رفته و منتظر صبا و وفا  مییی

 .میمانم

ی ندارم اما، از هوای گرفتیه اتوبوس هم  نای راه رفی 

ارم ی  .بیر

دروغ است اگر بگویم دلم هوای شایان و موتورش را 



 نکرده!با

نوک کفش سنگریزههای جلوی پایم را به داخل 

 جوب پرت

 .میکنم

چندی که میگذرد و حوصله ام رس یم رود، بر یم  

 گردم تا

صدایشان بزنم؛ اما در کمال تعجب میبینم که 

 پشترسم

 .دست به سینه ایستادهاند

نیم جواب نمیدی؟ ی  «وفا یم خندد: »چرا صدات میر

باچشمهای گردوشده نگاهشان میکنم و 

سم: »مگه صدام  مییی

 «زدین؟

ند. به سمت  ی وفا دومرتبه میخندد و صبا او را کنار میر

 من
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 میآید؛ دستش را دور بازو یم حلقه میکند و رو به وفا

 «.میگوید: »زهرمار وفا، مسخره بازی در نیار

همانطور که قدم بر میدارد، مرا هم به دنبال خود 

 میکشد. وفا

به دنبالمان روان شده و بارسخوشر میگوید: »من 

م  میر

 «.کتابخونه

صبا به تندی بر میگردد سمتش و با اخمهای درهم 

 ترسر 

ی هر روز هر  ات میکیی ند: »کتابخونه حلوا خیر ی میر

 «روز؟

وفا با همان لبخند روی لب به صبا نگاه میکند و با 

 لحنبامزهای

 میگوید: » َق َ در شدی؛ سیاوش روت تاثیر منقی 

 «.گذاشته ها

 من 
 

، تمام زندگ ات منقی ی تاثیر کاش بداند که همیر

 .است



گریه میان ابروهای صبا تصنیع میشود: »بدو برو تا 

 نفلهات

نکردم. «این بار  من و وفا هر دو باهم میخندیم. صبا 

 هم میخندد،

 ".راست یم گوید:"سیاوش روی صبا اثر گذاشته

ود. من و صبا قدم زنان راه  وفا دست باال میکند و میر

ویم و صبا لب به درد و دل باز میکند. دخی  است  میر

 دیگر؛

یز میشود  !گایه زیادی لیی

دستهایش را در جیب پالتوی چرم خوش دوختش 

 فرو

د. به این فکر میکنم که مرفه نی درد نداریم؛ درد  مییی

 صبا و
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وفای مرفه؛ درد در خانه ماندن است. خانه ای که 

 شده سالن



مد و مهمان خانه. مهمان خانهای که مهمانهای 

 !بدچشم دارد

ی نیست که چرا این دو خواهر   چندان تعجب برانگیر

 که پول

تو جیتی یک ماهشان برابر با سه ماه کار کردن است، 

 در یک

 .کارگاه خیایط در کف شهر کار میکنند

نگاهش را به رو به رو میدوزد. به چند می  آن طرف 

 تر؛ به

 .دکه ای که کنار ایستگاه اتوبوس است

به گمانم بغض در گلویش ولوله به پا کرده است،این 

 را لرزش

 .میان صدایش میگوید

 !لج کرده پری -

میدانم چه کش را میگوید! پدری که از ابتدا با 

 سیاوشمخالف بود و

 هنوز هم دنبال بهانه است تا صبا را از سیاوش



 .جدا کند

ه  - ه، نتونه بگیر میگه تا آخر این ماه باید عروش بگیر

 طالقت

م  «.رو ازش میگیر

کد! ظرفیت گلوی هرکس حدی دارد،  بغضش میی 

 نه؟

ند، ادامه ی  با همان لحن که اشک و غم در آن موج میر

میدهد: »پری من از دستش باید چی کار کنم؟ دیگه 

 نمیتونم

ی  تحمل کنم اون خونیه کوفت  رو. شهال که عیر

 خیالش
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نیست، بایدم که نباشه! اصال به اون چه من و 

 .وفای بیچاره

پدر که کم بذاره واسه بچش اون که نمیاد زیاد 

 «.بذاره



تب میکنند چشم هایم. به گمانم اشک هایم 

 رسماخوردهاند؛

 !داغاند اما میلرزند به روی گونهام

دست دور شانهاش میاندازم: »همه چی درست میشه 

 صبا،

منده بشر   «.سیا نمیذاره جلوی بابات رسر

ند و زیر لب میگوید: »بهش اطمینان  ی لبخند میر

 «.دارم

و لبخند کچی هم کنج لب من بساط یم کند. عشق 

 میکنم

وقت  میبینم سیاوش تکیه گاه صبا هم هست.عشق 

 میکنم وقت  

 میبینم سیاوش آن قدر به قولهایش عمل

ی به او اعتماد دارد. عشق   کرده که همرسش این چنیر

 کردن

ی برادری ی چنیر
 !هم دارد داشی 

به ایستگاه که یم رسیم، روی صندلیهای فلزی 



 .مینشینیم

صبا با گوشه ی شالش بازی میکند: »واسه وفا 

 خواستگار

 «.اومده

با ذوق نگاهش میکنم، اما غم نگاهش ذوقم را کور 

 .میکند

 !این غم که کنج نگاهش کز کرده، بوی اجبار میدهد

چانهاش یم لرزد و به سخت  یم گوید: »بازم اجبار! 

 وفا

ی  مثل من قوی نیست، ظریفه؛ احساساتیه. همیر

 االنشم بابا
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که با اخم نگاهش میکنه بغض میکنه؛ وفا جون 

 مقابله

 «.نداره

پدر با پدر فرق نمیکند؛ همه ی پدرها عزیز دردانه 



 هایشان را

 .دوست دارند

ی تا آسمان است، چون  اما مرد با مرد تفاوتش زمیر

 زاویه ی

 .دیدشان فرق دارد

ی بود اگر دود به  انی کامل ترین پدر و مرد روی زمیر

ین زاوی  یه جهان  حلقشنمیفرستاد، زاوی  هیدیدش بهی 

 بود اگر گیج

 .نمیشد

بغض کردهام، برای وفانی که دنیای کوچکش رسارس 

 احساس

 !است و اجبار؛ زیادی برایش ظلم است

پا روی پایش میاندازد و به ماشینهانی که از کنارمان 

 به

رسعت یم گذرند، چشم یم دوزد: »بهش گفتم نه! 

 وفا االن

وقت ازدواجش نیست. گفت تو واسه خودت 



 تصمیم گرفت  

بسه. این و بدبخت نکن. شهال هم که فقط نگاه 

 میکنه، انگار

که تو اون خونه وجود .«خارچی نداره. نه مخالفه نه 

 .موافق

نهمیخواهم  ی این ریلکس بودنش حالم و به بهم میر

 حرف دلگرم

 کنندهای بزنم اما آمدن اتوبوس مانع

م تا بلند  میشود. از جا بلند شده و دست صبا را میگیر

 .شود
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ی ردیف سمت چپ  ویم و در دومیر پله ها را باال میر

 روی

صندیل مینشینیم. رسش را به شیشه میچسباند و به 

 رو به

ه میشود. وقت  زبانش سکوت میکند یعتی   رو خیر



 گوشهایش

نم، تلفنهمراهم را از   ی  نمیر
ی
هم سکوت میخواهد. حرف

 کوله

ون درآورده و تماسهای از دست رفتهام را چک  بیر

 .میکنم

نم؛  ی شانز ده بار شایان و پنج بار سیاوش. پوزخند میر

 امروز

 !چه فرد مهیم شده ام و خودم خیی ندارم

پیام هایم را چک میکنم. ده پیام از شایان و یک پیام 

 از

سیاوش. همان یک پیام سیاوش که جویای حالم 

 شده، با

 صدها پیام غیر از او برابری میکند. حاال هرکس که

 .میخواهد باشد؛ حت  شایان

پیام سیاوش را در حایل که لبخند کنج لبم بساط  

 کرده

 :میبندم و پیام هایشایان را باز میکنم



 ".پری جواب بده کارت دارم"

 ."بردار پری"

 ".میگم این سگ مصب و جواب بده.""باتوام"

پیام ها را تا انتها نخوانده میبندمشان. رسم را به 

 پشت  

نم. در همان لحظه چرا غ صفحهاش  ی صندیل تکیه میر

 روشن

میشود و در دستم میلرزد. باز هم نام شایان روی 

 صفحه
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 .خودنمانی میکند

ی رنگ را لمس میکند. گوشر را به   انگشتم آیکون سیی

 گوشم

 «میچسبانم: »بله؟

سد: »چرا این وامونده  صدای عصبیاش به گوش میر

 رو



 «جواب نمیدی؟

نی تفاوت میگویم: »این وامونده وقت  رس   کارم رو 

ه  وییی

 «.بوده توهم میدونست  

تن صدایش آرام تر میشود: »از صبح مردم و زنده 

 شدم. ح

 «الت خوبه پری؟

با همان لحن نی تفاوت میگویم: »خوبم، مگه قراره 

 بد بوده

 «باشم؟

کالفه میشود: »مگه حالت بد نشده بود؟«پلک هایم 

 روی
 

 از خستیک

 «.هم میافتند: »بود، االن خوبم

او هم آرام میشود و کالفگیها و عصبانیتش یک جا پر 

 .میکشد

 «.پر احساس میگوید: »نگرانت شدم

این »نگرانت شدم« به اندازه ی تمام دوستتدارم 



 های دنیا

 .میارزد

سم: »گ بهت گفت؟  «متعجب مییی

با همان لحن پر احساس که دلم را زیر و رو میکند 

 :میگوید
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 «مهم نیست، میشه ببینمت؟»

اتوبوس نگه میدارد و جمع دیگری با شتاب خودشان 

 را به

داخلش هل میدهند. چند دقیقهای حواسم به دنبال 

 پرسگ

ود که با تفنگ آبپاش به صورت مسافران آب  میر

 .میپاشد

 .از شیطنتش لبخند روی لبم مینشیند

ند: »پری؟ ی  «شایان صدایم میر

همانطور که نگاهم دوخته به پرس بچه و قدمهای  



 کو چکش که

پشترس مادرش برمیدارد است، 

 میگویم: »هوم؟«عصتی 

 .میگوید: »حواست با منه؟«-بله بگو

 با همان عصبانیت غلیظ که ندیده میدانم

ی لبهایش است میگوید  :آثارش گاز گرفی 

 میخوام بینمت! « توسط دندانهایم به جان»

 ناخن هایم افتاده و به رسعت میگویم: »نه

سد: »چرا؟  «شایان! « عصبانیتش به اوج میر

 جواب نمیدهم. سیاوش گفت »نگو« و مجبورم

 .که نگویم

 عربده میکشد: »با توام، میگم چرا؟« من

 هم عصبانی میشوم. جان و عمرم هست

 که باشد. حق فریاد کشیدن بر رسم را
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 .ندارد



 بدون توجه به گفتیه سیاوش

میگویم: »چون سیاوش فهمید،ممنوع شدی شایان. « 

 ناباورانه

ی   میگوید: »ها؟« تلخ میگویم: »همیر

 که شنیدی، سیاوش فهمید و بدبخت

 «.شدم

صدای زمزمهاش را میشنوم که میگوید: »یا پنج تن، 

 خون به

 «.پا میکنه

ی کوتاهم را به داخل مقنعه هل میدهم  موهای چی 

 و غمزده

زمزمه میکنم: »خونی اگر بنا بود به پا بشه، به پا شد. 

 توهم

خودت و بزن کو چه عیل چپ. انگار نه انگار که 

،  میدونی

 «.این قضیه رو میدونه

ی کوچه عیل چپ زدنش سیاوش را از  و آخ که همیر



 پای در

 .میآورد

صدای بوق نی در نی که ناشر از قطع شدن گوشر 

 است،

 .مثل ُپتک بر رسم فرود میآید

گوشر را با عصبانیت به انتهای کوله ام پرت میکنم. 

 به صبا

نگاه میکنم و وقت  میبینم خوابش برده من هم 

 .چشمهایمرا میبندم

 زمان به مقصد رسیدنم را حفظم، بس که این
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 .مسیر هر روزه را ایستگاه به ایستگاه یط کردهام

تا ده میشمارم و درست وقت  عدد ده روی زبانم 

 جاری

نم و پیاده ی  میشود اتوبوس میایستد. صبا را صدا میر

 .میشویم



نرم نرمک قدم بر میداریم تا خیابان را یط کنیم و به 

 خانه

برسیم. انگار نه انگار که زمستان است و هوا رسد. هر 

 دو

 .در جهنم افکارمان غرق شده و گرمیم

سیم، سیاوش را از دور میبینم  .رس کوچهمان که میر

برایش دست بلند میکنم اما او نی توجه به من رسش 

 را به

 زیر میاندازد. کناری میایستیم و تکیه بر درخت کاج

نیم ی  .میر

نزدیک و نزدیک تر میشود تا در نهایت کنارمان 

 میایستد. س

ی  الم میکنیم و جواب میدهد. نگاهش شده هلیکوپی 

 نی 

، میچرخد و میچرخد اما روی صورت من  ی رسنشیر

 فرود

 نمیآید و این یعتی بازهم خون بازی!رو به صبا



ون؟  «میگوید: »بریم بیر

 صبا شانه باال

 میاندازد: »من نی پری

 «.جانی نمیآم
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سیاوش جدی و بدون آن لبخند دلگرم کننده در 

 حایل که

 به سمت خانه قدم بر میدارد، میگوید: » بریم لباس

 .عوض کنیم. « لغت نامه ی حرف زدنش را از برم

افکارش را هم، همینطور! قهر که کند، مجازات 

 .میکند

 کوتاه نمیآید و لج میکند. این لباس عوض کردن یعتی 

 پری هم بیاید و دل بیچاره ام ترجمه میکند: » بیا ویل

نیامدنت بهی  است. « صبا با گام های بلند خودش را 

 به

ساند. همکالم باهم به سمت خانه قدم  سیاوش میر



 برمیدارند و

 .من،شکایت  ندارم

از دوعاشق بیش از این نباید انتظار داشت.چند قدم 

 رفته را باز

سم برای  میگردم. وقت  به رس کوچه میر

 که جلوی 
 

تاکش دست بلند میکنم. تاکش زرد رنیک

 پایم نگه

میدارد؛ سوار میشوم. نگاهم را به سیاوش و صبا 

 میدوزم و

چه قدر خوب که در این لحظه به فکر بودن من در  

 کنارشان

نیستند! نفس عمیق  کشیده و غصههای مچاله شده 

 در دلم را

مرد راننده از  ون میدهم. پیر همراه بازدمم سخت بیر

 آینه نگاه

کوتایه به صورتم میاندازد: »کجا یم ری 

جون؟  «دخی 



ین لحن  رسم را پشت  صندیل تکیه میدهم و با تلخی 

 ممکن

 «!میگویم: »بهشت زهرا
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به ساعت مچی قدیمیاش نگایه میکند، ابروهایش 

 باال

سد: »االن؟ وند و متعجب مییی  «میر

 «.با همان لحن زهرماری زمزمه میکنم: »بله، االن

حتما با خودش میگوید"این دخی  دیوانه است که در 

 این

ستان برود."  رسما و در این ساعت یم خواهد به قیی

 بگوید،

 که شاخ و دم ندارد! تنها قلتی شکسته 
 

دیوانیک

 میخواهد و

 .بغضی به گل نشسته

م.  نمیداند میخواهم به  نمیداند اگر االن نروم میمیر



ستان بروم تا شکسته های دلم را بند بزنم.  قیی

 نمیداند

آسمان برایم شده انگشتدانه! نمیداند گیج بیقراری 

 دلمهستم و آخ که

 .نمیتوانم فریاد بزنم تا بداند

مسیر نگاهم مغازههای اطراف را دنبال میکند. قلبم 

 اما،

رسکوچه میان لحن نی تفاوت سیاوش جا مانده.  ترک 

 خورده

یز از غصه و تیه از اندگ خوشر جا  جا مانده، لیی

 .مانده

 .درد کشیده جا مانده

وقت  دنیا با تمام ناخوشر هایش یم شود تیم حریف، 

 تیم

تو یم شود خودت و پناهت. پناه اگر تلخ شود و 

 همراهت

 !نجنگد نتیجه را واگذار میکتی 



ون میکشم و خاموشش  تلفن همراهم را از کوله بیر

 میکنم. آخ
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که خاموش کردن این امواج خفقان آور چه قدر 

 لذت بخش

 .است

ی "مرغ سحر" میخواند. سوزناک  رادیوی ماشیر

 نیست اما

یزم. وقت   نمیدانم چرا با گوش دادنش اشک میر

 دوست

 نی حد و مرز شود، بوی اغراق به خودش 
ی داشی 

د  .میگیر

 !بوی رفتار من را

متوجه نگاه راننده میشوم. اما در این لحظه عاجز تر 

 از آنم

 .که َبدم یا خوشم بیاید از این نگاه گاه و نی گاه



جون؟«به گمانم درد  سد: »چته دخی  دمق مییی

 چشمانم به قلبش

ی   رسایت کرده که اینچنیر

سد  !دلسوزانه احوالم را مییی

م و اشکهایم را با دست پاک  تکیه از صندیل میگیر

 .میکنم

 همانطور که عامل انتحاری گلویم را قورت میدهم

ی نیست ی  «.میگویم: »چیر

نفس عمیق  میکشد. صدای نفس کشیدنش به  

 گوشم

سد: »رسیدیم  «.میر

به اطراف نگاه میکنم و با دیدن فضای اطراف 

 مسکوت

سم چطور نفهمیدهام!؟ ستان از خودم مییی  قیی

م و همان طور که در را باز  کوله ام را در بغل میگیر

 میکنم
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سم: »چقدر تقدیم کنم؟  «مییی

 «.تلخ و بیهوا میگوید: »دوتا فاتحه واسه امواتم بگو

به گمانم داعش به گلوی اوهم حمله کرده و عامل 

 انحتاری

 .کاشته. این را از غده ی کز کرده کنج گلویش میفهمم

رستکان میدهم و پیاده میشوم. گام هایم لرزان اند، 

 سست تر

میشوند. بغض دار م، درد دارم و غصه دارم.بوی کفن 

 یوسفم را

 .حت  اگر پوسیده باشد حس میکنم

ستان  حالم اگر خوش بود از سکوت وهم آور قیی

سیدم  .میی 

همان بهی  که حالم ناخوش است و دست کیم از این 

 مردگان

 .ندارم

چند ردیف دیگر و چند قطعه ی دیگر را که یط 



 میکنم؛ اما به

نم  ی ی سنگ زانو میر سم. پاییر ش میر سخت  به سنگ قیی

 و روی

ی مینشینم. زمزمه میکنم: »پس چرا این خاک  زمیر

 لعنت  

رسدی نمیآره؟ چرا از مهربونیات دل نمیکنم؟ چرا 

 تموم نمیشه

کابوس نبودنت؟«نیامده لب به شکوه باز کردهام، 

 تقصیر خودم

 نیست. مقرص

 .نبودن هاست و زخم بسی  بعدشان

گایه بعضی زخم ها آن قدر میمانند و تکان نیم 

 خورند که

، از آن  ند. به گمانم زخم نبود انی  میگیر
زخم بسی 

 دست زخم
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 .هاست

اشک هایم افسار گسیخته شدهاند و نی مهابا از 

 چشمانم

یزند  .فرومیر

ی است. این که اشک  بغض تب دار که میگویند همیر

 بریزی و

 .بریزی اما، ندانی چرا

اسم حک شدهاش روی سنگ قیی سفید را مخاطب 

 نگاهم

قرار میدهم و لب به درد و دل باز میکنم: »انی جای 

 دستات

خالیه، جای آغوشت، جای اخمت، جای  

 گیجیات...! چجوری

بگم بهت که نشئگیهاتم دوست دارم. من بابا 

 میخوام که برام

ت رو میخوام! انی 
ی  خط و نشون بکشه. من جای سیی

 
 

 «.سیاوشت داغ رو دلم میذاره انی بریدم از این زندگ



روی سنگ میافتم نیم رخم رسمای سنگ را با تمام 

 وجود

حس میکند و لبهایم باز و بسته میشوند: » انی جای 

 خ

الیت و دیگه نمیکشه این آغوشر که دلش باباش 

 «.ومیخواد

آن قدر با عجز کلمات روی زبانم یم آیند که حس 

 میکنم

یزند. آن قدر  تلخ اشک  مرده ها هم برایم اشک میر

یزم که  میر

ین نریخته  فکر میکنم فرهاد، در عزای عروش شیر

 .نباشد

دست روی سنگ میکشم، چشم میبندم و زیر لب 

 زمزمه

میکنم: »یتییم درد نی درمان یتییم، یتییم خواری 

 دوران
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 «.یتییم

ند: »پری؟ ی  «صدایش در گوشم زنگ میر

چشمهایم را با تمام وجود بسته نگه میدارم تا مبادا 

 باز

ین بودنش جدا شوم  .شوندو از رویای شیر

م اینطوری گریه  صدایش غم دارد انگار: »پاشو دخی 

 نکن دلم

 «.کباب شد

، کاش این ناممکن ممکن شود  .کاش کنارم باشر

میدانی بابا، دلم بدجور هوای گردش دستانت میان 

 موهایم را

 .کرده

تصویرش پیش ذهنم پدیدار میشود لبخند کج  کنج 

 لبش،

چشمان قهوهای، موهای کمپشت، صورت کشیده و 

 قدرشیدش. این



 اواخر کمرش تا شده بود. گونی پیک نیک و

نی و سیخ و سنجاق روی شانه هایش سنگیتی 

 .میکرد

جلو که میآید، بغضم سنگینی  میشود و چشم هایم 

 .خیسی  

مقابلم روی دوزانو مینشیند و میگوید: »من مرده 

 باشم

م گریه کنه  «.دخی 

 .تو ُمردی بابا،ُ مردی که خاک یتییم به رسم شده

چشمانش نم دار میشود. بغض که میکند لبش را 

 میگزد تا

 اش را به یغما 
 

مبادا قطره اشیک فرو بریزد و مردانیک

د  .بیی
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سیبیلش را تاب نمیدهد با جذبه نگاهم نمیکند. 

 چشمانش



د: »پاشو بابا االن حالت بد یم شه ها،  رنگ عزا یم گیر

 پاشو

 «!پری بابا هوا رسده رسما میخوری

بد تر از این؟ حال بد که مردن نیست، حال بد یعتی 

 حال من

ی  م از زیسی   .که آرزوی مرگ را دارم و سیر

دست به صورتش میکشد: »پاشو بابا سیاوش 

 «.منتظرته

اهن خردیل  سیاوش را میخواهم چه کار وقت  بوی پیر

 رنگ

هن  نم: »پیر ی یوسفم مشامم را پر کرده.با نگاهم لب میر

 خردیل خییل

 «.بهت میاد

ستان و صدای انی در گوشم  صدانی غیر از سکوت قیی

 یم

 .پیچد

تصویر انی که محو میشود از مقابل چشمانم، 



 استخوانهایم

از هجوم رسما تیر یم کشد. چشمهایم را باز میکنم، 

 رس از

مرد ایستاده باال ی  روی سنگ قیی بلند میکنم و به پیر

 رسم

 .چشم میدوزم

چشمانش بغض دارد انگار. کنارم مینشیند و با 

 ریشیه ش

الگردن مشیک رنگش بازی میکند.نگاهم را از او گرفته 

 و به

 سنگ قیی میدوزم. صدایش بوی

صدای پدر ها را میدهد. بوی مهربانی میدهد، بوی 

 نگرانی 
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و بوی تحکم: »نصفه شبه برو خونه خانواده ات 

 نگران



 «.میشن

 .عجیب است که امروز گذر زمان را نمیفهمم

 «.زمزمه میکنم: »مهم نیست

 میفهمد که دنیا زیر زبانم مزیه زهرمار میدهد مهربان

 بدبخت  
ی
، مردهها به اندازه کاف میگوید: »پاشو دخی 

 «.دارن

د از این تعبیر اما، بغض نمیگذارد که   خندهام میگیر

 گوشیه

 .لبم به تقاضای لبخند باال برود

ی میکشم.  م و کولهام را کنارم روی زمیر ی ازجا برمیخیر

 تاری دید

 .و رسگیجه نمیگذارد گام هایم رامحکم بردارم

مرد برگشته و ملتمس میگویم: »یه  به سمت پیر

 آژانس برام

ید؟  «میگیر

ضعف دارد تمام جانم، خدایا؛ این درد وامانده را  

 کجای دلم



مرد دست  به جیب ُاورکت خایک رنگش  بگذارم؟پیر

د تا  مییی

ون بکشد. اندگ خون که  تلفن همراهش را از آن بیر

 به

سد به یاد میآورم که امواج خفقان آور تلفنم  مغزم میر

 را با

 .خاموش کردنش به یغما فرستادهام

دست لرزانم کوله ام را باال میآورد و همانطور که آن 

 را در

بغل گرفتهام، زیپش را باز کرده و دست به داخلش 

م. با  مییی

73 

 درد و درمون

نم. دلم  ی ون کشیدن تلفن از کیفم لبخند میر بیر

 نمیخواهد این

دم عروش، سیاوش با مرگ من عزادار شود. مجبورم 

 این



یه جانم را میمکد تحمل کنم  .درد که شیر

نمیخواهم مادرم را تکرار کنم. نمیخواهم برای درد نی 

 درمانم

مرگ تجویز کنم؛ همان طور که مادرم تجویز کرد. 

 قضاوتش

 نمیکنم اما، بدکرد، نکرد؟

شاید اگر میماند خدا معجزهای برایش و برایمان 

 .میآفرید

گوشر را روشن یم کنم. بعد از پیدا کردن شماریه 

 آژانس

 از میان مخاطبیم، تماس را برقرار کرده و گوشر را به

 .گوشم میچسبانم

نمیفهمم چطور با آن زبان سست آدر س را میگویم. 

 فقط این

ستان کد  جمله در ذهنم جوالن میدهد که " قیی

اک ندارد  ."اشی 

گوشر را که قطع میکنم. آرام آرام به سمت ورودی 



 اصلیقدم بر

 .میدارم

مرد  هنوز چند قدم بر نداشتهام که با صدای پیر

 متوقف

 «.میشوم: »امشب برای آرامشش قران یم خونم

بر میگردم به سمتش، لبخند ماتم زدهای گوشیه 

 لبم

م ادامه داده و  مینشیند و رس تکان میدهم. به مسیر

 زیر لب

میگویم: »این قدر آرامشت عمیقه که اگه نگاه به 

 سنگش هم
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 «.کتی براش کافیه

باهر قدم یاعیل میگویم؛ تا مبادا قدم های سستم 

 توان

های یخزده را از دست بدهند.  مقابله با سنگ قیی



 وقت  از

ی  ستان خارج میشوم به سمت ماشیر محوطیه قیی

وم،  میر

 .سوار میشوم و آدرس را میگویم

رانندیه میانسال متعجب براندازم میکند، دلم 

 میخواهد

فریاد بزنم: »یعتی این قدر عجیب است اختالط 

 شبانه با

 «مردگان؟

ی میچسبانم.  رسم را به شیشیه یخ زده ی ماشیر

 خنکای

 شیشه پیشانی تب کردهام را آرام میکند. چشمانم را

میبندم، آن قدر بسته نگهشان میدارم تا گذر زمان 

 فراموشم

میشود. چندی بعد که نمیدانم چندساعت و یا 

 چنددقیقهگذشته با

 صدای راننده که میگوید:"رسیدیم خانم" ؛چشم



باز میکنم. معدهام جوش و خروش میکند. به 

 سخت  

م و مقداری  دست به داخل کوله پشتیام مییی

 اسکناس که

ون  تاری چشمانم نمیگذارد مبلغش را ببینم، بیر

 میآورم و به

م  .سمت راننده میگیر

 ماندهای دارد یا نه، از 
 
صیی نمیکنم تا ببینم پولم باف

ی   ماشیر

 .پیاده میشوم
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وم. انگشتم را روی  لنگ لنگان به سمت خانه میر

 زنگ میگذارم

و با تمام توانم فشار میدهم. حالم از این همه سست  

 به هم

 میخورد اما مگر این تقدیر لعنت  دست من بوده؟



صدای صبا، که درمانده یم پرسد: »بفرمایید؟« به  

 گوش یم

رسد.با اندک نفسهای نصفه و نیمه که در ُ ششم جا 

 :مانده میگویم

 «.پریام»

سد.  صدای باز شدن در با تییک کوتاه به گوش میر

 قبل از این

که بتوانم با تمام تالش دستهایم را باال بیاورم و ایل 

 در را باز

کنم، در پر شتاب باز یم شود، صبا در قاب در 

 پدیدار یم

شود. بادیدن رنگ پریدهام دست به صورت میکوبد 

 و

 «میگوید: »چی شدی تو؟

د. صدای قدم های سیاوش  و بعد زیر بازویم را میگیر

 را

میشونم. با دیدنم قدم تند میکند و زیر بازوی دیگرم 



 را

د و با لحن تندی میگوید: »کجا بودی تا حاال؟  «میگیر

کاش میشد پوزخند بزنم و با طعنه 

ستان  «!بگویم: »قیی

اما زبانم سست شده و نی حالی  از آنم که بتوانم 

 پوزخند

 .بزنم

زانوی ناتوانم شل میشود و توان روی پا ایستادن از 

 من صلب

میکند. سیاوش که حال نزارم را میبیند دست میکشد 

 از
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توبیخ کردن وسوال جوابهایش.زیرلب میگوید: »یا 

، چته  پیغمیی

 «پری؟

با همان صدای وارفته رو به صبا میگوید: »برو زنگ 



 بزن اورژ

 «.انس خودم میآرمش

به گمانم چشمانم نیمه بازاند که نور المپ رشتهای 

 راه پلهمان

 .را محو میبینم

د و اندگ بعد در آغوشش  دست به زیر زانوهایم مییی

 غرق

 .میشوم

ود. نگاه  صبا پله ها را زودتر و تند تر از ما باال میر

 سیاوش به

صورتم میافتد. چشمانش بغض دارند، مثل روز مرگ 

 .انی 

آن روز هم حال نزاری داشتم. گریه نمیکردم اما درد 

 چرا،

 این درد
 

 زیاد کشیده بودم. آن قدر که از حجم نشئیک

 .کشیدن سینهام در حال انفجار بود

سیاوش؛ آن روز و روزهای بعدش، تا قبل از دیروز؛ 



 همیه

ود و  اما، هرگاه ُتن صدایش باال میر
 

 امیدم بود از زندگ

نگاهش بوی کم مهری میدهد، چشمیه امیدم 

 .میخشکد

یک دو سه و تمام. صداها تبدیل به همهمه میشوند 

 و اندگ

بعد خاموش! نور محو المپ رشته ای کم کم رنگ 

 تارییک رابه

د و به گمانم پلکهایم روی هم میافتند  .خود میگیر
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*** 

آهن وصل کرده باشند، به  انگار که به پلک هایم تیر

 سخت  

بازشان میکنم. در ذهنم حالچی میکنم؛ حالم بد شد، 

 از هوش

 رفتم و حاال



 ...باید

با صدای صبا که میگوید: » خداروشکر که به هوش 

 «.اومدی

از ورطه ی افکارم جدا شده و با نگاه به دنبالش 

 .میگردم

ند.  ی سمت چپ باال ی رسم ایستاده و لبخند میر

 از
 

 خستیک

رس و رویش میبارد. با صدانی که گونی از اعماق چاه 

ون  بیر

نم: »سیا کجاست؟ ی  «میآید، لب میر

دست  به صورتش میکشد و پریشان میگوید: »گفت 

 یه کاری

سم کار دست  داره زود بر میگرده. عصبانی بود، میی 

 خودش

 «.بده

کیم بعد دومرتبه نگاهش را روی صورتم پهن 

؟  «میکند: »خونی



نمیدانم اما، به ناچار رس تکان میدهم. دستم را در 

 دست

د و ادامه میدهد: »پری چرا این طوری میکتی با  میگیر

 خودت

 «؟

 «رسم را میچرخانم به سمتش: »چطوری؟
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؟«نگاهم را از صورت  عصتی یم شود: »یعتی نمیدونی

 صبا گرفته

 .و به سقف باال ی رسم میدوزم

بغض لعنت  میچسبد بیخ گلویم. زندگیام شده رسارس 

 .ماتم

لحظههایم مدام با بغض و درد تلفیق میشوند: »من  

 کاری

 «.نکردم. هر کاری بود بقیه کردن

بغض تلخم را قورت میدهم. مزیه قرص 



 استامینیفون

میدهد. میگویم: »سیا قهر کرد، انی زود رفت، 

 شایان... _آخ

ی نمیتوانم برایت پیدا کنم_ من این  شایان هیچ تعبیر

 وسط

کارهای نیستم و نبودم صبا! « صدای سیاوش در  

 گوشم

ند ی  .میپیچ که اسمم را صدا میر

نگاه که به در میاندازم؛ میبینمش که با آن قد 

 رشیدش به

چهارچوب در تکیه زده. دلم میخواهد از جا بلند 

 شوم و به

؛ حت  یک قدم را ی  سمت در پرواز کنم اما نای راه رفی 

 .ندارم

با گامهای آرام وارد اتاق میشود. نگاهش را به 

 رسامیک های

کف اتاق دوخته، دست هایش را آرام باال میآورد. با 



 دیدن

دستبند چسبیده به دستهایش مات میمانم. 

 چشمهایم تا

ی که دیدهام  ی آخر ین درجه باز میشوند تا صحت چیر

 را
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تصدیق کنند.صبا هم دست کیم از من ندارد. حس 

 میکنم به یک

 باره،

یزد. از روی تخت  تمام توان دنیا به پاهایم میر

 برخواسته و

شتابان به سمتش قدم بر میدارم. سوزن رسم از 

 دستم

کشیده میشود و خون از رگهایم جاری میشود. 

 دست به

م. دستبند فلزی را لمس  سمت دستهایش مییی



 میکنم؛ چندبار

ی میافتد.  متوایل و به درک که رورسیشالیام روی زمیر

 نگاه

ی چسبیدیه سیاوش؛ مته روی اعصابم  به زمیر

 .میگذارد

 ،
 

نگاه من اما، حوایل صورتش میچرخد. با کالفیک

 بغض،

نمیدانم دقیقا با کدامشان میگویم: »این چی میگه 

 سیا؟

 «چیکار کردی داداش؟

نگاهش آرام باال میآید روی صورتم مینشیند. لبخند 

ند ی  :میر

تم و دادم»  «.توون غیر

یزد. دست خونینم را روی رسم  دلم یک باره فرو میر

م و  مییی

 «ناالن میگویم: »با شایان درگیر شدی؟

سم از اینکه بالتر به رس 
دست خودم نیست، میی 



 شایان آمده

 .باشد

با همان لبخند اعصاب خرد کن روی لبش 

 میگوید: »نچ. «این نقی 

 .کردن چه قدر حکم آب دارد روی آتش دلم
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دستم میسوزد و اما سوزشش از چشمانم بیشی  

 .نیست

م: »پس  درمانده کف اتاق مینشینم و رسم را باال میگیر

؟  چی

» 

 مقابلم زانو زده »:مواظب خودت

باش آبچی خانوم. حواست به این عیال ما هم باشه 

 زود

 «.برمیگردم

اهنش را در  نمیشنوم توصیه هایش را، یقیه پیر



 دستهایم

 «!اسیر میکنم: »د بگو چی کار کردی المصب

ند و در این لحظات دلم میخواهد  ی باز هم لبخند میر

 با پشت

دست به دهانش بکوبم تا آن لبخند مسخره را از 

 روی لبهایش

 .جمع کند

ی   میبینم غده چسبیدیه بیخ گلویش را که باال و پاییر

 «...میشود: »ییک یه غلظ کرد، زدم دهن مهنش رو

نگاهش که به صبا میافتد جمله اش را اصالح میکند. 

 قول

 .داده به صبا که مثل آدم حسابیها حرف بزند

د و   درون موهایش فرو مییی
 

کالفه، چنیک

 میگوید: »فعال شلو پل

 «.افتاده گوشه ی بیمارستان دعا کن ز نده بمونه

 "فصل_دوم: "نقطه، آخر خط*

 !دعا کنم؟
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برای که دعا کنم زود تر مستجاب میشود؟ برای 

 برادری که

 اگر بدشانش بیاورد میشود قاتل؟! یا برای آدیم که

نمیشناسمش؟ اصال نیم دانم مرد است یا زن! 

 جوان است

! گناهکار است یا که نی گناه  !یا پیر

د و دنیا دور رسم میچرخد. صبا  نفسم به یکباره میگیر

 با

گام های لرزان خودش را به سیاوش که حاال دیگر 

 رس پا

ساند. کنارش میایستد و با سیالب  ایستاده میر

 اشکهایش

؟ ند: »کجا به سالمت  ی  «زار میر

ی مانتوی مشیک رنگش  اشکهایش را با گوشیه آستیر

 پاک یم



کند: »دیر اومدی زود میخوای بری؟«دلم پر  پر 

 میشود برای

م رسش را به  برادری که از روی رسر

ی انداخته. دست سیاوش را به دست گرفته و او  زمیر

 را به

ه به چشمهایش در  سمت خود بر میگرداند. خیر

 حایل که هق

ند میگوید: »چیکار کردی سیاوش؟ ی  «میر

نگاه رنجور سیاوش به چشمان صبا مینشیند لب یم 

 زند: »بر

 «.میگردم

سست میشود صبا، دستش از میان دستان سیاوش 

 رس

 .میخورد و کنارش آویزان میشود

 دستان سیاوش میشوند قاب برای صورت صبا و با
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ین لحن ممکن میگوید: »به جان خودت   دردناکی 

م، به و  گیر

م. بگو که درک میکتی وقت  اسم ناموسم  ایل عیل گیر

 و بد

 «...میآرن چه حایل یم شم بگو که

صدای پر  از بغض صبا میان حرف های سیاوش 

 مینشیند: »بد

 «!کردی سیاوش

نگاه کوتاه سیاوش روی صورتم مینشیند و چنگ 

 میان

د: »خوب کردم صبا؛  موهای خرمانی رنگش فرو مییی

 خوب. «همراه نگهبانی که جلوی در

ود ؛ میر ی تلچی ود. به همیر  !منتظرش ایستاده میر

شوکهام، ماتم، دردمندم. خدایا دنیای بیسیاوشم را 

 چگونه

 هچی کنم بعد از رفتنش؟

پرستاری قد بلند؛ در حایل که موهای َ فرش را به 



 داخل

مقنعه هل میدهد وارد اتاق میشود. با دیدن من که  

 کف

ود و با صدای  اتاق نشستهام اخمهایش در هم میر

 بلند

 «.میگوید: »چرا این جا نشست  خانم؟ بلند شو ببینم

ی  خانه خراب ندیده این زنک بداخالق که این چنیر

 طلب کارانه

د؟  احوال دامان سوخته ام را میگیر

به صبا نگاه میکند و انگار که ارث بابایش را خورده 

 باشیم، با

اکراه میگوید: »مثال همراهشر شما؟ بیا کمک کن بره 

 رو
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 «.تخت

ند. فقط قدمهای  ی صبا نه نگاه میکند و نه حرف میر



 آرامش را

به سمت خر وچی بر میدارد. پرستار عصبانی میشود و 

 رو به

ند: »با شما بودم خانم کجا داری  ی صبا ترسر میر

ی؟  «میر

ی بلند کرده و خودم را با هر جان   تن رنجورم را از زمیر

 کندنیکه

سانم  .شده به تخت میر

یک نفر بیاید و به پرستار بفهماند صبا نی همراه تر از 

 من

است. من شایانم را دارم، آرزوهایم را دارم اما، 

 صباست

که مانده و حوضش. لب میگزم و انگار که جواب 

 خودم را

خودم بدهم زیر لب میگویم":حوض من که 

 خشکیده تر از

 ".حوض صباست



؟  از امشب خاک کدام جهنم را به رسم بریزم از تنهانی

 از

امشب به خیال کدام مرد آسوده بخوابم تا به صبح؟ 

 هنوز

 .هم رفتنش باورم نمیشود  که نمیشود

 روی تخت دراز میکشم و پرستاری که از اتیکت روی

" است، رسم را  اهنش میخوانم نامش "بهار حستی پیر

 دو

مرتبه به دستم وصل میکند. خدایا؛ انی کم نبود؟ 

 سیاوشم

را هم طلب کردهای؟نگاهم را به سقف سفید اتاق  

 کوک

نم. اشکهای لغزانم از کنار صورتم رس میخورند و  ی میر

 بالش
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 .را خیس میکنند



خدا؛ در این لحظه که تنها و بیپناهم، شایان  

 کجاست؟ دلم

 ام خوش کنم؟ اصال چه شد که
 

 را به کدام مرد زندگ

سیاوش به این جا رسید؟چه شد که از قول و 

 قرارهایش دست کشید

 و دست بلند

کرد روی آدیم دیگر؟ مگر به صبا و پدرش قول 

 نداده بود

آسه برو د و آسه بیاید؟ پس چرا گربه شاخش زد و 

 این آش

 !را برای زندگیمان پخت؟

* * * 

 :کاست روی طاقچه با صدای بلندی میخواند

م دنیا محل گذره، کش تو دستاش معتی " دخی 

 
 

م زندگ ه.دخی   نمییی

ینه ویل،  شیر

 حیف که مثل



 باد میاد

 .میگذره

م تو  دخی 

 راحت جون

، گریم  متی

 رگهای بیخون
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م . دخی   متی

 هست  بابادست توست،

 توهمه هست  

 و ایمون

 !"متی 

 گوش فرا میدهم به زنگ

 موسیق  آرامبخشر که تکه ک

 الم انی بود. انی میخواند

 برایم و من در آسمانها سیر 



 .میکردم

گایه در خواندن، خواننده را همرایه میکنم و گایه، 

 روی

م ب میگیر ی کار مقابلم ضی  .میر

اهن خردیل رنگ  در خانه باز میشود و انی با همان پیر

 وارد

خانه میشود. باد میآید انگار، پردهمان در هوا 

قصد. پ  میر

خانه میگذارد و به سمتم  ی الستیکهای خرید را در آشیی

 میآید.حس

 یم دانم که انی دیگر زنده
ی
 دوگانهای دارم؛ از طرف

 او را با تمام وجود حس میکنم
ی
 .نیست و از طرف

 سالم میکنم، جوابم را میدهد! اما نه با

 یک لبخند گل گشاد، بلکه با چهره ای
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؟« نگاه نم: »انی
ی  دمق. صدایش میر



 غمزدهاش به چشمهایم دوخته

 .میشود: »سیاوش نیومد پری؟ نگرانشم

 «.دیر کرده

 درمانده میگویم: »مگه

 
 

 نمیدونی چی شده؟« چنیک

 درون موهایش فرو

د: »بازم با شایان دعوا  مییی

 «کرده؟

نم: »نه! خودش گفتکه با اون دعوا  ی نی هوا فریاد میر

 نکرده. « کاش

 راست

 گفته باشد. دل زخم خوردهام دیگر

 .طاقت از دست دادن این ییک را ندارد

 جلو میآید و رو به رویم میایستد. نمیدانم چرا

 محض رضای خدا هم که شده لبخند کوچیک بر

 لبهایش نمینشاند. با لحن تلخ اما  مهربان،

ش؟« رسم را به تندی تکان میدهم و  میگوید: »میی 



 «!میگویم: »خییل

 دستش روی شانهام

87 

 درد و درمون

ش پری  !مینشیند: »نباید بی 

به  خودم هواتو دارم. « دو ضی

 روی شانه ام مینشیند توسط

ود! نی حرف، نی کالم،  دستهایش.میر

 نی خداحافظی و به

 رسعت. مگر نگفت  هوایم

 را داری؟ پس به کجا

ی شتابان؟  !چنیر

نم و اسمش را صدا ی  به دنبالش روان میشوم. فریاد میر

 .میکنم

نم و ی  جواب نمیدهد که نمیدهد! زار میر

نم که ی  صدایش میکنم. آن قدر فریاد میر

 گلویم میسوزد. ناگهان تکان میخورم، آن هم



نند: "خانم ی  شدید. سییل میخورم. صدایم میر

 "؟ خانم؟

ی ک در به در دنیا صدا  کدام خانم؟ مرا کنیر

 بزنید.چشمانم باز

 میشوند. همان پرستار قد بلند موفرفری را

میبینم.چند پرستار، نمیدانم شاید هم پزشک دیگر 

 هم باال ی رسم

 .ایستادهاند
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 «پرستار موفرفری میگوید: »کابوس میدیدی؟

 با انی بودن همه آرزوی من است. کدام کابوس؟

نم: »رویا بود ی  «.لب میر

صدانی که از گلویم خارج نمیشود رسش را نزدیک 

 دهانم

 «.میآورد: »دوباره بگو

نم. رسش را باال میآورد: »پس چرا  ی و دومرتبه لب میر



 این

دی؟ ی  «همه گریه یم کردی و داد میر

نم.  ی اشاره میکنم به گلویم. میسوزد وقت  حرف میر

 میفهمد و

 «.میگوید: »باشه، باشه

پلکهایم روی هم میافتند و بدبختیهایم؛ پیش چشمم 

 رژه

وند. کاش کیم از این درد جانکاه کاسته شود تا  میر

 بروم و

 .سیاوشم را ببینم

کاش بتوانم برای ساعت  که شده بدون ضعف روی 

 پاهایم

بایستم و بشوم کفی  جلد سیاوشم.صدای صحبت  

 کردنشان را

 میشنوم که ثانیه به ثانیه آرام تر

میشود. باز هم نور ها تبدیل به پوچ میشوند و 

 همهمه ها



 !خاموش

* * * 

صدای بلند و هولنایک باعث میشود چشمانم را باز  

 کنم. با
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دیدن قامت آشنانی بهت زده از حالت دراز کش 

 خارج شده

 .و رسجایم مینشینم

ی است، چشمهایش ورم دارد و رسخ است.  خشمگیر

 موهایش

اهنش  ژولیده و به هم ریخته و دو دکمه ی ابتدای پیر

 باز

است. همیه این ها حکایت یک خیی شوم را میکنند  

 که ذهنم

ه اش را  فرار میکند از تصورش. جلو میآید؛ نگاه خیر

 لحظهای



سم از چهرهاش.  از چشمهایم دور نمیکند. میی 

سم از  میی 

رنگ و لعاب نگاهش. خودم را عقب میکشم و او 

 جلوتر

 .میآید

نم، اما انگار صدایم را نمیشنود. باز هم  ی صدایش میر

 جلو

 .میآید و در نهایت رو به رویم میایستد

زمزمه میکند: »ازت بدم میآد. «زمزمهاش مزه ی 

 بستتی آالسکا

 !میدهد؛ رسد است

حرفش را که مزه مزه میکنم، جانم از تن به در 

 میشود. از من

ار است؟ ی ی خطایم از من بیر ان کدامیر  ؟ چرا؟ به جیی

باز هم با همان لحن رسما زدهاش میگوید: »بابام 

 مرد، شماها

 «.کشتینش



چشمهایم از فرط تعجب تا آخرین درجه باز 

 میشوند. پدرش؟

ند  ما کشتیمش؟ کدام ما؟ متی که اگر دماغم را بگیر

ی   همیر
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 درون موهایش فرو 
 

ود؟ چنیک نیمچه جانم هم در میر

د  .مییی

ی میشود. با همان بغض  سیبک گلویش باال و پاییر

 مردانه

 «.میگوید: »ازش نمیگذرم. تو هم این و بدون

از که نمیگذرد؟ خدایا دیوانه شدم. چرا قطره قطره 

 اطالعات

 میدهد؟

نم: »چی شده؟ ی  «لب میر

؟ داداش یالقوزت صبح عز و  ند: »نمیدونی ی پوزخند میر

 جز



 «.میکرد بیاد ببینتت

ی که  دستم هرز یم رود یا مستقیم نمیدانم. اما همیر

 به

صورتش سییل زدهام دلم را خنک میکند. هیچکس 

 حق نداردبه

ی کند  .سیاوشم توهیر

دست بر جای سیلیام میگذارد و بعد از آنکه روی 

ی تف  زمیر

میکند، میگوید: »بزن بهادر شدین خواهر برادر، 

یه؟  «خیی

دل و عقل و زبانم ییک میشوند: »توهم تلخ 

 شدی. «تک خندهای

سم اما خودم را به  میکند؛ وحشتناک! میی 

نم. به خودم دلداری میدهم   ی کوچه ی عیل چپ میر

 که این

مرد وحشتناک مقابل، همان شایان دوست داشتتی 

 قبلی  



 .هایم است

اشک از گوشه ی چشمش رس میخورد. با جاری 

 شدن اشکش،
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اشک به چشمانم هجوم میآورد. عادت ندارم اشک 

 مردهای

 .اطرافم را ببینم

ین باشم؟  ند: »بابام مرده پری! چجوری شیر ی زار میر

 چجوری

گل بگم گل بشنوم. بابام و داداش تو، به خاطر تو  

 .کشت

 «چجوری بازم دلم برات بتپه؟

پس نمیتپد! یک نفر بیاید و آوار را برایم صدا کشر  

 کند. یک

نفر بیاید و از روی لغت نامیه دهخدا بگوید آوار 

 !یعتی چه



یک نفر بیاید و آخ خدا؛ نقطه آخر خط که میگویند 

 !اینجاست

 مگر نه؟

زمزمه میکنم، باهمان صدای لرزان و ترسان: »سیا 

 قاتل

 «.نیست

ند: »پس این کیه رو تخت مرده شور خونه؟ ی  فریاد میر

مرد پری!ُ مرد! خونریزی داخیل میدونی یعتی 
ُ
ُ
ُ
ُ

؟یعتی یتییم  چی

 «!من. یعتی بیکش من

میفهمم. فریاد نزن لعنت  که من از تو ب َ یکسی  و  

 .بیپناه ترم

 تو آرام 
 

لعنت به من که دلم را به ذوق پناهندگ

 .میکردم

با کف دست به پیشانی میکوبد: »خرابم پری. خراب. 

 تو

، تو  «!مسببشر



من؟ کدام من؟ متی که ده سال در آتش عشقت 

 سوختم و دم
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نزذم. خودت بودی که میگفت  بیمن دنیا به رست 

 خراب

 نی من نمیتوانی نفس 
است. خودت بودی که گفت 

 !بکشر 

نامیه فدایت شوم برایت نوشته بودم مگر، که این 

ی   چنیر

 شمشیر را برایم از رو بستهای؟

نم؟ چرا تنها  ی چرا الل شدهام خدا؟ چرا حرف نمیر

 نگاهش

یزم؟  میکنم و اشک میر

 پرستاری وارد اتاق میشود و صدایش را روی رس

؟  میاندازد: »چته آقا بیمارستان و رو رست گذاشت 

 اصال



 «گ شما رو راه داده اینجا؟

شایان به پرستار اهمیت  نمیدهد و رو به من 

 میگوید: »داغشو رو

 «.دلت میذارم

؟ جانم را گرفتهای؟ نمیبیتی تنم رسد شده؟ 
ی

چه داغ

 نمیبیتی 

 که مرده است دلم؟

د تا یک کلمه  ُ لبهایم میلرزند و نفسم م ییی

؟ ی  «بگویم: »همیر

ی   «.نگاه از چشمانم میدزدد و محکم میگوید: »همیر

دروغ میگوید دلکم. باور نکن حرف هایش را. االن 

 داغ دارد،

عصبانیست. وگرنه دوستم دارد. خودش گفته بود، 

 مرد که

زیر حرفش نیم زند. مرد من دبه کردن بلد نیست، 

 باور نکن

 .دل شوریده
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ون آقا تا  ند: »بیر ی پرستار عصتی تر شده و فریاد میر

 زنگ نزدم

 «.حراست

 .شایان لبش را میگزد و به سمت در قدم بر میدارد

صدای سیاوش در گوشم میپیچد:"شایان و یم 

 شناسم، مرد

 ."موندن نیست

سیاوش اشتباه میکرد، شایان مرد نیست که ماندنی 

 باشد یا

وی؟ دلم را چرا از جا میکتی و با خودت  نباشد.میر

ی؟  مییی

 ابراهیم که نیستم میگذاری یم روی،"

این آتش نبودنت بر من گلستان نخواهد 

 شد)".ناشناس(

! «صدایش را نم: »دوستم داشت  ی  زار میر



 صاف

 .میکند: »داشتم

 مثل سگ «

 !دروغ میگونی 

. باز پیام میدیه.  نی ی وی و باز زنگ میر میدانم که میر

 باز

میگونی دلت برایم تنگ است. باز زیر گوشم زمزمه 

 میکتی 

 .که دوستم داری. باز بستنیهای آقا ویل را میخوریم

صدای در اتاق که بسته میشود آتش یم زند به 

 جانم. رو

 به پرستار میگویم: »دیدی رفت؟ رفت! رفتش! حاال
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چیکار کنم؟« بهت زدهام. یک نفر بیاید و سییل ام 

 .بزند

 .یک نفر بیاید و از این کابوس بیدارم کند



 بر رسم میکوبم.یک بار، دوبار، ده بار. آن قدر

 که باز هم برایم آرام بخش

نم. گونی درد
ی نند. زار میر ی  میر

 زایمان میکشم که اینطور به

 .خودم میپیچم

نم. چرا  ی رسم را به بالش میکوبم و خدا را صدا میر

 خدا؟ مرا

راهبه آفریده ای مگر که تمام مردها از زندگیام خط 

 میخورند

 ؟

خدا پس این آرام بخش لعنت  گ آرامم میکند؟ 

 سمت چپ

سینه ام به شکل هولنایک دیوانه شده. ریتم نامنظیم 

 دارد،

 .ییک کند یم زند و ییک تند

به کجا رسیدهام من؟ خدایا زیاد روی من حساب  

 !کردهای



 .طاقت این حجم بدبخت  را ندارم

این میان، تنها پیکریه آتش گرفتهام مانده. دنیا؛ نقره 

 داغم

کردهای! بیخیالم نمیشوی؟ به خدا دیگر هیچ برای 

 از دستدادن

، نه خانواده، نه عشق! تنها نفش  ندارم. نه سالمت 

یش حالم آسودهی  است ود که اگر بگیر  .میآید و میر
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چشمانم بستهاست اما جهنم را پشت پلکهایم یم 

 بینم. من

 .تنها؛ میان جنگیل ساکت و صامت و آتش گرفته

نم، اما  کلمان  نامفهوم از دهانم خارج  ی فریاد میر

 !میشوند

دیگر کش را ندارم که صدایش بزنم و از او طلب  

 .کمک کنم

 !خدایا چه تلخ مزهای دارد این بیکش



* * * 

نگاهم را به دیوار سفید رو به رویم دوختهام. امروز 

 مرخص

میشوم اما به کجا بروم؟ خانهای که اگر سیاوش آن 

 جا نباشد

 عرصه را بر من تنگ میکند؟

دیگر به جز آن خانه نه جانی دارم و نه کش. چه  

 کنم خدا؟

پاهایم را جمع میکنم و رس به روی زانوهایم 

 میگذارم. هم

 ندارم و چه خوب که میتوانم هرچه دلم 
 
اتاف

 میخواهد

 .گریه کنم

نمیدانم اصال پویل همراهم هست یا نه. کولهام که 

 .نیست

پول ترخیصم را چطور حساب کنم؟  کاش صبا نرفته 

 بود.پرستاری



ند ی  .وارد اتاق میشود. در نگاهش، ترحم سوسو میر

لب میگزد و کیم بعد میگوید: »گریه نکن. این قدر به 

 خودت

 «.فشار نیار، بازم حالت بد میشه ها

م  .بگذار بشود. اصال میخواهم بمیر

96 

 درد و درمون

م مگر به جانی هم بر  من بمیر

 میخورد؟ نگاهش میکنم؛ با همان

نم ی  نمیر
ی
 .چشمان غبارآلود! اما حرف

 جلو میآید. کنار تخت میایستد و با بند ساعت

 مچیاش بازی میکند: »دیشب تا صبح، پشت در

نم. این محبتهای خاله ی  اتاقت بود. « پوزخند میر

 :خرسه گونهاش را میخواهم چهکار وقت  گفت

 دلش برایم نیم تپد"؟ وقت  گفت: "دوستم"

ندارد" و رفت. کشیک دادنش تا صبح پشت 

 دراتاقم، چه دردی از



 من دوا میکند؟

الل ماندهام و او میگوید: »صبح وقت  حالت رو از 

ت  دکی 

نم. خودم را به ی  نمیر
ی
 پرسید رفت. «بازهم حرف

 ناشنوانی زده ام. او دیشب رفته بود و

 برایم تمام شده بود! خودم را چهارپا

 فرض کردهام. مگر کشک است که به

ی راحت  تمام شود؟  همیر

پرستار امروز که از پرستار موفرفری، تپل تر است؛ 

 دست  به

صورتش میکشد و میگوید: »میدونست دیابت 

 «داری؟

لبهایم میلرزند. حت  یک بار در خلوت خودم هم این  

 کلمه را
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ی بیماری  با خودم زمزمه نکردم. قبول نکردم که چنیر



 مهلگ

دارم. و این روز ها حقیقت ر قاصهای شده، که 

 مقابل

 .چشمانم قر میدهد

 آه میکشم و بعد

 میگویم: »نه. « تلخ و رسد،

 برنده و گزنده و درمانده و

غمزده لحنم را ادا میکنم.رس تکان میدهد. 

 نمیدانست چنان درد نی 

 درمانی دارم و

گرنه یک ساعت هم به پایم نمیماند. و من چه قدر 

 احمقانه

پا به پایش بستتی میخوردم تا راز مگویم برمال نشود 

 و

 .به بعدش فکر نمیکردم

 به پرستار قد کوتاه مقابلم چشم میدوزم. چهره ی

 مهربان و صورت گردش مرا به یاد مادر بزرگم



ی زیادی از او به یاد ندارم ؛ چیر  میاندازد. مادر انی

ی خرده خاطرات ها، خاطره های خوباند  .اما همیر

ار شدهام از خاطرات. هر  ی یم دانیدلکم؟! بیر

 خاطرهای را که

بو میکنم، بوی دستانش را میدهد. لعنت به او که از 

 زمان به

 که در 
 

دنیا آمدنم بوده و آخ، امان از نقش پررنیک

 زندگیام

 .داشته
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پرستار نگاهش را در صورتم میچرخاند، تلخ خند 

ند و ی  میر

گونی درد چشمانم را میفهمد: »کارای ترخیصت رو 

 هم

انجام داد. « من را؟ من غریبه را؟ من مورد تنفر واقع 

 شده



را؟ بیش از حد مهربانی کرده این مرد نامرد در حق 

 من.اما

م  ی کورخوانده که زیر خفت منتش میمانم. همه چیر

 رفته،

ی غرور آش و الش  ی که برایم مانده همیر ی تنها چیر

 است، که

 .خوب بلدم حفظش کنم

 زیرلب آرام میگویم: »غلط کرد. « که چه؟ این

 رفتارهایش چه معتی جز ترحم برای یک دخی  مریض

 .نی کس دارد؟ من عشق میخواستم خدا؛ نه ترحم

پرستار با لحن دلسوزانهای، انگار که مادرم باشد، 

 میگوید: »یه

 «.چند دقیقه دیگه دکی  میآد که ترخیصت کنه

وزه ای رنگم را از گردنم جدا کرده و رس  شال فیر

 .میکنم

 را که او برایم خریده بود
 

 .همان شال فیر وزهای رنیک

میگفت: »عروسم که بشر و بیای به خونه ام، همه 



 چی رو

وزه میخریم  فیر

وزهای.  حت  دیوارای خونمون رو هم فیر

مونم میذاریم  میکنیم. اصال اسم دخی 

وزه. « و من میخندیدم و  فیر
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وزه خوشمنمیآد  «.میگفتم: »من از اسم فیر

ه میشد و صدایش را کلفت  او در چشمانم خیر

 میکرد: »دیگه نشنوم رو حرف آقاتون حرف بزنیا؛

ی که گفتم. « چه خوشخیال بودم و چه احمقانه  همیر

وزه ای رنگ و آدمهایش بودم  .عاشق این خانیه فیر

سم،  خدایا من از ریسمان سیاه و سفید خییل میی 

 ماری که

 .نیشم زد بیش از حد آشنا بود

گایه خداوند نگاه پر غضبش را به تو یم دوزد. 

 ارساف



کرده ای؛ دوستت دارم ها را، عاشق  های به حراج  

 گذاشته

 ها را و خداوند 
 

ها را، زمزمه های عاشقانه را، دلتنیک

 ارساف

 .کنندگان را دوست ندارد

پرستار بدون آنکه حرف دیگری بزند، از اتاق خارج 

 .میشود

من سوخته رویا هم به نقطهای از رو به رو که 

 نمیدانم

ه میشوم  .کجاست خیر

فت؟  چشمان قهوهای رنگش کدر بود وقت  که میر

 اصال چرا

رفت؟ مگر من زده بودم و کشته بودم؟خاطرهای مرا 

 در خودش

 غرق میکند. هرچه دست و پا

وم. میان مواج آب، تصویر   فرو میر
نم بیشی  ی میر

 مبهمش



آرام آرام زالل میشود و زمزمهاش در گوشم میپیچد. 

 از
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وع کرده به تیشه زدن به ریشه ی نی 
ی حاال رسر همیر

 " :جانم

سد. سیاوش را صدا  صدای زنگ در به گوش میر

 میکنم تا در

را باز کند و مرا از رسر این مهمان ناخوانده، که مخل 

 درس

 .خواندنم شده نجات دهد

جوانی که از سوی سیاوش نمیآید، میفهمم که باز 

 هم نی 

ون رفته. در این لحظه دلم میخواهد  اطالع بیر

 خرخرهاش را

بجوم. از اتاق خارج میشوم و در حایل که غر 

نم: »مرده ی  میر



ه سیا. باز معلوم نیست نی خیی کجا  شور ریختت و بیی

 «.رفته

وم. گوشر را بر میدارم و به   به سمت آیفون میر

 گوشم یم

 «چسبانم: »کیه؟

جوانی جز صدای خش خش نمیآید. به یاد میآورم که 

 آیفون

خراب است و سیاوش برای درست کردنش دست 

 دست

ی   میکند. گوشر را محکم رسجایش میگذارم. گذاشی 

 که نه

 .بیشی  شبیه به کوبیدن است

وم. امتحانات  ی میر رورسی به رس کرده و از پله ها پاییر

م  پایانی 

حسانی اعصابم را مشوش کرده. دروغ نیست اگر 

 بگویم

 .حوصلیه خودم را هم ندارم



در را که باز میکنم و یم خواهم باز هم غر بزنم، فرد 

 دیگری

جز سیاوش را پشت در میبینم. مبهوت نگاهش یم  

 کنم و
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ند ی بماند که نگاهش روی سنگ ریزیه  .او لبخند میر

 زیر

 .پایش میچرخد

سالم میکنم و با همان لبخند لعنتیاش؛ سالم میکند.  

 گونی بار

اویل است که میبینمش. دستانم میلرزند، تپش قلبم 

 دیوانه

کنندهاست و زبانم سست. آب دهانم را قورت 

 میدهم: »سیا

 «خونه نیست. کارش داری آقا شایان؟

د و  درون موهای مواج خوش رنگش فرو مییی
 

 چنیک



 «.میگوید: »نه با خودت کار داشتم

باز هم بهت زده نگاهش میکنم و به این فکر میکنم  

 که کت

، چه قدر او را   آنی
ی چرم مشیک رنگش با شلوار جیر

 جذاب

سم: »من؟  «کرده است. تای ابرو باال میاندازم و مییی

 «"میخندد: »تو

خواب بودم یا بیدار، نمیدانم! زنده بودم یا مرده؛ آن 

 را هم

ی و حرف های بعدش چه قدر  نمیدانم! این تو گفی 

ین بود  برایمشیر

 .آن لحظهها

چشم میبندم، رسم را چند بار آرام به دیوار پشت رس 

 میکوبم

 «.و دلم ناله میکند: »آخ

ی "آخ" گفتنش کافیاست، تا بفهمم چه شکری  همیر

 .خوردهام



صدای قدم هانی را میشنوم که آشنا نیست. قدمهای 

 شایانم
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 .پر از شتاب بود

یک نفر بیاید و با پشت دست به دهانم بکوبد، که  

 کدام

شایانت و کدام میم مالکیت؟ که عمق تنهاییت را 

 هنوز حس

 نکردهای فلکزده؟

سد: »خودزنی نکن که  صدای غریبهای به گوش میر

 باز باید

 «.نگهت داریم

چشمانم باز یم شوند و به مرد سفید پوش مقابلم 

 .دوخته

 «.لبخند یم زند: »خدا قوت

نم و زیر لب ی  به شوچی طعنه وارش لبخند میر



میگویم: »ممنون. «پرستاری وارد اتاق میشود. جواب 

 آزمایش ها را

 میآورد و به

 دکی  میدهد. دکی  معاینهام یم کند ودستور ترخیص

ی و از دوزخ  میدهد. جهنم فرا رسید پری، برخیر

 تنهاییت لذت

 !بیی 

ود و همان پرستار موفرفری کمک میکند تا،   میر
دکی 

 لباس

م،  ی هایم را بپوشم و مرتب کنم. زیادی ترحم برانگیر

 نه؟

ی  از اتاق خارج میشوم و حاال؛ این سالن چند می 

 حکم

تونل وحشت را برایم دارد. خدایا من از تنهانی 

سم این  میی 

ی ندارد؟ من که عجیب دلم  دنیا قصد نگه داشی 

 پیادهشدن
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 .میخواهد

هر قدیم که بر میدارم، ضعف بیشی  از پیش به جان 

 نی 

ند.کور شدهام؛ مردیم که رسآسیمه  ی جانم چنگ میر

وند  میآیند و میر

 را نمیبینم

و این چشمان نابینای یعقوب، فقط به دنبال یک 

 .نفر میگردد

همان یک نفر که شد شمعون و یهودا، همان یک 

 نفرا که مرا

به قعر چاه انداخت و همان یک نفر که هنوز هم 

 دوستش

نم ی  .دارم و الف تنفر میر

از سالن که خارج میشوم، انگار که هاجر باشم و به 

 زمزم



 .رسیده باشم؛ هوای آزاد را میبلعم

م و بعد، باز قدم بر میدارم  چند بار دم عمیق میگیر

 به

ناکجاآبادی که میدانم کجاست. مگر هست مکانی  

 که

 سیاوش آنجا نباشد و آن مکان هویت داشته باشد؟

نند، نمیدانم شاید هم خیاالت  شدهام.  ی صدایم میر

 این روز ها

 !هرچه بگونی به رس م میآید

باز هم صدای کش که اسمم را به زبان میآورد، 

 میشنوم. بر

میگردم و پشت رسم را تماشا میکنم. دخی  چادر به 

 رسی به

سمتم میدود و در ذهنم حالچی میکنم این دخی   

 کیست که

اسمم را میداند؟ کیم که نزدیک تر میشود، چهره 

 آشنایش
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 لبخند به لبم میآورد. نگاهم را به آسمان میدوزم و

میگویم: »دمت گرمه آخدا. «وفا نفس زنان مقابلم 

 میایستد و درحایل

 که چادرش را میان

د، میگوید: »سالم  «.مشتش میگیر

جوابش را میدهم. دست روی سینه اش گذاشته و 

 نفس

 .عمیق میکشد

 که دور تر 
 

نفسش که جا میآید به سمند مشیک رنیک

 از ما

سونیمت  «.نگه داشته اشاره میکند: »بیا بریم، میر

 بزنم، اظهار مخالفت یا موافقت  
ی
تا بخواهم حرف

 کنم دستم

 .کشیده میشود و به دنبال وفا روان میشوم

چند دقیقیه بعد مقابل سمند مشیک رنگ میایستیم. 



 عارف از

ی پیاده شده و لبخند زنان به در تکیه میدهد. با  ماشیر

 دیدنش،

ود. صاف میایستد و با تعجب  اخمهایم در هم میر

 «.میگوید: »بیا بزن

نم اما، من هم تعجب کرده ام! چطور پدر  ی لبخند میر

 وفا که

اجازه ی رد شدن به سوسک نر از کنار وفا را 

 نمیدهد،

چگونه رایصی شده در این ساعت، وفا کنار عارف 

 باشد؟

ند. در عقب را باز میکند و  ی ی را دور میر عارف ماشیر

 همانطور

که با دست به من اشاره میکند، میگوید: »به سالمت  

 اخماتم
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ی  تم که غالف کردی بیا بشیر که وا کردی و شمشیر

 بریم. «قدیم جلو

 !بر میدارم. تنها هستم، ویل آواره و آویزان نه

رو به سمت وفا میکنم: »گ بهت خیی داد 

 «بیمارستانم؟

 «موشکافانه نگاهم میکند: »صبا. چطور مگه؟

رسم را به سمت عارف میچرخانم: »به شما گ خیی 

 «داد؟

ی میاندازد،  جوانی که نمیدهد، رسش را که زمیر

 میفهمم که

ه به چشمان  باز شایان برایم دلسوزی خرج کرده. خیر

 عارف،

 در حایل که سیع میکنم بغضم را قورت بدهم

میگویم: »عارف، تو رو خدا؛ اگه این بار شایان بهت  

 گفت پری

مرد بیا براش فاتحهبخون، نیا! من کاری که به خاطر 

 شایان



 «.انجام بشه نمیخوام

 سوار میشوم و در را میبندم. چه بر رسم آمده خدا؟

ی را روی  هر دو سوار میشوند. عارف آینیه ماشیر

 صورت من

ه  تنظیم میکند. ابرو هایش به جان هم میافتند، خیر

 به

چشمهایم میغرد: »رفیقمه که باشه، یم خوام رس به 

 تن مردی

که حرفش دوتا یم شه نباشه. اون زنگ زد؛ آره. اون  

 گفت که

؛ آره. اون گفت بیام دنبالت؛ بازم آره. ویل  بیمارستانی

 مهم

منده ام  منم که به خاطر تو اومدم. افتاد؟«خدایا؛ رسر

. من  میکتی

 غمزده فکر میکنم تنهایم و تو
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 .نشانم میدیه که وسیله سازی

رس تکان میدهم. افتادنیها افتاده برادر جان! من 

 نقطه ام

ی جا ی ندارم. همیر
 را گذاشته ام، اما نای رس خط رفی 

ی را  ند و ماشیر ی  نیست؟!استارت میر
ی
تمامش کنیم کاف

 به حرکت در

ها اگر  میآورد. قبلی 

بود، برایم جالب بود که بدانم چرا وفا، که همیشیه 

 خدا

نگاهش روی کفشهایش است این طور با عارف 

 .صمییم است

اما حاال هیچ چرانی برایم جالب نیست. همیه چرا 

 ها بوی

 .خایک را میدهند که بعد از رفتنش بلند شد

از حیاط بیمارستان که خارج میشویم،به عادت 

 
 

 همیشیک

تابلوهانی که به رس در مغازه ها نصب است را 



 میخوانم. آن

روز ها به بدبختیهایم فکر نمیکردم، تنها برای رسگرم 

 شدنم

میخواندم. که مدام به انی غر نزنم و بگویم: »انی  

 کجاییم؟

سیم؟  «پس چرا نمیر

وفا که روی صندیل جلو نشسته بر میگردد: »من و 

 صبا واسه

یم خونه مامان بزرگم. توهم میآی؟  «شام میر

به فرض که امشبم تنها سحر نشد. فردا شبم را چه  

 کنم؟

شبهای به انتظار سحر بعد را چگونه صبح کنم؟ 

 اصال این

 شب ها، بااین حال نزار، سحر میشوند؟
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م و به وفا میدوزم  .نگاهم را از شیشه ی پنجره میگیر



جوانی ندارم که بدهم. از این به بعد یا رسبارم یا یک 

 تنهای

ند و دو دندان  ی متیک به نفس بدبخت.لبخند میر

 جلویش نمایان

 میشوند: »پس

 «.میآی

یب نی   یب هوشر کم نیست. به ضی ابله بودن به ضی

 کش

است. تنها که یم شوی دل به دل هرکس میدیه و 

 آش

 .یم خوری و دهانت میسوزد

 .آشر که چند وجب رویش روغن دارد

اند و وفا رس خوشانه رسش را به  عارف غرق تفکر میر

 پنجره

تکیه میدهد و زیرلب آواز میخواند: »گفت  از عشقم 

 حذر کن،

 .چه بد کردم؛ نکردم



 «.عشقمو از رس به در کن، چه بد کردم؛ نکردم

عادت وفاست، میدانم. همیشه وقتهانی که پریشان 

 است و

یزد و آهنگ دود میکند. مثل  نگران در خودش میر

 یک معتاد

 .سیگار

د.   میگیر
خیابان به خیابان که میگذرد دلم بیشی 

 سیاوشم

دیشب شام چه خورد؟ صبح زود نان بربری با خامه 

 عسیل

هرروزه اش را خورد؟ این روزها عجیب زیر کاسه  

 کوزیه ع
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ند. آن هم به خاطر من!بالشر که دیشب  ی القهاش میر

 زیر رسش بود،

 مثل همان بالش مخصویص



بود که زیر رس میگذاشت؟ الیه این دردانه خواهر 

د که  بمیر

ت را   دل دردانه برادرش را خون کرد. الیه پری نی غیر

 کفن

تت را به جوش آورد  .پوش کنند  که غیر

رسم را به پنجره تکیه میدهم و هق هقم فضای 

ی را پر  ماشیر

ین سوال عالم را  میکند. چه خوب است که مضحکی 

 از من

؟ سند و بگویند" چرا، گریه میکتی  " نمییی

چه خوب است که عارف صدای ضبطش را باال 

د تا  مییی

هرچه دلم میخواهد زار بزنم. خدایا من عذادار همان 

 دو

 .عشقم که تنها اعضای زندگیم بودند

این درد را که میبینید درمانم به جانم زده؛ مثل 

 داروی آرام



 !بخشر که عوارض دارد مرصف کردنش

از کوچیه تنگ و باریکمان که گذر میکنیم؛ بوی 

 سیگاری که

 .سیاوش رسکوچه میکشید، مشامم را پر میکند

کاش ذهن من و مایه قرمز کوچیک باهم عو ض 

 بشود؛ که

یادم برود سیاوش نیست. که یادم برود من تنهاترین 

 آدم

، با خدا هم ارتبایط چندان صمییم  شهرم وقت  حت 

 .ندارم
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ند: »پیاده شو  ی وفا به سمتم بر میگردد و چشمک میر

 لباساتوجمع

 «.کنیم بریم

د: »لباسامو؟ کجا؟  «تای ابرویم باال مییی

رس: »منتظر  نگاهش را به عارف میدوزد و مییی



؟ اگه  میمونی

 «...کار داری

ود و کالمش میان حرف وفا  دست عارف باال میر

مینشیند: »نه، منتظر میمونم. «قصد پیاده شدن 

 ندارم انگار. گونی 

ی   مرا به صندیل ماشیر

کوک زده باشند، تکانی نمیخورم. دروغ چرا از این  

 کلبیه

سم! وفا رورسی و بعد چادرش را مرتب  تنهانی میی 

 میکند، از

ی پیاده میشود و در عقب را باز میکند: »پیاده  ماشیر

 شو

 «.دیگه

دستم را گرفته و آرام میکشد. مجبور میشوم پیاده 

 .شوم

 راست  با کدام کلید در خانه را باز کنم؟

مقابل در میایستم و یم خواهم که زنگ واحد افسانه 



 را

بزنم اما، دسته کلید سیاوش در دست وفا مقابل 

 چشمانم

خود نمانی میکند. همان که نام صبا روی مهر کوچیک  

 که به

 .آویزان است، حک شده

 «.در را باز کرده و میگوید: »کلید و داده بود به صبا

110 

 درد و درمون

دست پشت کمرم میاندازد و مرا به داخل هل میدهد 

 و بعد

 .خودش وارد ساختمان فکستنیمان یم شود

در واحد افسانه باز میشود ، افسانیه الغر و قد بلند 

 مقابلمان

 «دست به سینه میایستد: »راسته سیا زندانه؟

م، با پشت دست به  میخواهم به سمتش هجوم بیی

 دهانشبکوبم و



 بگویم: »تو خییل غلط میکتی زنک، که سیاوشم را

 «!سیا خطاب میکتی 

اما وفا مانع میشود. کاش میگذاشت؛ آن وقت تمام 

 دق و

 دلیهایم را رس فک او خایل میکردم. رسجایش تکانی 

میخورد: »چته؟ افسار پاره کردی! آخرشم با 

هرسی  خیر

 «!هات کار دستش دادی

نم: »گ*و*ه خوریش به تو نیومده ی  «.فریاد میر

ویم. به  دست وفا را میکشم و از پله ها باال میر

 حرفهای

بعدش توجیه نمیکنم. نای روی پا ایستادن را هم به 

 زور

دارم، چه برسد به کل کل کردن با این زن دیوانیه 

یش  !روانیی

از همان روزی که برادر معتاد و آویزانش را که 

 نمیدانم با چه



رونی به خواستگاری آمده بود جواب کردم، برایش 

 دشمن

 خونی به حساب آمدم و شدم کش که ارث پدرش را

خورده. همرسش حق داشت که با وجود یک پرس 

 بیست س
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 به 
 
اله متارکه کرد و رفت. پرس بیچاره اش هم قاچاف

 ییک

از کشور های اطراف رفت و افسانه در حال حاضی 

 فقط من

را دارد که مشکالت روانیاش را رویم پیاده کند. وفا، 

 در خانه

را باز میکند و پا که به داخل خانه میگذارم؛ جانم از 

 تن به

در میشود.خدایا اگر شایان رضایت ندهد که کارمان 

 زار است. که



 من و

 صبا مردههای متحرگ میشویم که فقط به درد مردن

میخوریم. که من با این همه خاطره چه کنم؟ که من 

 با این

 تنهانی چه کنم؟

قدمهایم را به سمت اتاقم میکشانم و وفا پشت رسم 

 وارد

 .اتاق میشود

چرا من خاله و عمه و اقوایم ندارم که حاال از آن ها  

 کمک

 بخواهم؟

تنها یک عموی پیر در زاهدان دارم که آن هم ناتتی 

 است و با

ی تحریرم یم   دارد. روی صندیل میر
 

پدرم، پدر کشتیک

 .نشیند

ند و آرنج هر دو دستش را روی  ی دست زیر چانه میر

ی   میر



 .میگذارد

 میدونم تنها موندن تو

 این خونه دیوونت
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 میکنه. چه قدر خوب

 که یک نفر دردم را

میفهمد!لباسات و جمع کن بریم خونیه مامان 

 بزرگم. تا معلوم

شدن تکلیف سیاوش، که ان شاهلل به خیر ختم 

 میشه؛

اون جا میمونیم. خدا کند! خدا کند که به خیر ختم 

 .شود

 خدا کند شایان از این خر شیطان، که فعال تخته گاز

ود پیاده شود  .میر

 همان طور که وسط اتاق رس پا

 ایستادهام میگویم: »من نمیخوام آویزون



 کش باشم وفا. « چشمهایش را ریز

نمت ی  میکند: »چرت نگو پری که جوری میر

 «.صدای ُبز بدی

وفا مثل صبا نیست. اتو کشیده بار نیامده. باال 

 شهری

ند و این خصوصیتش  ی و با کالس حرف نمیر

ی است  .عجیبدلنشیر

 چهرهاش در هم میشود دست به

 صورتش میکشد: »منم پیش مامان بزرگمم. از خونه

قهر کردم. « با تعجب او را نگاه میکنم. وفا که 

 سوگویل

دل نازک پدرش بود.بغض میکند: »به اون خواستگار 

 قلچماق

 حروم خور لعنت  
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جواب منقی دادم. شهال خانم به تریش قباش بر 



 خورد که

چرا به پرس عموی الکچری و خارج نشینش جواب رد 

 .دادم

بابا  هم نه گذاشت، نه برداشت یه دونه خوابوند زیر  

 .گوشم

. دنبالم  منم وسایلمو جمع کردم رفتم خونه مامانی

 نیومده

م به اون خونه  «.هنوز منم نمیر

انگار که باز هم منتظر توضیحاتش باشم تنها نگاهش 

 .میکنم

ادامه میدهد: »دوسش دارم؛ خییل وقته. یک ماهه 

 فهمیدم

سم. از اینکه تکرار تو  اونم منو...؛ ویل پری؛ من میی 

 یا صبا

 «.بشم

؛ یا آدم  ی نم: »همه که قاتل نیسی  ی تلخخند میر

 «!فروش



میفهمد که حرف درست  نزده، میفهمد که سوز دلم 

 به کالمم

رسایت کرده، میفهمد که داغ به دلداغ دیدهام  

 گذاشته؛

رسش را به زیر میاندازد: »به خدا منظوری نداشتم 

 «.پری

رس تکان میدهم؛ به معنای این که مهم نیست. نی 

 خیایل هم

عالیم دارد اگر من کیم درکش کنم. به سمت کمد 

 دیواری کنج

اتاق رفته و بعد از باز کردنش، کولیه مشیک رنگ 

 دیگرم را

ون میآورم.زیپش  که به چوب لباش آویزان است، بیر

 را که باز

 .میکنم بوی عطر آشنانی مشامم را پر میکند

ند؛ مثل زن ی  دلم را زیر  و رو میکند و حالم را بر هم میر
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 .آبستتی که ویار همرسش را دارد

م و مثل دیوانهها لبخند  کوله را به سمت وفا میگیر

نم: »بیا ی  میر

 «.بو کن، بوی اونو میده

 جلو میآید کوله را از دستم گرفته و بو میکند؛ زیرلب

 «!میگوید: »بونی نمیده

بغض به گلویم فشار میآورد. چگونه بوی عطرش را 

 حس

نمیکند؟ اضار میکنم: »قشنگ بو کن! نمیفهیم بوی 

 عطر

 «دیزلشو میده؟

ی تحریرم میگذارد و میگوید: »تو  کوله را روی میر

 لباساتو بیار

 «.من جمع میکنم

لبم میلرزد. ای داد بر من که باز هم دیوانه شدهام. 

 لب



نم: »نمیخوام. لباسام بوی عطرش و میگیر ه ی  «.میر

رس بلند میکند، نگاه به نگاهم میدوزد، دستانم را 

 میان دستان

د: »هنوز تموم نشده پری! شاید یه  ظریفش میگیر

 فرصت دیگه

باشه. «خدا را خوش میآید که عاشق زاری چون من 

 را با این بهانه

ها خام کنند؟ خدا را خوش میآید این دل ساده را با 

 وعده

د. که  وعید خفه کنم؟ که خون گریه نکند و ماتم نگیر

 چندی

ی تمام شد عزای عمویم اعالم   بعد، وقت  همه چیر

 !کند

تموم شده وفا. حت  اگه برگرده، نیم تونه آدیم رو  -

 تحمل
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کنه که خواهر قاتل باباشه. با نگاه کردن به چشمام 

 عذاب

 «.یم کشه، درد یم کشه و من؛ این و نمیخوام

 
 
کوله پشت  که هدیه ی تولدم بیست و یک سالگ

 ام، از

شایان بوده را بر میدارم، داخل کشوی لباسهایم 

 میچپانم و

ون میآورم. برایم سخت   را بیر
 

ساک دست  مشیک رنیک

 است

؛ سخت تر از جان کندن که مزاحم و رسبار کش 

 باشم اما،

خدایا خودت شاهدی که من تاب تنهانی را نمیآورم. 

 چند

ون میآورم و درون ساک  دست لباس از کشو بیر

 .میگذارم

ند، از جا بلند شده و زیپ  ی  که عارف میر
 
با تک بوف

 ساک را



 .میبندم

وفا؛ همانطور که از اتاق خارج میشود میگوید: »تا 

 
 
 باف

، منم برق و گاز رو از کنتور  وسایالت رو جمع میکتی

 قطع

میکنم. به این زن ُ خل و چل نمیشه اعتماد کرد. «به 

 قاب عکس

؟ میشه برامون  انی روی دیوار نگاه میکنم: »انی

؟ بد محتاجیم به دعا  «!دعا کتی

 وسایلم را 
 
سد:" تموم شد؟" باف با صدای وفا که مییی

 از روی

یزم ی تحریر برداشته و داخل ساک میر  .میر

 قدمهایم را به سمت در خروچی اتاق برمیدارم، برق را

 نگاه گذرانی به اتاق، از 
ی خاموش میکنم و با انداخی 

 در خارج
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میشوم. بغض میکنم وقت  در گوش این خانیه لعنت  

 صدای

سیاوش نمیپیچد. این که باید تمام زورم را بزنم و دل 

 خوش

کنم که شاید؛ شایان رضایت بدهد. دل خوش کنم  

 که بالخره

او را در لباس دامادی میبینم. وفا مقابلم یم ایستد و 

 با اخم

ی دو ابرو میگوید: »چته؟ قیافتو به هم   بیر
ظریقی

؟  ریخت 

بیا بریم تا اشکت در نیومده؛ بیا! «چه خوب که وفا 

 چشمهایم را از

ی طوالتی مدت  یک گریسی 

نجات میدهد. به دنبالش از خانه خارج میشوم، در 

 را قفل

ی یم رویم. در واحد افسانه  میکند و از پله ها پاییر

 بسته



است و خدا را شکر میکنم که نیست. چفت و پس 

 دهانم در

مقابل این زن؛ سیاوش بود که حاال دیگر نیست. از 

 در

ویم. زن های بیکار همسایه روی  ون میر ساختمان بیر

 پله

ساختمان رو به رونی نشسته اند و با دیدن من نگاه 

 هایشان

را روی صورتم پهن میکنند. فرار یم کنم از این نگاه 

 های ظ

المانه، که قضاوتم یم کنند و من تحملش را ندارم. 

 این

وجدان بدمصب، به تنهانی دمار از روزگارم در میآورد 

 و مرا

 است این تقدیر شوم
ی
 .کاف

ی یم شوم و از عارف یم خواهم هرچه  سوار ماشیر

 زودتر خ



 .الصم کند از این زجری که میکشم
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محله های کوچک؛ خیی ها را زود دست به دست یم  

 کند. آخ

چه دردی دارد  خواهر یک قاتل بودن و دلیل آن قتل 

 .شدن

از کوچهمان که خارج یم شویم؛ رس کوچه کنار 

 محسن

 دوستش ایستاده. میبینمش و ریتم قلبم تند میشود،

میبینمش و زبانم الل میشود، میبینمش و جگرم 

 میسوزد!نگاهش که

ی میافتد؛ مرا میبیند. تکیه از دیوار  به ماشیر

گرفته و اخم هایش در هم میشود. اخم شایان را 

 ندیده بودم

 درون 
 

تا به امروز! چه قدر به او میآید. چنیک

 موهایش فرو



د، نگاه سنگینش را از صورتم بر یم دارد و برای  مییی

 عارف

 .دست باال میکند

اهن مشکیاش عجیب به او میآید. ای کاش  پیر

 سیاهپوش من

میشد ویل اخم به صورتم نمیپاشید. جلو میآید و 

 عارف کنار

او ماشینش را نگاه میدارد. گونی قصد جانم را  

 کردهاند این

دو مرد. شایان خم میشود که بتواند چهریه عارف را 

 .ببیند

سالم میکند و تشکر میکند. البد تشکرش برای 

 نعشکشر من

توسط عارف است. وفا سالم رسدی میدهد و شایان  

 گرم

جوابش را میدهد. سخت است من که از خیال او 

یزم؛  لیی



 .خودم را به نی خیایل بزنم

ی در  ون از پنجره میدوزم. انگار ماشیر نگاهم را به بیر

 حال
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حرکت است و شایانی کنارمان نایستاده؛ سخت 

 !است اما

ی قصد را دارد انگار. خداحافظیاش از  او هم همیر

 عارف و

ی را میگوید: "که پری  ی همیر فاصله گرفتنش از ماشیر

 مرد،

فاتحه! وسیله ی ایاب و ذهانی فراهم نیست؛ مردم. 

 نی کس

ی   تر از آن بود که برای مردنش تدارگ ببینند."ماشیر

 که دور میشود

 از او؛ قلبم میان گره ابروانش جا

 میماند. وفا برمیگردد سمتم و با لحتی آرامش بخشر 



 «.میگوید: »درست یم شه

ون از پنجره  بغضم را قورت میدهم. نگاهم را به بیر

 میدوزم

 و به این فکر میکنم که همیشه درد از دیگران است؛

گایه از نبودنشان، گاه از بودنشان! به تدری    ج از 

 خیابان های

یم. شایان من؛  درب و داغان کف شهر فاصله میگیر

 .تلخ نبود

 گمان یم کردم تلچی را بلد نباشد اما حاال، یم بینم که

سو بیشی  است  .تلخیاش حت  از اسیی

 پیر مغانم و آخ؛ رسنوشت هر چه در 
در اوج جوانی

 چنته

 .داری بر رسم بکوب که دیوار، کوتاه تر از من نیست

 وفا؛ یک خیابان مانده به خانیه مادربزرگش از عارف

سد که  میخواهد که همان جا ما را پیاده کند. میی 

 پدرش آن

جا باشد و برایش بد بشود. ای داد که از این پس با 



 این مرد
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 .خودرای یکدنده عید را پیش رو داریم

چه قدر رفتیم و آمدیم تا رایصی شد صبا با سیاوش 

 ازدواج

کند و چه قدر دنبال بهانه برای جداییشان بود. وای  

 که اگر

بداند سیاوش کجاست، جنازه ی صبا را هم روی 

 .دوششنمیگذارد

ی پیاده شوم عارف صدایم  قبل از این که از ماشیر

ند. بر ی  میر

 «میگردم سمتش و یم گویم: »بله؟

لبش را به عادت همیشگیاش میجود و 

 میگوید: »شایان برای

 «.این که خودش و پیدا کنه احتیاج به زمان داره

 تلخ میشوم؛ آن قدر که از این تلچی زبان، دلم به هم



میخورد: »تا شایان خودش و پیدا کنه من خودم رو  

 گم

 «.کردم

ی پیاده میشوم و قبل از این که در را ببندم  از ماشیر

ان  میگویم: »خییل لطف کردی. عمری باشه جیی

 «.میکنم

ند؛ از نوع مصنوغ: »وظیفه بود ی  «.لبخند میر

نم؛ از ته دل: »نبود، خییل مرش دا ی  «.لبخند میر

چشم روی هم میگذارد: »ن  فدا خواخور. «بعد 

 رویش را به سمت

 وفا میچرخاند: »شما کاری؛ باری؛ امری؛

؛ وصیت  ؛ نداری وفول خانم؟  «نصیحت 

ی پیاده میشود  وفا؛همانطور که از ماشیر

 میگوید: »مواظب
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 «.خودت باش و خداحافظ



صدایش لبخند دارد انگار! این را فقط من فلک زده 

 .میفهمم

هر چند که عارف مرد ماندن است و اگر جانی برود 

 به

 
ی
. نی انصاف

ی ود. نه زخم زدن و رفی   قصدن ماندن میر

نمیکنم، تمام حق را به شایان میدهم اما خدا؛ 

 میشود یک نفر

را بیآفریتی که اندگ به من حق بدهد؟ که بگوید: 

 "تقصیر تو

نبود که زدند و خوردند کتک ها را" که بگوید:" 

 قصاص این

 ."زد و خورد به گردن دل سادیه تو نیست

حم  !دنیایت نی رحم شده خدا، خییل هم بیر

 از کنارمان میگذرد. من و وفا؛ آرام 
 
عارف با تک بوف

 آرام به

سمت خانیه مادربزرگش قدم برمیداریم. اگر به من 

 باشد که



ی را هم ندارم اما مجبورم؛ چون   نای یک قدم رفی 

 کش را

ندارم که نازم را بخرد. هر چه ناز است را باید 

 .رسکوب کنم

این روز ها عجیب دلم مردن میخواهد اما؛ نگرانی از 

 حال

م. باز هم باید بااین  سیاوش نمیگذارد که آسوده بمیر

 دردلعنت  و این

 بیماری مهلک دست و پنجه نرم کنم تا انتهای

قصه ی سیاوش را بخوانم و بعد؛ آخ که آن موقع 

 دلم یک

 !خواب نی بیدار میخواهد

گیج و گمم؛ نمیدانم باید نگران آیندهاش باشم یا 

 غصه ی
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م یا حالم  نبودش را بخو رم. نمیدانم باید ماتم بگیر



 مشوش

دی؛ مدت  باشد. حال فرماندهای را دارم که برای نیی

 ها با

رسبازانش تمرین جنگ کرده و وقت  شکست خورده؛ 

 مدام از

سد: "چرا؟" و "چگونه؟  "خود مییی

 پری؟ -

 «صورتم را به سمتش یم چرخانم: »بله؟

د: »صبا حالش   به خود میگیر
نگاهش رنگ پریشانی

 خییل

ی غصه خورک  بده. حرفم اینه که جفتتون نشینید عیر

 به

 «دیوار رو به رو ذل بزنید و گریه کنید باشه؟

 «.رس تکان یم دهم: »باشه؛ سعیمو میکنم

ند. نگاه از او گرفته و به برجهای اطراف  ی لبخند میر

 چشم

میدوزم. نمیدانم چرا هیچ وقت آرزو نداشتم در 



 محلههای

ی    کنم. قناعت بود یا هر چیر
 

ی شهر زندگ اعیان نشیر

 
 

 دیگرزندگ

 .خودمان را بسیار دوست میداشتم

؛ با سیاوش؛ با شایان! این جای زندگیام دقیقا  با انی

 نمیدانم

ی عالقه مندم  .به چه چیر

خیابانهای خلوت و نی همسایههای مزاحمش را 

 .دوست دارم

 !آرامش میدهد انگار

بالخره به خانیه مادربزرگ وفا که ویالتر است برای 

 خودش
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سیم  .، میر

دستش را روی زنگ فشار میدهد؛ چند لحظیه بعد 

 صدای زن



 «مستی در گوش آیفون میپیچد: »بله؟

 .منم مامان بزرگه، باز کن -

در با تییک باز میشود و دست وفا پشت کمرم قرار 

د و  میگیر

 .مرا به داخل هل میدهد

نگاهم اطراف حیاط خانهشان میچرخد . باغچهشان 

 را

زمستان ویران کرده. اگر بهار شود؛ این حیاط، 

 بهشت  میشود

 .برای خودش

انگار که کویه شبه بیستون روی شانههایم سنگیتی  

 کند؛قدم هایم را

 آرام بر میدارم. کویه از درد نی پنایه است

این کوه. من در این خانه غربت را لمس میکنم و 

 "غربت

؛ ندیدن نگاه هانی که دوستشان 
یعتی

 داری!")ناشناس(



سد را یط  پله های پهتی که به در ورودی خانه میر

 .میکنیم

این خانه کم از کاخ ندارد و اگر سیاوش بود 

 میگفت: »ببند

. چه قدر ندید بدید بازی در میاری  ی فکو افتاد زمیر

 «تو

برادر جانم؛ میخواهم عمری کنار تو ندیده باشم. این 

 دل

 پاره پاره میخواهد عمری  کنار تو رس کند و تو هر چه

ی. اصال گور بابای  میتوانی به سخره اش بگیر

 شخصیت و

123 

 درد و درمون

غرور و این کوفت و زهرمار ها. برادر جان این دل 

 فقط به

 !یک "تو" نیازمند است

تو" نی که در این دو روز نبودنت به قدر عمر نوح "



 طوالتی 

م کرده.در ورود را باز میکنیم و وارد  شده و پیر

 خانهای یم شویم

 که در نگاه

 !اول یک پذیرانی بزرگ دارد با چند دست مبلمان

ون میآید و نگاه  زن میانسایل از اتاق رو به رو بیر

 مستقیمش

 .را به من و وفا میدوزد

وفا با لبخند میگوید: »سالم مامان بزرگه. « من هم 

 سالم

میکنم و مادربزرگ همانطور که چند قدم میانمان را 

 پر یم

 .کند؛ جواب سالممان را میدهد

مقابلمان که میایستد رو به من میگوید: »خوش 

 اومدی

ی  م؛ بفرما بشیر
 «.دخی 

 میگویم: »به 
 

مندگ ی میدوزم و با رسر نگاهم را به زمیر



 خدا

 «...نمیخواستم مزاحمتون بشم. چارهای

 حرفم را قطع میکند: »چه مزاحمت  مادر؛ تو هم مثل

ای خودم  «.دخی 

ی نم و در دلم با این جمله مخالفت میکنم   تلخخند میر

 که

انت تو را دارند و من " اشتباه نکن مادربزرگه؛ دخی 

 هیچ کس
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را ندارم." اگر االن در این خانیه مجلل پا گذاشتهام 

 صدقه

رسی رفیق  چون وفاست! وگرنه مرا چه به این نقطه 

 .ازشهر

با دست اشاره میکند که جلوتر بیاییم و  بنشینیم. 

ی کار  همیر

 .را کرده و روی مبلمان سلطنتیاش جا خوش میکنیم



خودش هم روبه رویمان مینشیند. از آن دست 

 مادربزرگ ها

اهن گل گیل میپوشند و تمام قصه ها را  نیست که پیر

 بلدند

 است که 
 

و برایت با مهربانی میخوانند. مادربزرگ

 چشمهای

ند. از آن  ی ی دارد و سیاست میان رفتارش موج میر بیر ی تیر

 آدم

 .ها که جرئت را نمیکتی که روی حرفشان حرف بزنی 

ند: »صبا؟ ی  «وفا با صدای بلند صدا میر

اخم ظریقی به صورت مادربزرگش مینشیند و با 

 جدیت

 «.میگوید: »زشته خونه رو گذاشت  روی رست

ند: »چشم ساالر ی  «.وفا لبخند میر

؛ بغض حنجرهام را مورد حمله  احساس میکنم به آنی

 قرار

میدهد. انگار که نفس کم بیاورم از درد این بغض 



 رسفه

میکنم. نگو وفا جان؛ تکه کالم های آن نامرد از 

 دست رفته را

به زبان نیاور رفیق. درد این جدانی برایم به قدر 

 خودش

 دردناک است؛ تو بدترش نکن!نگران به صورتم نگاه

؟ چی شدی؟  «میکند: »خونی
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قطره اشیک  که گوشیه چشمم کز کرده را با نوک 

 انگشت

نم و  ی پاک میکنم، لبخند مصنوغ میر

 «.میگویم: »خوبم

مادربزرگ؛ رو به وفا میگوید: »پاشو وفا جان دوستت 

 رو

احت کنه  «.راهنمانی کن به اتاق تا اسی 

لبخند تصنیع و اجباری مینشانم روی لبم: »من 



 خوبم،

 «.ممنون

احت   - تازه از بیمارستان مرخص شدی.  باید اسی 

 .کتی 

لحنش را طوری ادا میکند که اجازیه مخالفت را از 

 من

 .صلب میکند

ی کار را  وفا از جا بلند شده و من هم بعد او همیر

 انجام

میدهم. پله هانی که به طبقه ی باال مرتبط میشوند 

 را یط

سیم که درش نیمهباز است. چند   میر
 
کرده و به اتاف

به  ضی

ند و رو به صبا که روی تختخواب  ی به در میر

 دوطبقیه

گوشیه اتاق خوابیده میگوید: »پاشو برات هم 

 سلویل



 «.آوردم

صبا رسجایش مینشیند: »سالم؛ گ اومدین؟«وفا 

 ساک دست  مشیک

 رنگ مرا گوشیه اتاق میگذارد و

 «.نیشش را شل میکنو: »دیروز

ود: »مسخره  «.صبا چشم غره میر
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 چادرش را از رسش برداشته و به چوب لباش آویزان

 «میکند: »پدر فوالد زره نیومد این جا؟

صبا با حریص میشود: »نه. امیدوارم که فعال هم 

 نیاد. «قدمهایم را

 به سمت صبا بر میدارم و کنارش روی تخت

 .مینشینم

ی؟ ببخشید که نموندم پیشت.  مهربان میگوید: »بهی 

 حالم

 «.واقعا خوب نبود



خوبم. من واقعا باید خییل احمق باشم که حالت  -

 رو درک

 .نکنم و توقع بیجا داشته باشم

ی میشود. موهای بلند  سیبیک میان گلویش باال و پاییر

 و

لختش را پشت گوش میاندازد: »رفتم ببینمش؛ 

ی   «.نذاشی 

چطور دلشان آمد؟ مگر ندیدند نگاه پریشانت را؟ 

 مگر ندیدند

 چشمان گریانت را؟

د و با بغضی که در حال  رسش را میان دو دست میگیر

ی است میگوید: » حاال باید چیکار کنیم؟  «شکسی 

من هم بغض میکنم: » باید امیدوار باشیم که شایان 

 رضایت

 «.میده

به یک باره رسش را بلند میکند، آنقدر تند و محکم 

 این حرکت



را انجام میدهد که حس میکنم صدای جابه جاشدن 

 مهرههای
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دهاش را به  ی گردنش را میشنو م. و نگاه بهی 

 صورتممیدوزد: »مگه

 «قراره رضایت نده؟

ه زده روی گلویم  م که بغض چمیی لبم را گاز میگیر

 نشکند که

روحیه اش را تضعیف نکنم. نگاهم را میدزدم و به 

 قاب

 .عکس روی دیوار میدوزم

زن جوان و زیبانی در قاب عکس به صورتم لبخند 

ند ی  .میر

زن جوانی که صورت کشیده اش شبیه صباست و 

 چشم های

 .درشت مشیک رنگش؛ شبیه وفاست



گریه میکند؛ هق هقش در گوش اتاق میپیچد. وفا  

 که تا به

این لحظه تکیه به دیوار داده بود، جلو میآید و کنار  

 گوش

! صبا جان  صبا زمزمه میکند: »صبانی گریه نکن آچی

ی   ببیر

 «.منو

انگار که مرا مخاطب قرار داده باشد نگاهش میکنم و 

 او

روبه صبا میگوید: »شایان مگه میتونه رضایت نده؟ 

 سیاوش

رفیقشه، پری عشقشه. قتل هم که قتل عمد 

 «.نبوده

نم: »تو از کجا  ی دل شکسته تر از همیشه لب میر

 میدونی که

 «عمد نبوده؟

ود و  ود، از کوره در میر وفا چشم غره میر



ند: »خاک تو ی  فریادمیر

 رست که داداشت و نمیشناش. سیاوش
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فت رو یه مورچه تا یه هفته عزای عمویم  پاش میر

 اعالم

 میکرد بعد بیاد آدم بکشه؟ اونم گ؟ اکیی آقا که رفیق

 «!باباشه

؟ شایان استعداد  زیادی خوش خیال نیست این دخی 

 عجیتی 

دارد در ماله کشیدن؛ روی من، روی عشق؛ روی 

 !رفاقت

برای شایان اکیی مقدس است. همانطور که انی برای 

 من

قداست دارد. همان قدر که من ابراهیم را دوست 

 دارم؛ او هم

اکیی را دوست دارد و چه بسا بیشی  که در تمام این 



 سال ها

 .اکیی نشئه کرده و شایان خرج بساطش را داده

دوستش داشتم؛ مرد خونی بود اگر اعتیاد نداشت. 

 آن قدر

ذهنم از سیاوش و شایان پر شده که حت  فرصت 

 نمیکنم

اندگ غصهاش را بخورم. فالکتش مرا به یاد فالکت 

 آن روز

 های انی میانداخت. نمیدانم اکیی انی را به دام اعتیاد

، اکیی را. اما هر چه که بود میدانم خایک  انداخت یا انی

 بود

کا به رسشان ریختند  .که مشی 

هق هق صبا قطع میشود. وفا از او میخواهد که 

 برود و

روی تخت باال نی بخوابد و من نمیگذارم. همان جا 

 رو به

دیوار دراز میکشد و در خود مچاله میشود.وفا پتو را 



 تا شانهاش

 باال کشیده رو به من میگوید: »تو هم
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لباسات رو عوض کن و بخواب، بهش احتیاج 

 «.داری

کدام خواب و کدام احتیاج وقت  سمت چپ سینه 

 ام از

تصور طناب و چهارپایه و سیاوش کنار هم تیر 

 !میکشد

* * * 

با صدای تقهای که به در وارد میشود، رس جایم 

 نشسته و

م، ی موهایم فرو مییی  درحایل که انگشتانم را بیر

میگویم: »بفرمایید. «وفا میان چهارچوب در 

 میایستد: »خرسای

 مهربون خوابالو



ه  «.شام حاضی

 چرا یک مرجع تقلید پیدا نیم شود که بگوید خواب

د اگر یک دم  بیسیاوش حرام است؟ بگوید پری بمیر

 نی 

سیاوش نفس راحت بکشد و نی کابوس شب و روزش 

 را در

 .خواب و در بیداری رس کند

هوا تاریک شده و اتاق تاریک تر. المپ را روشن 

 میکند: »صبا

 «.پاشو االن مامان بزرگه میاد رساغت ها

 صبا ناله میکند: »شام نیم خوام وفا، درد نی درمون

 «.میخوام

وفا جلو میآید و با کشیدن پتو از روی صبا 

 میگوید: »درد که

زیاد داریم. نی درمونش و نمیدونم. عجالتا پاشو این 

 مایه
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سفید وفا پز و بزنیم بر بدن بعد واست یه فکری 

 «.میکنیم

د و با نگاه کردن به من  رسش را باال میگیر

 میگوید: »شما

پانشیا، بلند شر بچه به دنیا میاد اون وقت خر بیار و 

 باقایل

 «.بار کن

 روی لبم مینشیند و 
 

لبخند کمرنیک

 * * «*.میگویم: »دیوانه

 "تغییر زاویه ی دید "سیاوش

 اسم؟

 .سیاوش؛ سیاوش همزه

 سن؟

 .ش و سه سال

وع کن  !خب؛ رسر

م: »عمد  چنگ میان آشفته بازار موهایم فرو مییی



 «.نبود

ند و به پشت  صندیل  ی انگشتانش را در هم گره میر

 تکیه

 «.میدهد: »تو این و تشخیص نمیدی

وع میکنم به  چشمهایم را برای روی هم میگذارم و رسر

ی از موضوغ که کابوسم شده، بماند که  داشی  پردهیی

 این کابوس

کردارم را درآورده. صدایم در حنجرهام کز کرده. آن 

 قدر آرام

کلمات را ادا میکنم، که خودم هم به زور 

 میشنوم: »قدیما

 دوطبقه داشتیم  
 

همسایمون بودن. یه خونیه کلنیک

 که
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واحد زیرش مال اونا بود. خدابیامرز با آقام رفیق بود 

 و



 .خونه ییک بودیم

ی رو فروخته بودن به  یه چندسایل بود که طبقه پاییر

 ییک

 .دیگه و از اون جا رفته بودن

پرسش؛ شایان، رفیق جینگم بود. از چشمام بیشی  

 بهش

اعتماد داشتم. این داشتم که میگم مال گذشته بود 

 االن دیگه

به چشمای خودمم اعتماد ندارم. « به این جای قصه  

 که

سم؛ با خودم قرار میگذارم که رفاقت ممنوع  .میر

 یه روز با عیالم رفتیم بستتی فروشر آقا ویل؛ بستتی  -

فروشر محلمون. شایان با خواهر م اونجا بود؛ دست 

 تو دست

؛ جیک تو جیک. بگم دنیا به رسم خراب شد دروغ 

 .نیست

 .جلو زنم خرد و خاکشیر شدم



ه  بازپرس که انگار موضوع برایش جالب تر شده، خیر

 نگاهم

میکند. - یه دوروزی با خواهرم قهر بودم. قهر که نه، 

ی   .رسسنگیر

 یه

روز غروب نی رس و صدا گذاشت و رفت. هنوزم 

 نمیدونم

کجا رفت. اما خوب میدونم که چرا رفت. نصفه 

 شب وقت  

برگشت جون تو تنش و رنگ به روش نبود. دیابت 

 داشت؛

ی اگه  ا گفی  یعتی داره. رسوندیمش بیمارستان؛ دکی 

 یکم دیر
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رسیده بود امکانش زیاد بود که بره تو کما. جناب 

 رسوان



خواهرم همه جون منه. اگه خار تو پاش بره قبلش 

 من

ی سطل آب یخ و خایل کردن  مردم. این و که گفی 
ُ
ُ
ُ
ُ

 رسم. من

از کما خاطره ی خونی ندارم! چرا و چطورش بماند 

 ویل قبالهزار

 بار پشت اون شیشه های کوفت  جون دادم تا عزیزم

چشم باز کنه. شما پشت اون شیشه ها منتظر یه 

 اشاره

 .نموندی حال من و درک نیم کتی 

نفس عمیق  یم کشم. دست روی صورتم کشیده و 

 بغضم را

 .قورت میدهم

من آدم کش نبودم! فقط وقت  فهمیدم پری قراره  -

 تکرار

مادرم بشه؛ جیگرم سوخت. حال پری که مساعد 

 شد رفتم



رساغ شایان؛ حقش بود یه چک بخوره، نه؟ همه ی 

 پاتوقاش

و گشتم؛ نبود. رفتم در خونشون و یه نیم ساعت  در 

 زدم تا

بال خره اکیی در و باز کرد. گفتم "شایان؟" رس باال 

 .جواب داد

میدونی که آدم وقت  نشئه باشه خدا رو هم بنده 

 نیست. من

قایط داغون؛ داغ بودم، داغ تر شدم. داد زدم که 

 "این شایان

گوربه گور شده کجاست؟" خندید و جیبش و نشون 

 داد گفت

ایناها." یقشو گرفتم و چسبوندمش به دیوار  گفتم "

 "بگو اون

 «"پرس عوضیت کدوم خراب شده است؟
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برای چند لحظه الل میشوم. نگاهم را به سقف اتاق 

 بازجونی 

 «میدوزم و افرس پرونده میگوید: »خب؟

لبم را یم گزم و با دردی عمیق میگویم: » گفت 

 همون خرابشده ای

 «.که خواهر تو اونجاست

؛ مردن  !و کش ندانست ادای این کلمات برایم یعتی

ی میکند و روی  نگاهم از تماشای سقف کنارهگیر

 صورت مرد

 .روبه رویم مینشیند

ل کتی و کشتیش؟ -  !تو هم نتونست  خودت رو کنی 

آرام تر از همیشه میگویم: »نه. من فقط یقه اش رو 

 محکم

ول کردم و اون عقب عقب رفت تا افتاد و رسش 

 خورد

 «.به شیشه ی عسیل

 «ابرو باال  یم اندازد: »بعدش چیکار کردی؟



ی یم زنم: »به  س نوک کفشم را به زمیر
از فشار اسی 

 خودم

اومدم شایان رس و کله اش پیدا شد. وقت  باباشو 

 دید؛

 وقت  خون روی فرش و دید؛ وقت  من و اون جا دید؛

جاخورد. منم جاخورده بودم. من به نیت چک آخر 

 رفتم و

 «...چک آخر دهنمو

چندثانیه ای مکث میکنم و بعد ادامه میدهم: »به 

 ارواح خاک
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ه. وقت  قسمم بشه ارواح  مادرم نیم خواستم بمیر

 خاکمادرم

 «...یعتی 

 .سکوت میکنم. قسم خوردن این جا فایده ای ندارد

از جا بلند میشود. قبل از رفتنش خم میشود و برگه 



 و

خودکاری را که جلوی خودش بوده رس میدهد به 

 :سمتم

 «.اظهاراتت رو بنویس و امضا کن»

به سمت در که قدم بر میدارد؛ صدایش 

نم: »جناب رسوان ی  میر

 «؟

 نی آنکه به سمتم برگردد رسجا میایستد۰

یم شه یه تلفن به خونه بزنم؟ میخوام ببینم  -

 خواهرم

 .مرخص شده یا نه

 او هم انگار برادر است و نگرانیام را میفهمد که

میگوید: »شمارهاش ر و بنویس تو برگه تماس 

م  «.میگیر

لبخند محوی روی لبم مینشیند و زیرلب 

 میگویم: »دمت

 «.گرم



ی امشب فهمیدم که سیگار هایم هم "* * * همیر

 مثل خودم درد

 "!دارند، درد جدا شدن ازهم ؛ نخ به نخ

ی بازداشتگاه را  از جا بلند میشوم و اتاقک چندمی 

 یط

میکنم. چندبارش را نمیدانم اما؛ آن قدر که زانوهایم 

 درد

135 

 درد و درمون

ها  ی ند. دست خودم نیست ترس از خییل چیر میگیر

 خواب را

به چشمانم حرام کرده. آدیم؛ هر چه قدرهم که مرد 

 باشد؛

سم که  سد. از شناسنامه ای میی  باز هم از مرگ میی 

 هنوز

مهرعقدش خشک نشده باید مهر مرگ بخورد! از 

 اشک



سم که...؛ من از سیاوشر که نرسیده به  ی میی  دخی 

 صبا

سم د میی  ی فاصله ها بمیر  !بیر

من از حکایت پری بعد از مرگم واهمه دارم و خدا؛ 

 میشود

؟انی میگفت: "این قدر کله خر
 کاری کتی

 نباش سیا؛ آخرش کار دستت

 میده." کار به دستم نداد؛ سند

 مرگم را مهر و موم شده کف

 .دستم گذاشت

کف اتاقک مینشینم و بعد دراز میکشم. دست هایم 

 را زیر

رسم قالب میکنم و چشم میبندم. در این لحظه 

 نمیدانم

 !سیاوشم یا یک قاتل مجنون

 مجنون نه آن که عاشق لییل بود؛من،

 مجنونی هستم که زندگیام را به آتش



 کشیدهام. به پهلو میچرخم و نگاهم

 .روی در بستیه اتاقک ثابت میماند
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؛  بعد از من صبا چه میکند؟ پری چه میشود؟ میدانی

 تصورمردن

 .تک تک سلول های بدنت را به لرزش وا میدارد

* * * 

 باشنیده شدن اسمم توسط نگهبان

 رسم را باال گرفته و به جوانک روبه

 رویم میدوزم. رستکان میدهد و

 میگوید: »بلندشو؛ باید بریم. « میدانم

 که باید کجا برویم. اما تمام سعیم این

 .است که به روی خودم نیاورم

که قلبم به جای پمپاژ خون؛ لخته لخته نشود از این  

 که قرار

مسار ببینم چون  است پریام، خواهرم و زندگیام را رسر



 برادر

 .قاتلش منم

 که قرار است وقت  حکم قصاصم را میدهند، صبایم

آرزوهایش را زیر آوار آن حکم ببیند. دست به 

 صورت

 میکشم و همان حر ف صبا را که میگفت: »بدکردی

سیاوش؛بدکردی. « را با خودم زمزمه میکنم. اگر اکیی 

 بد بود من

 بدتر

 .شدم. اگر شایان بدتر بود من بدترین شدم

 نگهبان در سلول را باز میکند
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ون از آن  و قدم به بیر

 میگذارم. صدای همسلولیای

 را میشنوم که میگوید: »بد به

 «.دلت راه نده



م  .بدون آنکه به سمتش برگردم دستم را باال مییی

م تا  سپس جفت دستانم را مقابل نگهبان میگیر

ند؛ حس ی  دستبند بزند. دستبند که به دستم میر

 .میکنم طناب دار را به گردنم میپیچد

راه میافتد و پشت رسش راه میافتم.از اینجا به بعد، 

 حواس دفی  

 ثبت خاطرات ذهنم را به

عقب ترها پر ت میکنم. نمیخواهم این راه و این 

ی و  ماشیر

 .این مسیر بشود کابوس

ی که میشوم روزهای گذشته پیش چشمم  سوار ماشیر

 یم

آیند. همان روزها که با توپ پالستییک دوالیه گل  

 کوچیک

بازی میکردیم. همان روزها که من قاتل نبودم، اکیی 

 مقتول

 .نبود و پری خاطر شایان را نمیخواست



آخ که اگر  حواس من خاک بر رس جمع بود؛ منعش 

 میکردم

 ابلهانه. شایان را جانی شناخته 
ی از این دوست داشی 

 بودم

 .که روزهای زیادی با دخی  خالهاش صمییم بود
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چندی بعد که گذشت بهانه ها را از در و دیوار به رس 

ک  دخی 

بیچاره ریخت و زد زیر کاسه کوزه ی حش که شاید 

 نامش

 عشق بود. اگر رساغش نیم رفتم و چک آخر را طلب

ی روزگاری را دریم  نمیکردم به رس پری بیچارهام چنیر

 .آورد

 قبلی  ها شایان پرسک مهربانی بود و این روزها تنوع

ین بود. شاید پری در همان زمان جامانده بود   طلبی 

 که



نمیدید عیب های امروزش را.رسم را به پنجره ی 

ی تکیه  ماشیر

 میدهم و به جان پوست

لبم میافتم. فکر اینجا را نکرده بودم. فکر در این 

ی   ماشیر

ی را. فکر حکم قایصی را  بودن و به سمت دادگاه رفی 

 فکر

هزار بایل دیگر که قرار است به رسم بیاید. آدیم که 

 خون

جلوی چشمانش موج بزند به سلول و انفرادی و 

 اعدام فکر

نمیکند و ای داد که در آن لحظه یک دیوانیه 

 .حسانی بودم

ی که میایستد و ساختمان دادرسا را که مقابلم  ماشیر

 میبینم؛

هرچه میخواهم حواسم را پرت کنم، نمیشود که 

 .نمیشود



ی به دنبالش پیاده  نگهبان پیاده میشود و من نیر

 .میشوم

 نگاهم حول و محور محوطه ی دادرسا میچرخد و

ی به دست به سمتمان   را میبینم که دوربیر
نگارانی خیی

 هجوم

میآورند. همراه با دونگهبان اطرافم به سمت در 

 ورودی
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ویم و بعد از یط کردن راهروی طوییل به اتاف میر

سیم  میر

 .که درش نیمه باز است

نگهبان در را باز میکند و هرسه وارد سالن، اتاق، 

 محکمه؛ نیم

 .دانم کدامشان میشویم

دو طرف اتاق را صندیل چیده اند. به سمت صندیل 

 های



ویم و من ردیف جلونی صبا و پری  سمت راست میر

مینشینم.نگاه به ردیف سمت چپ میاندازم. شایان 

 را میبینم به

 همراه

برادرش که نمیدانم تمام این سال ها کجا بوده که 

 امروز در

این جهنم پیدایش شده، روی صندیل نشسته. 

 برادرش دست

 .به سینه نشسته و پا روی پا انداخته

شایان اما به جلو مایل شده؛ آرنج هر دو دستش را 

 روی

ب   ی ضی زانوانش گذاشته و با نوک کفش روی زمیر

 .گرفته

 .نگاهش که به من میافتد؛ اخم میکند

 .نگاه از او گرفته و پشت  صندیل تکیه میدهم

 «نی آنکه به عقب برگردم میگویم: »خوبید؟

 همزمان جواب میدهند. اما دوجواب متناقض. پری



 ".میگوید:"نه" و صبا میگوید:"آره

میخواهم بگویم:"حداقل قبل جواب دادن با هم 

 هماهنگ کنید
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 ".، که اینطوری سه نشه

مقابلش  ی اما با صدای چکشر که قایصی روی میر

 میکوبد و

ه  میخواهد که نظم جلسه را رعایت کنیم، ساکت خیر

 به

دهانش میمانم.دروغ چرا؛ میی  سم، اضطراب دارم؛ 

 قلبم به نزدییک

 دهانم

 .آمده است اما سیع میکنم در ظاهر آرام باشم

دلم میخواهد تنها نگاه کنم. گوش هایم حوایل آن 

 شعری

بچرخند که صبا همیشه با صدای بلند میخواند. 



؛  میدانی

گوش هایم ترسیدهاند از اینکه خیی مرگم را وقت  که 

 زندهام

 .بشنوند

زهر ترین زاوی   ه ی شوکران، مرگ ترین حقه ی "

 جادوگران

داغ ترین شهوت آتش زدن، تهمت شاعر به سیاوش 

 زدن

ی گیر شد؛ سخت به جوش آمدو  هر که تو را دید زمیر

 تبخیر 

 .شد

 !درد بزرگ رسطانی من؛ کهنه ترین زخم جوانی من؟

ند اما من، نمیخواهم به صدایش گوش  ی قایصی لب میر

 .بدهم

حت  دوست ندارم لبخو انی کنم. بیت های بعد شعر 

 را زمزمه

میکنم:با تو ام ای شعر به من گوش کن؛ نقشه نکش 



 حرف نزن

 گوش
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 !کن

شعر تو را با خفه خون ساختند؛ از تو هیوایل جنون 

 .ساختند

سد؛ میوه که شد بمب  ریشه به خونابه و خون میر

 جنون

سد  .میر

محض خودت بمب منم؛ دور تر !یم ترکم چند قدم 

 دور تر!دلم

بغض کرده. دیل که بغض کرده باشد؛ مثل پرسبچه 

 ای

میماند که شیشه ی همسایه را شکسته. حاال این 

 پرس بچه

سد؛ حالش مشوش است؛ رنگش پریده است؛  میی 



 دلش زار

زدن میخواهد و نمیتواند اشک بریزد. چون دوست 

 ندارد

 .تیی  اول روزنامههای فردا بشود چشمهای خیسش

شعر را بلند تر در دلم میخوانم، دوست دارم گوش 

 هایم را

م و شعر را بر زبانم جاری کنم اما نمیشود  :بگیر

از همه ی کودگ ام درد ماند؛ نیم وجب بچه ولگرد 

 .ماند

حال مرا از من بیمار پرس؛ از شب و خاکسی  سیگار 

 .پرس

؛ حادثه را از دو سه  ی از رس شب تا به سحر سوخی 

 رس

ی   .سوخی 

خانه خرانی من از دست توست؛ آخر هر راه به بن 

 بست

توست.صبا میگفت این شعر را آذرجان* برای تو 



 رسوده است. هر

وقت که کنارم بود من این شعر میشد زمزمه ی 

 .عاشقانهمان
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او برایم میخواند؛ بارها و بارها، آن قدر که حفظش 

 .شدم

چشم میبندم تا بیت بعد را زمزمه کنم اما دست  

 تکانم

میدهد. نگهبان مرا از دنیای پر از نی خیالیای که برای 

 خود

 .ساختهام جدا میکند

قایصی دستش هایش را درهم گره میکند و 

 میگوید: »اگر

 «.دفاغ دارید از خودتون بفرمایید در جایگاه

وم  .ازجا بلند میشوم. به سمت جایگاه میر

 شایان از جا بلند میشود و روبه قایصی با پرخاش



؟ این یارو زده  «...میگوید: »چه دفاغ حاچی

صدای پری جانم میان فریاد شایان مینشیند که: 

 »یارو

 «.خودن  و هفت جدو آبادت

برمیگردم به سمتش، رسکج میکنم و انگشت روی 

 بیتی 

میگذارم که:"هیس. حق دارد من را یارو خطاب کند. 

 من در

 ".به در داغ پدر را روی دلش گذاشتهام

پری سکوت میکند اما موج اشیک که در چشمانش 

 باال و

ی میشود، گوش هایم را کر میکند.قایصی چکشش  پاییر

ی   را روی میر

 میکوبد: »نظم دادگاه رو رعایت

 «.کنید

شایان عصبانی مرا خطاب قرار میدهد: » برو؛ برو از 

 خودت
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؟ برو بگو زدم بابای  دفاع کن. معطل چی هست 

 بدبخت نی 

نرم نیم گزم
ُ
 «.دفاعشونو کشتم کک َ َُ

ی  یم گزد؛ به خدا که هرشب از خیال صورت خونیر

،  اکیی

 .افیع و عقرب جانم را میگزد

به سمت جایگاه قدم برمیدارم. قایصی بازهم چکشش 

 را

ی میکوبد و با عصبانیت میگوید: »با شما بودم  روی میر

 .آقا

ون  «.نمیتونید نظم جلسه رو رعایت کنید؛ بیر

شایان نچ بلندی میکشد: »بیا، بدهکارشونم شدیم. 

 آقای

، رسور؛ من نوکرتم. این آقا که عمدی و  ، حاچی قایصی

 از رو



قصد زده بابای منو کشته چه دفاغ داره از خودش 

 «بکنه؟

ون ون آقا، بیر ند: »بیر ی  «.قایصی فریاد میر

اهنش را میکشد و میگوید:  ی پیر ش آستیر
برادربزرگی 

 »بگیر 

ند: »نمیشینم.  ی ی شایان. «شایان عربده میر بشیر

 «.نمیخوام

از جا بلند میشود و با کشیدن دست شایان او را از 

 دادگاه

د. بماند که شایان شلنگ تخته میاندازد و  ون مییی بیر

 قصد

 به 
 

ی ندارد.قایصی نفش عمیق میکشد و رسیدگ رفی 

 پرونده را به

 دو

هفته ی بعد موکول میکند. این یعتی تا دوهفته ی 

 دیگر باید

 .باز هم تن و بدنم بلرزد



144 

 درد و درمون

باز هم باید کابوس مردن و طناب و چوب  یه دار 

 ببینم. باز هم

باید درخواب صبا را ببینم که رخت عزایش میان 

 هوهوی باد

قصد. باز هم باید فکر چشم های خیس پری مثل  میر

 غده

 .بچسبد بیخ گلویم

ی گزندهی   ی ؛ این روزها خیاالت از هرچیر یم دانی

 است، مثل

عوارض مرصف شیشه میماند؛ همانقدر خره مانند؛ 

 همان قدر

 !تخریب کننده

بازهم همان مسیر آمدن لعنت  باید یط بشود؛ این 

 بار اما،

ی   .برای رفی 



ی که میشوم؛ رسم را که به شیشهاش تکیه  سوار ماشیر

 میدهم؛

چشمانم میبارند. بیت بعدی شعر را زمزمه میکنم و 

 از درد

، به خود میپیچم ی  :بیکش و مثل زنی آبسی 

چک چک خون را به دلمریختم؛ شعر چه کردی که .

 به هم

 ریختم ؟ گاه شقایق تر از انسان

 شدی؛ روح ترک خورده ی

 کاشان شدی. شعر تو بودی که

 پس از فصل رسد؛ هیچ کش

 شک به زمستان نکرد زلزله ها

 کار فروغ است و بس؛ هر چه
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 .که بستند دروغ است و بس

ند. مثل ابرهای  باران چشم هایم شدت میگیر



 دیوانهای که هنگام باریدن، حت  نفس کشیدن هم

ود. خدایا؛ درد میکند جای این  از یادشان میر

 .دستبند روی دستم، که نمیگذارد اشکهایم را پاککنم

انی اگر در این لحظه بود میخندید و میگفت: "پاشو 

 جمع کن

خودتو مرتیکه. چه وضعشه، مرد گریه میکنه، اما 

 اشکاش و

فهم شد؟  "آینه هم نباید ببینه. شیر

این روزها از همیه وقت ها یتیم ترم. دلم میخواهد 

 ظهر

روز دوشنبه یک مرد به مالقاتم بیاید. دلم پری را 

 نمیخواهد

، صبا را نمیخواهد؛ دلم دلگریم میخواهد خداجان. 

 بیت

بعد شعر را درحایل که گریه میکنم، بلند بلند 

 :میخوانمش

ویان   ی تیغه ی زنجان بخزد بر تنت؛ خون دل میی



 .گردنت

 شاعر اگر رب غزل خوانی 

 است؛ عاقبتش نرصت

ت تنهای  رحمانی است. حرصی

 به هم ریخته؛ خون و عطش

؛ یک  ی را به هم آمیخته. کهنه بازیاست غزل ساخی 

 شبه

ی   .ده قافیه را باخی 
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شوکه زده نگاهم میکنند سه مردی که در ون حضور 

 .دارند

م و به پشت   ی میگیر تکییه رسم را از شیشه ی ماشیر

 صندیل

 .میکوبمش

؛  ؛ خانه خرانی  روزی؛ جانی
آذرجان؛ مگر میدانست 

ی   این چنیر



ند که اینقدر نزدیک به من  ی شعر تومورت را زار میر

 رسودیاش؟

 دست خراب است چرا

 رس کنم ؟ آس نشانم بده

ی   باور کنم!دست کش نیست زمیر

ی ام؛ عاشق این آدم  گیر

ی ام. شعله بکش بر  زنجیر

 شب تکراری ام؛ مرده ی این

 گونه خود آزاری ام. من قلم

 از خوب و بدم خواستم؛ جرم

 .کش نیست ، خودم خواستم

 ما از آن ابتدا هم خراب بود؛ تنها آس 
 

دست زندگ

 مان

 .آزادیمان بود که آن هم گرفتند

سیم به زندان. به آن جا که دیوارهای بلند دارد.  میر

 روی

دیوارهایش سیم خاردار دارد. آنجا که غروب های 



 غریب

دارد. آن جا که درد هجران دارد. آن جا که ترس از 

 .مردندارد
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این چشم های اشک ندیده چرا بس نمیکنند؟ دنیا را 

 آب برد

 !بس کنید؛ بس کنید؛ بس کنید

ند. روی تختم کز میکنم. مرد این  من را به سلولم مییی

 قدر

زود قافیه را نمیبازد اما؛ تارک دنیا که نیستم؛ آرزوها 

 .دارم

 شیشه ای ام سنگ ترت را

 بزن؛ تهمت پر رنگ ترت را

 بزن. سارق شبهای طالکوب

 من؛ میشکنم میشکنم خوب

 .من



 منتظر یک شب طوفانی 

 ام؛ در به در ساعتویرانی ام. پای خودم

 داغ پشیمانی ام؛ مثل

 .خودت درد خیابانی ام

دست  روی شانهام مینشیند. برمیگردم سمتش. 

 دست

وند، قطره های  لرزانش به سمت چشم هایم میر

 بارانش را

 «پاک میکند و میگوید: »چی شد؟

 رسجا مینشینم، پاهایم را از تخت آویزان میکنم،

م و میگویم: »افتاد ی دو دست میگیر  رسم را بیر

 دوهفته ی دیگه. « کنارم روی تخت مینشیند و
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 میگوید: » شاید تااون موقع داغشون کمی  شد یکم

نم: »نمیان. « لبخند ی  راه اومدن. « پوزخند میر

ند: »خدابزرگه. «تن صدایم باال ی  میر



ود: »هست ویل  میر

 نمیان. « لبخندش

 پررنگ تر

 میشود: »رس چه

 قدر؟« سکوت

 .میکنم

 میگوید: »بذا

 من بگم رس

! « آه  چی

 میکشم و

 «.میگویم: »امرکن

اگه آزاد شدی برو زیر برج آزادی واستا و سه بار با  -

 تموم

قوا داد بزن. اون قدر که هرگ دیدت بگه این یارو 

،
 

 مشنیک

؟ یه؟ تلخ خند روی لبم مینشیند: »اگه ُمردم چی ی  «چیر

ط  دست به رس تاسش میکشد و میگوید: »عامو رسر



 رس

ط میبندیم. «  آزادیته. واسه مردنت یه روز دیگه رسر

 از
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جایش بلند میشود: » هواخوری نمیای؟«رس تکان 

 میدهم به معتی 

 .نه

ود و  م. میر ی و زمان خوردهام که سیر آن قدر از زمیر

 مات

حرف هایش میمانم. یم رود و چشمم به در آهتی 

 .میماند

 یم آید آن روز که زیر برج آزادی فریاد بزنم؟

 .دومرتبه روی تخت دراز میکشم

نگاهم را به محفظیه زیرین تخت باال نی میدهم. دلم 

 یک

 .خواب میخواهد به درازای ابدیت



* * * 

با شنیده شدن اسمم توسط بلندگو نگاه از دست 

 نوشته های

م. از جا بلند شده، نگاهم را به  روی دیوار میگیر

 سقف

میدوزم و ذکری زیرلب میگویم. سلول را ترک کرده و 

 به س

 .الن مالقات میر وم

 باجهدوم؛ پشت شیشه؛ صبایم را میبینم. برق اشک

ود در سینهام. قدم  چشمانشیم شود خنجر و فرو میر

 هایم

را تند میکنم و پشت همان باجه روی صندیل 

 مینشینم.گوشر را

 برداشته و به گوشم میچسبانم. ابروهایم به

ی و زمان را به  هم گره میخورند و دلم میخواهد زمیر

 هم بریزم. صبا تنها نگاه میکند و نگاه. نگاهم که روی
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ه  صورتش میچرخد؛ کبودی زیر چشمش دنیایم را تیر

نم ی  »:و تار میکند. مشت به شیشه میکوبم و فریاد میر

 «!د بردار اون نی صاحابو

دست لرزانش باال یم آید و روی گوشر مینشیند. 

 آرام

دش و من را رفته رفته به  آرام به سمت گوشش مییی

ساند. همینکه گوشر به گوشش میچسبد  جنون میر

میغرم: »کدوم خری دست روت بلند کرده؟« تلخ 

 خند روی

یزد،  لبش مینشیند و همانطور که ُ رسر ُ رسر اشک میر

 «.میگوید: »بابام

 کف دست به پیشانیام میکوبم. برای لحظهای

چشمانم را میبندم تا آرامش از دست رفتهام 

 رابازیابم. نفسم که جا

 میآید میگویم: »خییل

 غلط کرده که رو زن من دست بلند میکنه. « لب



ند: »دادخواست طالق دادم ی  «.میر

وم؛ مات میمانم؛ شوکه میشوم. به گمانم  وا میر

 سکته هم میکنم؛ سمت چپ سینهام از حرکت

 ایستاده انگار. چشم هایش را یم بندد و از عمق

ند ی  .جان زار میر

ی زودی جا زدی صبا؟ -  به همیر
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 چشمهایش را باز میکند؛ گوشیه چادرش را میان

ی زودی گند ند: »به همیر ی د و فریاد میر  مشتش میگیر

ی بار است که سیا خطابم میکند  .زدی سیا؟« اولیر

ط را من بردم و ایکاش موقعیتش بود تا برویم  رسر

 فرحزاد و مهمانم کند. بغض به حنجرهام فشار

میآورد، اشک به چشمانم هجوم میآورد و تمام! 

 
 

 ابیجان، مردانیک

 را به یغما فرستادهام. - پری داشت از

فت  !دستم میر



 رس کج میکند و میگوید: »توهم از

! « دست به صورت  دست من رفت 

 میکشم و اشک هایم را پاک

میکنم: »نمرده حلوامونم خوردی. «- »به زور ُبردم. 

 نیم خواستم

 باهاش برم. االن که اینجام

واسه اینه که بهت بگم بیمعرفت  از صبا نبود. این که 

 اگه

 صبا رسم عاشق  بلد نبود
 

 «.احضاریه اومد نیک

لبخند کچی روی لبم مینشیند و میگویم: »شده آتیش 

 بیار

 «.معرکه. کم خنس دارم

شایان رضایت نمیده. رفتم رساغش؛ از مغازه » -

ونم  بیر

 «.کرد
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تصور اینکه صبا از شایان خواهشر   کرده باشد 

 دیوانهام

؟ ؟ چرا دیوونم میکتی نم: »چرا رفت  ی  «میکند. فریاد میر

 شدم
 

 چادرش را جلو میکشد و میگوید: »حرص خونیک

- 

ند- دیگه هیچ جا نمیتونم برم. سیا ی  «...پوزخند میر

ط و باختم  «!مات نگاهم میکند: »رسر

 !دیر باخت   -

سکوت میکند، نفس عمیق  میکشم و میگویم: »پری 

 چطوره؟

تلخ زمزمه میکند: »یه هفتهاست لب به غذا نزده. «

 هرروز

ه به دیوار روبه روش.  هفته زیر ُ رسم بوده و خیر

 باهاش

نم میگه" حالم خوبه " ویل نیست.  ی حرف که میر

 قرصاشو به

 «...زور میدیم بخوره که حالش بد نشه و



بغضی که میان گلویم گیر کرده را به سخت  قورت 

 میدهم،

م و میگویم: »مواظبش باش؛  میان حرفش مییی

 «!تروخدا

 «رستکان میدهد و میگوید: »چیکارش کنم؟

 .به حرفش گوش بده. شاید موندنی نباشم -

تعجب میکند، از فرط عصبانیت رسخ 

 میشود: »میفهیم چی 

؟
 

 «مییک

 ...حلوای من خوردن نداره صبا. قبل از مردنم -

فریادش میان کالمم مینشیند و میگوید: »این بود اون 

 همه
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اولدورم بولدورم؟ این بود اون همه قیف و قتی که تا 

 آخر

دنیا پات میمونم و فالن؟ این بود؟ تا کتک خوردن از 



 بابانی 

که تا حاال انگشتش بهم نخورده بود جلو رفتم که از 

 تو جدا

نشم حاال این طوری جوابمو میدی؟ دمت گرم 

 سیاوش؛

ی میدوزد  .خییل گرم. «نگاهش را از من گرفته و به زمیر

ی منو! نگام کن! کرک و پرم ریخته صبا. همه   - ببیر

 کابوسم

شده لباس عزای من که تو تن تو باشه. همه کابوسم 

 شده ح

 ال پری که از

این بدتر بشه. حال من دست خودم نیست، نیم 

 فهمم چی 

 ...میگم. ببخشم اگه

ساعت مالقات تمام میشود و نگهبانی به شانهام 

ند. از  جا ی  میر

 بلند میشوم و آخرین کلمات را لب یم زنم که: " تموم



 "آرزوهای متی بانو

نم؛ مصنوغ  ی گوشر را رسجایش میگذارم و لبخند میر

 نه،

واقیع! مگر چند مرتبه ی دیگر فرصت لبخند زدن به 

 رویش

 .را دارم

سالن را که برای برگشت به سلولم یط میکنم؛ حش 

 به نام

 بدون 
 

 در وجودم شعله میکشد. زندگ
 

مردگ
ُ
ُ
ُ
ُ

 صبا؛ زهر

 !است؛ مرگ است؛ درد است
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اسمش شناسنامه ام را زینت داده؛ قلبم را مداوا  

 کرده؛

یتی بخشیده و من طاقت خط خوردن  زندگیام را شیر

ی روزهای  اسمش را از زندگیام ندارم؛ حت  اگر واپسیر



 عمرم

باشد!در سلول باز میشود، مثل روزهای قبل خودم 

 را روی تخت

 .پرت میکنم

 بچه هانی که شکست عشق  خوردهاند 
مثل دخی 

 مدام زار

بچه شدهام یا دردهایم  نم، خدا وکییل من دخی  ی میر

 زیادی

 بزرگاند؟

روی تخت دراز میکشم. صدای حمید را از تخت باال 

 نی 

 «میشنوم که میگوید: »چی شده باز پکر شدی؟

دست هایم را زیر رسم قالب میکنم: »گاوم داره پشت 

 هم و

اد. «صدای جیر جیر تخت بلند  ی نی وقفه میر

 میشود: »گاو آدم بزاد

ه تا خر  بهی 



 -آدم تو گل گیر کنه

 «.یم خندد-زندون چی ازم ساخته

م  کاسیه چشمانم پر میشوند، لب هایم را گاز میگیر

 تا مبادا

باز هم چشم هایم بارش پراکندهشان را از رس 

ند  .بگیر

صدای جیر جیر تخت بازهم بلند میشود: »چی شده  

 که گاوت

 «رو وادار به زاییدن کرده؟
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بغضم را به هر جان کندنی که هست قورت میدهم 

 و

 «.میگویم: »زنم با زیر چشیم که باد کرده اومده

ون میآورم و  دستهای قالب شدهام را از زیر رسم بیر

 روی

صورتم میگذارم: »اومده که بگه دادخواست طالق 



 داده.   که

بگه باباش زورش کرده که دل از من بکنه. اگه بره؛ 

 اگه

ه و  اسمش از کنار اسمم خط بخوره؛ اگه طالق بگیر

 وجودش

دیگه به من مربوط نباشه؛ اعدامم میکنه. نی چوبه، 

 نی طناب

 «.، نی حکم

ی مینشیند، تکیه اش  ی میآید؛ روی زمیر از تختش پاییر

 را به

تخت من میدهد و پاهایش را دراز میکند. - ننم خدا 

 بیامرز حرفای

د. میگفت واسه هر ی  میر
 

 قشنیک

، شاید اصال اون اتفاقه  اتفاق بدی قبلش عزا نگیر

 .نیافتاد

، درد  ی براش زاری کن، عزا بگیر اگه افتاد اونموقع بشیر

 .بکش



 به پهلو رو به دیوار میغلتم و میگویم: » آخ اگه بیافته

مردم
ُ
ُ
ُ
ُ.» 

زاس مگه؟ اون که قدیما ییل بود برا  عهد قل قل میر

خودش پدرساالر بود. شهر هرته مگه به زور 

 طالقشو

نم. نگاهم به متتی که روی دیوار ی ن؟ پوزخند میر  بگیر

 است میافتد و میگویم: »از شانس ما این ییک پدر
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 «.خوانده از کار دراومده

این یارو بااین تیپ خفنش چجوری به تو زن داده »

 «پس؟

 .نداد؛ به زو ر گرفتم

زمزمیه زیرلبش را میشنوم که میگوید: »کاش منم به 

 زور

م االن باید  گرفته بودم. «نفس عمیق  میکشد: »دخی 

 خییل بزرگ



 شده

 «.باشه

نوشته را زمزمه میکنم: »از خواب برگشتم به 

 «...تنهانی 

 «به پهلوی راست یم غلتم: »دخی  داری مگه؟

بر میگردد سمتم، تلخخند روی لبش بساط 

 میکند : »نه پ،

 «.بااین سنم تا حاال عذب موندم

آرنجش را روی زانویش میگذارد و پیشانیاش را به 

 حصار

 «!دستهایش در میآورد: »مالقاتم نمیاد

 «دلم میسوزد برای لحن غمزدهاش و میگویم: »چرا؟

برق اشک میان چشمانش سایه میاندازد: »ازم بدش 

 «!میاد

صورتش را با دست میپوشاند و نفس عمیق  

 .میکشد

مرد ها تاب زیادی دارند؛ برای کتک خوردن، دعوا  



 کردن،

گرسنه ماندن و حت  شکنجه شدن. اما زمانی بیتاب 

 میشوند

و میشکنند که عزیزی، ناموش، عشق  دلشان را 

 .بچزاند
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به یک باره دستش را از صورتش بر میدارد. رد اشک 

 به

ا مگه بابانی 
رویگونهاش بیشی  دلم را میسوازند: »دخی 

؟ ی  نیسی 

دخی  مگه جلد باباش نیست؟ دخی  مگه عشقش 

 باباش

نیست؟ این نی پدر تموم پنج سایل که تو این خراب 

 شده

بودم توون مرگ مادرش و از من گرفت. آقا مگه من 

 عزراییل



بودم؟ مگه من جون ننشو گرفتم؟ مگه من گفتم 

 مریض بشه

بیافته کنج خونه؟ من گشتم؛ به ولال   گشتم نی کلیه 

 براش،

نبود که نبود! به عیل کم نذاشتم برا موندش نشد که 

 نشد. به

ت عباس تموم خواب و خوراکم شده بود یه  حرصی

 نفس

حدیث که بیشی  بیاد و بره ویل نیومد و نرفت 

 مقرصش منم

ه؟که طلب   که تا خرخره رفتم زیر بدهکاری که نمیر

 کارا پاشنه در

 خونه رو از جا درآوردن و منو

ی اینجا. حاال گایه که طیبه میاد مالقاتم میگه  انداخی 

نفس نمیخواد ببینت میگه کمکاری از تو بوده اگه 

 حدیث

تم به خاطر اینکه نفس و پاگیر  مرده. خواهر نی غیر



 خونش

 «!...کنه گوششو پر کرده از حرفهای غلط راجب من

عصبانیتش فروکش میکند؛ صورت رسخش رفته 

 رفته رنگ

د و با لحن آرایم که انگار نه  طبییع به خود میگیر

 انگار

د میگوید: »از من!  ی ی مرد عربده میر دوثانیه پیش همیر

 از

158 

 درد و درمون

ه  «.باباش! از من که براش جونم در میر

ند؛ سینه اش ملتهب تر از آن  ی گریه میکند؛ زار میر

 است که با

دلداری های من آرام شود. بر رسش میکوبد و زار 

ند، ی  میر

ند، یم کوبد و همیه بند را پشت  ی میکوبد و فریاد میر

 در



سلولمان با فریادهایش فرا میخواند. میکوبد و خدا را 

 صدا

م. تسلیم خدا جان؛  ند. رسش را در آغوش میگیر ی میر

 غم هایم

را قالف کردهام. دیگر شکایت  نمیکنم. مثل پرس 

 بچهای

رسش را نوازش میکنم و او گریه میکند. عجز 

 صدایش

ند، گونی اسید دارد لحن 
ی سینهام را آتش میر

 .درماندهاش

از دوساعت پیش که آن طور دیوانه وار زار * * *

ه به د خیر ی  میر

ند؛ نه  ی  میر
ی
سفیدی دیوار روبه رویش مانده. نه حرف

ی ی  چیر

 .میخورد؛ نه صدانی میشنود

 داحمید؟ -

جوانی که نمیدهد دست روی شانهاش میگذارم. 



 مثل برق

 «گرفته ها بر میگردد  سمتم و میگوید: »چی شده؟

 هوا خوری میای؟ -

 «.رستکان میدهد: »میام

نفس عمیق  میکشد و از جا بلند میشود. سلول خایل 

 میشود

وند ی به هواخوری میر  .و همسلویل های دیگرمان نیر
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دست هایش را پشتش قالب میکند و آرام آرام سالن 

 را

ام و دوست  یط میکند. آن قدر قابل احی 

 داشتنیاست که

 .همه تا کمر خم میشوند برایش و سالم میکنند

 که هیکل نچندان 
 

با آن پلیور قهوه ای رنیک

 ورزیدهاش را به

نمایش گذاشته مرا به یاد انی میاندازد. نوع راه 



 رفتنش؛

صدانی که از کشیده شدن کف گالش سفید رنگش 

 بهموزایک ها

 .ایجاد میشود نی شک موسیق  اسکار الزمیاست

از سالن که خارج میشویم؛ رسدی هوای زمستان در 

 قالبم

 .خودش را جا میکند

ود. روی پله های جلوی در  حمید زیاد دور نمیر

 مینشیند و

 .کنارش مینشینم

 خونی دا؟ -

؟ ند: »خوبم، تو چی ی  «لبخند میر

م و میگویم: »ما مثل   درون موهایم فرو مییی
 

چنیک

 شما

 «.پهلوون نیستیم

ه نگاهم میکند و یم گوید: »اسم بابات  ه خیر خیر

 «چیه؟



 «متعجب یم گویم: »ابراهیم. چطور مگه؟

 نگاهش را به زندانیان محوطه میدهد و

 «.میگوید: »میشناختمش
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متعجب تر میگویم: »از کجا؟«انگشتانش را درهم  

ند ی  :گره میر

 «!بماند. به بابات نرفت  »

من هم نگاهم را به نقطه ای دور میدوزم: »خییل 

 سیع کرد

 شبیهش بشم، نشد. «- چرا؟

م؛  دست هایم مقابل دهانم میگیر

 نفسم را ها میکنم: »از نی عرضگیم

 «.بود. « میخندد: »آدم خفتی بود

ی تر میکشم بلکه ی های پلیورم را پاییر  آستیر

 انگشتانم را گرم کند: »نگفت  از کجا

 .میشناسیش! « - گفتم؛ بماند



دیگر اضاری نمیکنم و نگاهم را به محوطه میدهم؛ 

 خییل

یت ترجیح  شلوغ نیست. در این فصل سال اکیر

 میدهند که

در سلول های خود بمانند و به عبارن  گرمای آن جا 

 را به

 .این رسما ترجیح میدهند

این روزها تلخ ترین روزهای عمرم را میگذارنم؛ تلخ تر 

 از

؛ تلخ تر از وقت  که بیماری پری شدت پیدا  مرگ انی

 میکند؛

تلخ تر از وقت هانی که پدر صبا به خاطر نداریام 

 سنگ روی

 .یخم میکند

الحق که این روزهای تلخ دیر میگذرند، کشنده 

 میگذرند و
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مسموم میگذرند. سم نبودن ها در این مکان خییل 

 ها را از پادر

 !میآورد؛ مثل من؛ مثل حمید

ساعت هوا خوری تمام میشود، به سلولمان 

 برمیگردیم، ثانیه

ها به کندی میگذرند، وقت شام میشود، سفره پهن 

 میشود،

نیم، سفره جمع میشود،  ی من و حمید لب به غذا نمیر

 روزه ی

سکوت گرفتهایم و در آخر "ما ُمردهایم اما، هنوز 

 نفس

 ."میکشیم

* * * 

ستان  باز هم سوار همان ون شدهام و به همان قیی

وم  .میر

ستانی که من مردهاش هستم و پری و صبا  قیی



 .عذارانم

ی نگه  این ون خاطره ساز مقابل ساختمان دادگسی 

 .میدارد

ی حضور دارند و به سمتمان  نگاران بیشی  اینبار خیی

 .میآیند

تلخ خندی عمیق به وسط درد درون سینهام روی 

 لبم

نم: »دیدی معروف شدی  ی مینشیند و لب میر

 سیا! «نگهبانان اطرافم به

نگاران  رسعت از میان سیل خیی

 میگذرند و مرا به داخل ساختمان به دنبال خود

 میکشانند. یم دانی خداجان؛ کم آوردهام. آن قدر

ند  .کم که دلم میخواهد هرچه زودتر جانم را بگیر

سم، از هراس آمدنش است   دیگر از خودمرگ نمیی 

 که
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سم  .میی 

سم که  کالفهام، نی حوصلهام و درماندهام. میی 

 ام را
 

 امروز  صبا در این میدان نباشد و کالفیک

 دوچندان کند. همان مسیر دومرتبه یط میشود؛

 این بار با حجم عظییم از غصه که پهن شده روی

 .شانهام

چوب دورس نجس که میگویند بخت نحس من 

 است؛ نه زنده

اد رفته و نه مردنم ی  .بودنم به آدمیر

دلم میخواهد آرام قدم بردارم. آن قدر آرام کهگونی 

 آخرین بازمانده

 ی دنیا هستم و کاری برای

 .انجام دادن ندارم. بازهم رس جای قبل مینشینم

 چشمم کور که امروز روی این صندیل پشت رسم

 .ندیدمت؛ جانا

 میکشم. نی 
 روی صندیل مینشینم و نفس عمیق 

 آنکه به عقب برگردم میگویم: »نبینم غمت و آبچی 



 کوچیکه! « صدایش بغض دارد؛ درد دارد؛ ماتم دارد

 .و مته است روی اعصابم

 .غم نبیتی دادا

 .نیومد؟- نبود که بیاد
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سم که اگر آن ها نیستند تو   قایصی نمیگذارد بیی

؟ به  کجانی

ش؟ شب ها نی  خانه برگشتهای؟ از تنهانی نمیی 

 حضور

د؟  مرد خانه، خوابت مییی

 دلم میخواهد بازهم آن شعر را زمزمه کنم، اما

 هرچه فکر میکنم بیت های بعدش را به خاطر

 نمیآورم. نگاهم را به عکس امام که قاب شده

 .روی دیوار است، میدوزم

مردمک چشمانم همه جای این محکمه میچرخد اال 

 صورت



 .قایصی 

گوشهایم اما خوب میشنوند؛ آن قدر خوب که 

 میفهمم

قایصی به شایان و برادرش اجازیه صحبت کردن 

 داده. که

 .خواستهشان را بگویند

لحن شایان پر از عقده است؛ انگار که پدرش یعقوب 

 نتی 

 .بوده و او یو ُ سف

ند که:"برای این  ی درخواست قصاص میکند. فریاد میر

 رذل آدم نما

 اشد مجازات را

نم؛ به درک ی  .خواستارم." پوزخند میر

 خواستار باش وقت  صبا نباشد زنده بودن

 میخواهم چهکار؟
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صدای گریه ی پری را که میشنوم قلبم تیر میکشد. 

 آدم

 نما تو بودی شایان؛ تو که دل پاک خواهرم را به چله

ند افسار را به ی  نمیر
ی
 نشاندی. برادر مرموزش حرف

 .دست شایان داده

انی بر نمیدارد  .شایان ُبل گرفته و دست از سخیی

 قایصی مرا صدا میکند. آقای

 سیاوش همزه را، آقای بدبخت

 فلک زده را. رس بلند میکنم. باز

 میخواهد از خودم دفاع کنم.در جایگاه میایستم و

 میگویم: »من از خودم دفاغ

 ندارم. « عزرائیل جان؛ اگر

 میتوانی کیم زودتر بیا، حوصله

یفات ندارم  .ی ترسر

این دو هفتهای که گذشت خالء را به وجودم تزریق  

 کرد و

 .مردن را برایم آسان



وزی را روی لبش مینشاند. پری با   شایان لبخند پیر

 گریه

ند: »غلط کردی که دفاغ نداری، اون بچه  ی فریاد میر

 مگه بابا

نمیخواد؟« به یک باره برمیگردم سمتش و بهت زده 

 نگاهش

ند: »بابا شدی  ی میکنم. هق یم زند و آرام لب میر

 سیا. « وا
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وم؛ الل میشوم و نگاهم میشود هلیکوپری نی  میر

ی   رسنشیر

که میچرخد و میچرخد و فرود نمیآید.شایان فریاد 

ند: »فیلم ی  میر

 هندیش نکن خانم؛

. « فیلم هندی کدام است  وقت دادگاهم نگیر

؟ آن کودگ که دم از وجودش  مرد ناحسانی



نند جوهریه وجود من است ی  .میر

هنوز هم باورم نمیشود که پدر باشم، که یک پدر بد 

 باشم،

که پدری زندانی و دست و پا بسته باشم. اصال 

 نمیدانم تا

 !به دنیا آمدنش زنده میمانم یانه

پری لبخند به لب دارد، شایان اخم میان ابروهایش  

 کاشته،

ه نگاهم میکند و من متعجبم. دمت گرم  شاهد خیر

 خداجان

 .ویل این جای قصه وقت باباشدن من نبود

 
 

درد به دردم اضافه شد خداجان. چرا همه ی زندگ

 من

دچار  زلزلیه هشت ریشی  شده؟ قایصی بعد از این که 

 به

سد: »دفاغ  سکوت دعوتمان میکند؛ از من مییی

 ندارید آقای



 «همزه؟

 هر چه فکر میکنم نمیدانم باید چه بگویم؛ اصال چه

بگویم به سودم است؟ من گناهکارم؛ من ضعیقی را 

 جای

دیگری مجازات کردهام. حق دارد خدا اگر بهای 

 خون اکیی 
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با ندیدن بچهام پا به پا کند.رس بلند میکنم، نگاهم به 

 نگاه قایصی یم

 افتد و لب

نم: »نه، دفاغ ندارم ی  «.میر

ند ی ند و نامم را مخفف کرده صدا میر ی  .پری زار میر

نکن خواهرجان؛ سستم نکن. بگذار مرگ برایم بوی  

 گل

محمدی بدهد. بوی عطر مادر را بدهد. بوی عطر 

 مادر کم



 ...طاقتمان را

حکم صادر میشود؛ محکوم به قصاص میشوم. تمام 

 شد؛

منده صباجان که باید نی من بچه بزرگ کتی 
 .رسر

منده فرزندمجان که ریخت نحس پدرت را نمیبیتی  رسر

 و

 !عمری باید به پای نبودش بسوزی

ند: »چته سیا؟ داری  ی پری بازهم با گریه فریاد میر

 چیکار

 «میکتی بازندگیت؟

بر میگردم سمتش. نگاهش که میکنم به یک باره 

 دیدهام تار

 .میشود و گونه هایم خیس

ندیده بود تا کنون اشک برادرش را؛ ندیده بود 

 تاکنون چنان

غیم را در چشمان برادرش.چشم میبندم و بر 

 میگردم سمت



 .قایصی 

ختم جلسه که اعالم میشود دلم به هم میپیچد. 

 صبایم باردار
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ندیدهاش دست به رویش بلند کرد؟  بود و پدر خیر

ت؛ سیاوش. ای فلکزده؛ سیاوش. ای بخت  ای بیغیر

 برگشته؛

 .سیاوش

نند و مرا به سمت آن  ی بازهم دستبند به دستهایم میر

 نعشکش

ند  .لعنت  مییی

ی شوم پری فریاد  میانیه راه قبل از اینکه سوار ماشیر

ند: »نمیذارم زندگیت خراب بشه به خاطر من ی  «!میر

 چه قابلت را دارد؟
 

 جانم فدایت خواهرجان؛ زندگ

ی چشم به صورتش میدوزم. رنگ  از شیشه ی ماشیر

 به صورت



ندارد، چشم هایش گود افتادهاند و صورتش الغر تر 

 .شده

م و زمزمه میکنم: »مرده   میان موهایم فرو مییی
 

چنیک

 شور

ن سیا  «.امانت داریت و بیی

ی از پاریه تنم، از خواهر کو چکم و  دور میشود ماشیر

 رسم را

نم،  ی به صندیل تکیه میدهم.چشم میبندم، زار میر

یزم  .اشک میر

 هرچه بخواهم عاقالنه

ستم.  فکر کنم، نمیشود. من آن کودک ندیده را مییی

 من آرزوی

 قدکشیدنش را دارم، من زندگیام را میخواهم، با تمام

بنجویل اش! غلط کردم اگر از نداری گله کردم 
ُ
ُ
ُ
ُ

 خدا، غلط

 خدا
 

 .کردم اگر شکوه کردم از زندگ
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 ندارد، میدانم. اما مرد 
 

مرد مویه کند، جلویه قشنیک

 هم

آهنم  آهن. گرچه اگر تیر زانوانش مفصل دارد نه تیر

 بود خم

 .میشد زیر بار این مصیبت

* * * 

 " رسطانی شدم"

سد. شتی   شش مایه میگذرد و آن شب لعنت  فرا میر

 که

نمیدانم باید درسلول انفردای تا به صبح الیه العفو 

 بخوانم یا

برای حرست های تلنبار شده روی دلم زار بزنم! این 

 دم آخری

بچه دار شدنم چه بود خداجان؟ دراز میکشم روی 

 موکت

 که اتاقک کوچک سلول انفرادی را
 

 طوش رنیک



پوشانده.دست هایم را زیر رسم قالب میکنم و نگاهم 

 را

میدهم به سقف اتاقک. دقیقا نمیدانم چه حش 

 آن قدر
ی
 دارم؛ ازطرف

 آرامم که دلم میخواهد تا خود صبح بخوابم و

 هم از فردا وحشت دارم! از 
ی
خرناس بکشم، از طرف

 مردنم

نه؛ از چشم توی چشم شدن با پری؛ از لبخند روی 

 لب شایان؛

 !از یتیم شدن فرزند دنیا ندیدهام

د از این افکار شوم  .رسم درد یم گیر

آدیم که تنها باشد؛ دردمندباشد؛ در انفرادی باشد 

 خیاالت

 .دیوانهاش میکند
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دیوانه ترینم امشب!نگهبان پنجریه کوچک روی در 



 آهتی را باز

 میکند و

ی میخوای برات بیارم؟ ی  «میگوید: »چیر

نگاهم را به چشم هایش میدوزم. از میان این همه 

 تارییک

 .فقط برق چشمان او را میبینم

زمزمه میکنم: »نیازم داشته باشم فراهم نمیشه 

 تعارف الگ

 «نزن دا

پنجره را میبندد. دو مرتبه نگاهم را میدهم به سقف 

 و با

ی زنا یه ناله نکن.  خودم میگویم: »د شاسمخ* عیر

 اول تا

ی. هیچکس عمر نوح نداره  «.آخر که باس بمیر

با این حرف ها سیع میکنم دل وحشت زدهام را آرام  

 .کنم

 میخندم و انگار که خودم جواب خودم را داده باشم



 » . میگویم: »رسر و ور فلسقی قشنگ بلغور میکتی

 دومرتبه

 «.میخندم؛ کوتاه و ادامه یم دهم: »خوشم اومد

ین  رسجا مینشینم. تنم درد میکند؛ انگار که گیجی 

 باشم؛ انگار

که توی ترک باشم؛ انگار که دلم ماده ی مخدر 

 .بخواهد

نم زانوهایم را بغل  ی وم و  به دیوار تکیه میر عقب تر میر

 میکنم

سد؛  و به دیوانه کننده ترین جمله ای که به ذهنم میر

 فکر
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میکنم. که نکند بعد مردنم آن مردک بیصفت بچهام 

 را بکشد!بر

میآید از او! میدانم که برمیآید. این را هم میدانم که 

 اگر



زنده بماند به جرم بچه ی من بودن خونش را توی 

 شیشه

 .میکند

باز پنجریه کوچک روی در باز میشود. نگهبان 

 میگوید: »قلم

 «...و کاغذ آوردم برات؛ اگه وصیت  داری

 «.میان حرفش میدوم و میگویم: »دارم

م  .از جا بلند میشوم و قلم و کاغذ را از دستش میگیر

پنجره را که میبندد؛ من میمانم و یک کاغذ سفید و 

 یک

 .خودکار بیک آنی رنگ و این همه تنهانی 

دراز میکشم. مثل آن روزها که مشق مینوشتم کاغذ 

 را جلویم

میگذارم. از رسشب تا به االن هزار بار فکر کردهام به 

 این تکه

 .کاغذ که بعد مرگم عمل به آن واجب میشود

بچه تر که بودیم؛ شاهد برایمان کتانی میخواند با 



 عنوان" به

 ."کودگ که هرگز زاده نشد

باال ی صفحه مینویسم: »نامه به کودگ که هرگز 

 !دیده نشد

 !توسط بابایش(«-سالم بچه جون)

باخودم تکرار میکنم "بچه جون" سیع میکنم شبیه 

 انی این

 .کلمات را ادا کنم
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 های انی حال خوشر داشت؛ مثل 
ی بچه جون گفی 

 صدای

بستتی فروش های دوره گرد میماند که آمدنشان 

 ذوق مرگمان

 .میکرد

اینجا سلول انفرادی؛ شب قبل از اعدام؛ آی الویو -

 !مادرت



مهمل میبافم؛ میدانم. اما سیم آخر همینجاست 

 میان تار و

ی هایم؛ میان  پود مهمل هایم. میان رسر و ور گفی 

 خندیدن های

 .دیوانه وارم

ی فیلمای ترکیهای بعد مرگ  - تروخدا نذار مادرت عیر

 من

اسمت و بذاره سیاوش. خوشم نمیاد بچم و سیا 

ی   .صدا کیی

ی یعتی آسمون جویل؛ نمیخوام تو  سیا که صدات کیی

 هم مثل

 .من درب و داغون باشر 

قطره اشیک که روی کاغذ میافتد، میفهمم که باز 

 قافیه را

 .باختهام

دست زیر چشمانم میکشم و کاغذ را فوت میکنم تا 

 هرچهزودتر آن



 قطره اشک لعنت  خشک شود.  نمیخواستم کودکم

بداند در این لحظه ها زار زدهام که با خودش بگوید؛ 

 چه

 !بابای ضعیقی 

نفس عمیق  میکشم؛ خودکار را در دست گرفته و از 

 رس خط

ی میکنم وع به نوشی   .رسر
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اگه من نبودم؛ اگه این بابابزرگ خرپولت بهت   -

 گفت باال

یز یا. بچه ی شل   دکورش و بهم میر
نی ی چشت ابرو، میر

 و

 .ول تو رسیخور به درد جرز دیوار میخوره

قطره اشک بعدی را قبل از رسیدن به کاغذ،میانیه 

 راه، روی

 ...گونهام پاک میکنم. - بابانی اگه نبودم



ی را ادامه نم و نوشی  ی  به اگر روی کاغذ پوزخند میر

 میدهم: »عمه پری اگه آبغوره گرفت بزن دک و

 دهنشو... « رسم را روی کاغذ میکوبم؛ چندبار! صبا

وم منده که آتش زده به آرزوهایت میر  .جان رسر

جملیه بعد را درحایل که بلند بلند میخوانم و گریه 

 میکنم،

 :مینویسم

 مامانت میگه حرف بد نزن سیاوش» -

 جان، یا به عبارن  یه پاستوریزه بازی در

م؛ بچه جونم مواظب …میاره  پرسم؛ دخی 

 .خودت باش

، مال و  منال که ندارم؛ یه جو آبرو داشتم که  میدونی

 اونم

ی دارم برات بذارم  دیگه ندارم، ببخش بابا فقط یه چیر

 اونم

ته؛ مواظبش باشر بابا  «!غیر
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ی ها چه شور و حایل  ی ها و نوشی  این بابا گفی 

 داردا؛خوشمزه تر از

 آن بابا آب دادی است که در مدرسه یاد

 گرفتهام. حیف که تنها چندساعت  وقت دارم برای

 !تکرارش

 "فصل_سوم: "تزویر*

 "تغییر زاوی  یه دید " پری

ساعت روی دیوار با تیک و تاکش روی اعصابم 

 یورتمه نه،

 .جفتک میاندازد

نگاه سیاوش روی صورتم نمیچرخد و آبچی خانم 

 صدایم

ند؛ فردی به نام شایان مدام بیخ گوشم وز وز  ی نمیر

 نمیکند

 ."که" کرتیم ساالر

زندگیام شده مثل یک گندآب؛ همان قدر راکد، 



 همان قدر

متعفن.نگاهم را از باغ و باغچیه رسمازدیه حیاط 

 مادربزرگ وفا

م و به ساعت روی دیوار میدوزم  .میگیر

ساعت پنج غروب است؛ پنج غروب فصل زمستان! 

 وفا از

ون  دانشگاه نیامده، صبا و مادربزرگش برای خرید بیر

سیک کنار اتاق  رفتهاند و من نی حو صله مثل می 

 ایستادهام

 .و خاطره مرور میکنم

؛ هرچه میخواهم خاطره بازی را ترک کنم،  میدانی

 نمیشود که
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 .نمیشود

شدهام آن مایه کوچیک که دچار شده، منتها در 

 قصیه من،



 !دچار یعتی بدبخت ماتم زده

سد، دومرتبه  صدای در حیاط که به گوش میر

 نگاهم را  از پنجره ی بزرگ خانهشان به حیاط

 میدوزم. مادربزرگ صبا آرام آرام قدم برمیدارد،

 .صبا جلوی در ماتش برده و نای راه آمدن ندارد

مردمک چشمانش، میچرخد و میچرخد و دست 

 آخر میان

نگاه من فرود میآید.مادربزرگش چند قدم آمده را 

 برمیگردد به

 سمت صبا. رد

سد نگاه گذرانی  د؛ به من که میر نگاهش را میگیر

 .میاندازد

دست صبا را گرفته وبه دنبال خودش میکشد. صبا؛ 

 یک

دستش را روی رسش میگذارد و به قدم هایش 

 رسعت

 .میبخشد



به رسعت از اتاق خارج شده و خودم را به حیاط 

سانم  .میر

نگاهم را به مادربزرگش میدوزم و میگویم: »صبا 

 چشه مامان

ی نیست  ی بزرگه؟« رستکان میدهد و میگوید: »چیر

 خوب

ون  میشه. «صبا دستش را از دست مادربزرگش بیر

 میکشد. با

ه میشود: »دروغ میگه،  چشم های خیس به من خیر
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ی پوشیده از برف مینشیند  .خوب نمیشم. « روی زمیر

 دو دستش را روی رسش میگذارد؛ گریه میکند، فریاد

ند و با درد میگوید: » خوب نمیشم!خدا؛ خوب ی  میر

نمیشم. « مادربزرگ خم میشود، تالش میکند دست 

 صبا را

د و از جا بلند کند. اما صبا مدام با دست هایش  بگیر



 به

ند. مات ماندهام. مادربزرگ با نگاه  ی ی چنگ میر زمیر

 تندی

یمش تو  میگوید: »چرا وایسادی بیا کمک کن بیی

 خونه. « او

هم کالفه شده از این مشکالت رنگارنگ که 

 خانو ادهام را

 .درگیر کرده

وم  .رسجایم تکانی خورده و بعد به سمت صبا میر

 دست زیر بازویش

 میاندازم: » بلند شو صبا،رسما میخوریا. « به صورتش

م  «.میکوبد: »بذار بمیر

 از جا بلندش میکنم. مادربزرگ زیر بازوی

د و میگوید: »آروم باش  دیگرش را میگیر

ند: »چطوری؟ اصال چر ا ی . « صبا زار میر
 دخی 

 «باید آروم باشم؟ مگه میشه آروم باشم؟

 غوغای صبا آن قدر مبهوتم کرده که به ذهنم



 نرسد، چه سوایل باید بکنم. تنها نگاه میکنم
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 .و نگاه

یم.   وارد خانه میشویم و صبا را به سمت شومینه مییی

 کنار

شومینه روی صندیل مادربزرگ مینشانیمش. پالتوی 

 زرشیک

ون میآورم  .رنگش را از تنش بیر

به اتاق رفته و برایش پتونی میآورم.میان این آشفته 

 بازار گیر 

 شده آش
 

 افتادهام. این زندگ

کشک خاله که مزیه زهرمار میدهد. آش دهان 

 سوزی

 .نیست اما جگرم را حسانی میچزاند

 پتو را روی رسش میکشد و با صدای بلند گریه

 میکند. میخواهم آرامش کنم که مادر بزرگ



 نمیگذارد. دست بر شانهام گذاشته و

 میگوید: »بذار گریه کنه، روزای سخت  رو

 میگذرونه. « از گری  یه با عجزش؛ غصهام

 .میشود

وع به جویدن ناخن هایم  وم و رسر روی مبل وا میر

 .میکنم

چند دقیقه که میگذرد، وفا در ورودی را باز کرده و 

 وارد خانه

میشود. نگاهش روی صورتم من و مادربزرگ باال و 

ی   پاییر

سد که هنوز صدای گری  هاش   میشود و بعد به صبا میر

 گوش

ود، زیپ  فلک را کر میکند. اخم هایش در هم میر

 نیمبوت
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هایش را بازکرده و از پا خارجشان میکند.قدم هایش 



 را به سمت

 صبا برمیدارد؛ به تندی! پتوی

ند و میگوید : »صبا؟  ی مسافرن  را از رسش کنار میر

 چیشده؟

 «چته؟

صدای گری  هاش قطع میشود و حاال تنها چشمانش 

 مثل باران

ند؛ از آن جنس  ی ی نم نم میبارند. لبخند میر ی پائیر

 لبخند ها که

 دهن کچی بلد است. از آن جنس لبخند ها که یم

ی تر است  ".گوید:"خندیه تلخ من از گریه غم انگیر

د و  دست میان موهایش فرو مییی

 .میگوید: »نمیدو نم چمه وفا؛ نمیدونم

 دارم... « حرفش نیمهکاره میماند؛ وفا در ح

 ایل که چادرش را از رس برمیدارد فریاد

؟« به سینهاش میکوبد با ند: »داری چی ی  میر

 مشت; یک بار، دوبار و سه بار: »دارم



م  «!میمیر

چادری که روی دستش انداخته را روی مبل پرت 

 میکند،

دست به کمر باال ی رسش میایستد و 

ن ی  میگوید: »قشنگ حرفیی

صبا بفهمم چته. «اشک هایش را پاک میکند، 

 دماغش را باال

 کشیده و
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؛ االن باید حرف های قشنگ 
 

میگوید: »راست مییک

 .بزنیم

 آخه، آخه یه عضو جدید داره میاد تو خانوادمون که

 «.بدبخت  ها هوار شه رسش

 وفا شوکه زده زمزمه میکند: »شهال حاملهاست؟

 مادربزرگ که گونی این جنگ اعصاب ها «

 دیوانهاش کرده، از جا بلند میشود و



 «.میگوید: »صبا بارداره

ود. وفا و من خانه میر ی ند و به آشیی ی  حرفش را میر

 هردو مبهوت نگاه به هم میکنیم وفا

سد: »راسته پری؟« صبامیگوید: »راسته وفا  «!مییی

دهانم از تعجب باز مانده. صبا از جا بلند میشود. 

 همانطور

د ی میکشد و همراه خود مییی  که پتو را روی زمیر

میگوید: »خوشحال باشید؛ هر چی نباشه دارید خاله 

 و عمه

 «.میشید

وفا به سمتش قدم برمیدارد، دستش را از پشت 

 میکشد و

به سمت خود بر میگرداند: »بگو دوروغه! جان وفا 

 بگورسکارمون

، بگو که  «...گذاشت 

ون میکشد و  صبا دستش را از دست وفا بیر

 میگوید: »دروغ نیست. سیاوش بدبختم داره بابا
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میشه اونم وقت  که... « دست جلوی دهانش گرفته 

 و

 :"به سمت اتاق میدود. نیامد به زبانش که بگوید

ه  ."وقت  که داره میمیر

مت برادرجان. این غصه  بمیر

 های تو تمایم ندارند عزیز

 خواهر؟ این بدبخت  ها

 
 

 نمیخواهندپایشان را از زندگ

ون بکشند؟بغض میان حنجرهام کل میکشد؛  تو بیر

 رس و صدا

 میکند، باال یم آید تا از چشمانم پایکوبان

 رسازیر میشود. عمه به فدایت برادرزادهجان که

 .به دنیا نیامده یتییم

وفا قدم های سستش را به سمت من هدایت میکند. 

 روی مبل



 «کناریام مینشیند و میگوید: » حاال چیمیشه؟

 بدبخت بودیم،»

 بدبخت تر

 .میشیم

 زندگیمون سیاه

 بود، سیاه تر

 !میشه. «گناه داره
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 صبا؟

 .بچهاش

وفا پاهایش را روی مبل باال میآورد و زانوهایش را در 

 بغل

د. گریه میکند و هق هقش کم از سوز صدای   میگیر

 گری  یه

صبا ندارد. خواهر است دیگر؛ خاک بر رس است 

 دیگر غصیه



 .صبا را از خودش بیشی  میخورد

 از جا بلند میشوم، پله ها را به آرایم یط کرده و به

به به در نیمه بازش وارد وم. چند ضی  سمت اتاق میر

 میکنم. جوانی که نمیآید در را بازتر کرده و وارد

 میشوم. صبای مغمومم کنار پنجره ایستاده و پتو را

 روی دوشش انداخته. نزدیکی  رفته و کنارش

نم: »میدونه سیا؟ ی  «میایستم.لب میر

 نفس عمیق  میکشد: »وای

 اگه بدونه. چه غصهای

 «.میخوره

تصورش هم دردناک است. که آن بچه باشد و 

 سیاوش

نباشد. که آن بچه، بچیه او باشد اما سیاوشر نباشد  

 که

بابا صدایش کند. - خستهام پری؛ خییل خسته! - 

 مقرص همیه این

 .اتفاقا منم
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 قلبم به درد میآید از این همه نکبت

 بودنم، ماییه عذاب بودنم و آخ قلبم

 !تیر هم میکشد. - چرند نگو

روی تخت مینشینم و میگویم: »این قدر مهربون 

 .نباش صبا

 تو بودی که منو 
 

تو االن باید با من دعوا کتی بیک

 بدبخت

 سیا به خاطر تو  بود که آدم کشت. 
 

کردی. بیک

 
 

 «...بیک

نم و صبا به  ی گریه مجال نمیدهد به زبانم. هق میر

 سمتم

میآید. کنارم روی تخت مینشیند و میگوید: »احمق 

 نباش

پری. به خاطر تو نبود که آدم کشت. به خاطر 

 تفکرات



 
 

انی که تو زندگ
ی خودش، عقاید خودش و تموم چیر

 داشت و

 براش مهم بود رفت رساغ شایان. بابای شایان

اگه چفت اون دهن المصبشو بسته بود االن وضع 

 .این نبود

ی رفته بود؟  «اصال مگه به قصد کشی 

 ...اگه من -

 میان حرفم میدود و میگوید: »بسه

پری اینقدر خودت و شماتت نکن «مکث میکند 

 برای چند لحظه و

 بعد با

 لحن پر از دردی میگوید: »خوشحال

؟ ؟« - از چی  نیست 
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. « اشک هایم  آه میکشد: »از اینکه داری عمه میشر

 را با



 .رس انگشت پاک کرده و میگویم: »هستم، خییل زیاد

ه  «.اما به سیاوش که فکر میکنم قلبم درد میگیر

 از جا بلند میشود و آه میکشد: »چه قدر بده این

ک! « اتاق را ترک میکند؛ با همان پتوی  حس مشی 

 روی دوشش، با همان بغض در گلو یش و با همان

 .درد درون سینهاش

روی تخت دراز میکشم نگاهم به محفظیه زیرین 

 تخت

 .باال نی میافتد و قلبم به یاد اونی که رفته

من برای دل بینوایم پا درمیانی نکرده بودم؛ محبت  

 گدانی 

نکرده بودم. پس چرا تمام معادالتم یک باره به هم 

 ریخت؟

روزی اویل که رفته بودیم بستتی فر وشر آقا ویل چه 

 روززیبا؛

؛ نیم دانم دقیقا کدامشان، اما روز ی  دلچسب؛ دلنشیر

خونی بود. انگار تقویم از میان سیصد و شصت و 



 پنج

 .روزش، دور همان روز را خط کشیده بود

ود بمب دلم فاجعه آغاز کند"  "میر

گونی سوار ابرها بودم. تصورش زیبا بود اینکه من 

 بعد از

ی  چندسال با کش که دوستش داشتهام روی یک میر

 بنشینم

و بستتی کوفت کنم؛ حت  باوجودی که دیابت 

 .داشتم
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دیابت؛ این روزها دیگر از اسمش فرار نمیکنم. حس 

 میکنم

 .رفته رفته مغلوبش میشوم

بازهم اشک و بازهم اشک. کم کم گریه کردن هم 

 برایم عادی

 .و کلیشه میشود



گفته بود: " دوست دارم" گفته بود: "بدون تو 

 نمیشه" گفته

 .بود؛ آه خییل حرف ها گفته بود

ی بار میان دستانش گرفته  دست لرزانم را برای اولیر

 بود؛ من

لعنت  فریب لبخندش را خورده بودم یا دستان  

 گرمش؟به خود

 میپیچم از درد. دلپیچه ندارم اما دلم درد میکند؛

آسم ندارم اما نفسم باال نمیآید. سکته نکردهام اما 

 قلبم تیر 

میکشد. صورت شایان یک دم از پیش چشم هایم  

 کنار

ود  .نمیر

دوستش داشتم. رسم را روی بالشت میکوبم؛ بیشی  

 از جان

ینم دوستش داشتم  .شیر

 در اتاق به صدا در میآید. وفا جلوتر میآید. با



 دیدنش اشک هایم را پاک کرده و رسجایم

ند: »وانمود   کردناتون ی  مینشینم. تلخخند میر

خییل مسخرهاست. «رسپا باال ی رسم میایستد. نگاه 

 به صورتش

 میکنم: »وانمود
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نیست وفا؛ حفظ آبروئه. وگرنه چشمای رسخم داد 

نه چه ی  میر

خیی بوده. « رس تکان میدهد و ابرو باال میاندازد. 

 شاید

 .استداللم را مسخره میکند. شاید هم درکش یم کند

ی » - ی  تنها نشیر  بیا پائیر

ه. « از جا  غصهام میگیر

 بلند میشوم و هردو از

 .اتاق خارج میشویم

* * * 



از پشت رس میبینمش؛ میشناسمش. اصال مگر 

 میشود که او

؟مثل روزهای  را نشناسم بعد این همه مدت عاشق 

 اول دیدارمان

ند؛ آن قدر ی  قلبم تند میر

 تند که صدایش گوشم را کر میکند. صدایش

نم: »شایان؟« رسجا میایستد اما بر نمیگردد ی  .میر

 بغضم انگار که تازه عروس باشد و شویش مرده؛ به

ند ی  .گلویم چنگ میر

وم آن قدر که رو به رویش  جلوتر میر

 میایستم. نگاهش روی صورتم چرخیده و

نم: »سالم. « لحنش رسد ی  اخم میکند. لب میر

 «است و تند: »علیک. فرمایش؟
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 بغضم را قورت میدهم. این جا

 نه پری. این جا نه خاک عالم



 !بررس. - سیا

 دست راستش را به سمتجیبش هل میدهد: »که

؟« - رضایت  !چی

ند: » َُبزک نمیر باهار میاد. « صدایش  ی پوزخند میر

نم؛ ی  میر

با همان لحتی که میگفت دیوانهاش میکند. دست 

 خودم

نیست؛ دیدنش من را از خود بیخود 

 «میکند: »شایان؟

ود که: »چیه  ابرو در هم میکشد و صدایش باال میر

 خانوم؟

 نمیبیتی مراسم دارم؟ نمیبیتی داغش هنوز به دلمه؟

 «نمیبیتی مشکیش تنمه؟

 راس راش اینقدر نی رحم شدی؟ -

رسش را جلو یم آورد. هر دو دستش را در جیب 

 هایش فرو

د و انگار که بخواهد مسخرهام کند  مییی



 میگوید: »شمام راس

 «راش این قدر پرتوقع شدی؟

م؛ رنگ چشمانش  نگاهم را از چشم هایش میگیر

 دیگر آن

قهوای دلربا نیست. سیاه است؛ شب است؛ تاریک 

 است؛

د  .انگار با چشم هایش از آدم انتقام میگیر
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ند: »کوتاه بیام؟  - ی چی میشه کوتاه بیای؟فریاد میر

 اگه من بابای تو

 رو کشته بودم تا

خشتکمو قواره گر دنم نمیکردی ول کن نبودی! حاال  

 کوتاه

 «.بیام؟ آقا خون بابامه؛ نمیخوام کوتاه بیام

ستان نگاهشان میخ ما  همه ی افراد حاضی در قیی

 .شده



حرف هایش میشوند سییل و زیر گوشم میخوابند. 

 رس به زیر

میاندازم و میگویم: »با خودم گفتم به خاطر منم که 

 شده... «میان

 حرفم میدود و میگوید: »خاطر شما

 خییل وقته فراموش شده. « حرف هایش

ی است؛ انگار که وزنیه ده تتی باشند  سنگیر

 .روی قلبم میافتند و آه از نهادش بلند میکنند

صدای بم مردی را از پشت رس میشنوم. لحنش پر از  

 گ

 الیهاست و شماتت بار: »چته شایان، چرا داد و بیداد

؟« برنمیگردم تا نگاهش کنم. نگاه درماندهام را  میکتی

 .میدوزم به دهان شایان تا ببینم چه جوانی دارد

ند و با لحتی رسشار از تمسخر  ی پوزخند میر

 میگوید: »داشتم با

خواهر قاتل بابام اختالت میکردم. « کش نیست تا 

 یقهاش را



د، به دیوار بکوبدش و بگوید:" آی نامرد نی  بگیر

 معرفت، این

خواهر قاتل بابایت مگر همان عشقت نیست؟" 

 جلو میآید،
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کنار شایان میایستد، ابروهایش درهم گره میخورند و 

 زیر لببه

شایان میگوید: »خفه شو. « نگاهش را به من میدوزد 

 و

 «زمزمه میکند: »تو؟ اینجا؟

 کاش میتوانستم رسش فریاد بزنم که آمدهام خاک ع

 الم را به رسم بریزم. مگر غیر از التماس کار دیگری

؟  هم دارم؟ - خونی

نگاهش میکنم، سنش باال رفته و چهرهاش جا افتاده 

 تر

شده. چند تار موی سفید کنار شقیقهاش خودنمانی 



 .میکند

همبازی من نبود، اصال سنش قد نمیداد که باشد. 

 میشد

گفت اصال اهل بازی کردن هم نبود. رسش را بیشی   

 گرم

 .کتاب هایش میکرد

 شالگردنم را تا روی بینیام باال میکشم و

 «.میگویم: »تسلیت میگم؛ غم آخرتون باشه

 که شایان در دادگاه به پا کرد،حت  
 
ف با آن غرسر

 فرصت نشد بعد

 از این همه سال شاهد

 را ببینم. - شما با رفت و آمدت غمای ما رو

ی پیشکش  .زیاد نکن، تسلیت گفی 

ند دوست نداشتتی بداخالقم. اگر دوست  ی طعنه میر

 داشتتی 

 نیست چرا من احمق اینقدر به او دل بستهام؟
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جواب شایان را نمیدهم، نگاهش نمیکنم؛ انگار که 

 اصال

 وجود ندارد. اما مگر میشود که پررنگ ترین نقطیه

 زندگیات برای تو بیاهمیت شود؟

؟ -  ممنون. کاری داشت 

 چرت ترین و احمقانه ترین سوال ممکن را

سد. دندان روی هم میسایم و  مییی

 میگویم: »سیاوش! « ابروهایش را باال میدهد

 و دست به ریشش میکشد: »رضایت! « رس

 تکان میدهم و به سخت  زبانم را در دهان

میچرخانم: »آره؛ رضایت. «شایان نچ بلندی میگوید 

 و ما را ترک

 میکند. این روز ها تمام

ند. هر لحظه ثابت  ی حرکاتش خنجر به جگرم میر

 میکند که

 !مردی را که من دوست داشتهام کشته



 «شاهد متفکر نگاهم میکند و میگوید: »چرا از االن؟

 
ُ
ُ
ُ
ُ 

نم و میگویم: »دیر و ی  به چشمانش ذل میر

 زود داره ویل اول تا آخر راهیه که پیش

 پامه. « یقیه پالتوی بلند مشیک رنگش را

؟  «مرتب میکند: »از کجا اینقدر مطمئتی
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نگاهم را به دور دست میدوزم و ناامید تر از همیشه 

 زمزمه

میکنم: »مگر غیر از اینم هست وقت  از هر وکییل 

سم  مییی

 «میگه این قتل، عمده؟

ند و میگوید: »ویل دادگاه  ی ی میر نوک کفشش را به زمیر

 هنوز

رای قطیع نداده. «کالفهام میکند خونرسدیاش؛ تن 

 صدایم باال



ود: »دادگاه  میر

 «رای قطیع بده شماها رضایت میدید؟

سکوتش وادارم میکند که ادامه ی حرف هایم را 

 بزنم: »من

نمیتونم منتظر بشینم، من نمیتونم دست روی 

 دست بذارم و

با این حرفا خودم و آروم کنم که مثال شاید خدا 

 خواست و

 «.قتل شد غیر عمد

 با لحن مقتدرانهای میگوید: »شایک منم؛

. « برای لحظهای سکوت نی ی  دادشو شما میر

 میکنم و کیم بعد؛ گالیه وار زمزمه

نه ی  «.میکنم: »شایان هم کم داد نمیر

 به ساعت مچیاش نگاه میکند و

 میگوید: »میشه قدم بزنیم؟ از یه جا

ستونه؛ پیک  ایستادن خوشم نمیاد. « - قیی

 .نیک نیست
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دیوانه شدهام؛ تالقی داد و بیداد شایان را رس شاهد 

 در

ه به چشمهایم  میآورم.چشم هایش را ریز میکند و خیر

 میگوید: »دعوا

 «داری؟

رنگ چشمانش چرا همان قهوهای زالل است؟ دلم 

 میخواهد با

تلخ ترین لحن ممکن بگویم" دعوا ندارم، گالیه دارم" 

 اما

نمیشود. مثل همه وقت های زندگیام مجبور به 

 سکوت و

 «.دندان روی جگر گذاشتنم. زمزمه میکنم: »نه

 رس جایش تکانی میخورد؛ دست به سینه میایستد و

میگوید: »من فقط یه طرف ماجرام. میدونی که من 

 رضایت



 «.بدم شایان رضایت نمیده

ند  ی  در حایل که با تلفن حرف میر
چند قدم آن طرفی 

 از مقابلم

میگذرد. لعنت  من؛ دلم حت  برای آن تلفن عهد 

 عتیقت هم

سد   د، به شایان که میر تنگ شده! رد نگاهم را میگیر

 کالفه

 «میگوید: »گوشت با منه پریزاد؟

گوشم شاید با تو باشد، اما حواسم قطعا نیست. این 

 حواس

لعنت  روی رنگ همان کاپشن خوش دوخت ُ 

 رسمهای گیر 

کرده که آخرین روز از روزهای خوبمان تنش بود.نی 

 آنکه نگاه

م  از شایان بگیر
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 میگویم: »بله. گوشم با

 شماست. « - پس لطفا به من

 .نگاه کن

نگ  م و به دکمیه مشکیر با اکراه نگاه از شایان میگیر

 مات پ

 .التواش میدوزم

من اگه بخوام رضایت بدم، اون لج میکنه و از ایتی   -

 که

 .هست هزار برابر بدتر میشه

 وحشت ناک است آن دنیا که شایان بدتر از این

! رضایت دادن تو را هم  باشد. خیر ُ ه لال خیر

نم، دست هایم را ی  نخواستم. حرف دیگری نمیر

ی را با م و فعل رفی   در جیب کاپشنم فرو مییی

ی پریزاد؟  پاهایم ضف میکنم. -  کجا میر

 پرسشش را نی جواب میگذارم به قدم هایم رسعت

میبخشم. احمقانه نیست که بعدواز این همه سال 

 یاد نگرفته



مثل بقییه اطرافیان پری صدایم کند؟خودش را با 

 دو به من رسانده

ود  و همانطور که کنارم راه میر

 «.میگوید: »بذار برسونمت، هوا رسده

م با شما ییک نیست  .ممنون مسیر

ی؟  چرا؟ مگه خونه نمیر
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ی طوالتی مدت میخواهد و این مرد  دلم یک گریسی 

 دست از

رسم برنمیدارد. هر چه میخواهم خودم را نگه دارم تا 

 مبادا

مقابلش بغض بشکنم نمیفهمد که باید تنهایم 

 .بگذارد

سم اگر صدایم باال برود  زمزمه میکنم: »نه. «میی 

 لرزشش را

 حس کند، ناتوانی و



 .دربه دریاش را حس کند

 
ُ
ُ
ُ
ُ 

یک نفر بیاید و حالیاش کند که هر چهقدر هوا رسد 

 باشد،

 حت  اگر بهمن بر فرق رسم فرود بیاید رسدم نمیشود

 .وقت  جانم گر گرفتهاست

غرق میشوم میان هوای خودم؛ هوای نی سیاوشم، 

 هوای نی 

ستان که  شایانم، هوای پر از تعفنم! به در ورودی قیی

سم،  میر

 .میفهمم که شاهد از خواستهاش دست کشیده

ی ادامه میدهم؛ میدانم جان پیادهروی از  به راه رفی 

 اینجا تا

خانه را ندارم اما من هم آدمم دیگر؛ گایه دلم 

 میخواهد

کنار خیابان با صدای بلند گریه کنم و ُنت های  

 گری  هام



ی ها گم شود  .میان ویراژ ماشیر

گفته بود "تو یک طرف و دنیا یک طرف" پس چرا 

 حاال

چشم به رویم بسته؟ پس چرا حاال دم از فراموشر 

ند؟ ی  میر
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ند؟ نه خانوم  ی پس چرا حاال مرا خانوم صدا میر

 خودش! یک

 .خانم غریبه که موی دماغش شده

شده تمام بدنت تب کند؟ شده آن قدر سوخته 

 باشر که

حت  سوز زمستان آرامت نکند؟ شده دلشکسته 

 باشر و

 هانی که از  
ی زار بزنی و نگاه رسنشینان ماشیر

 کنارتمیگذرند برایت

 مهم نباشد؟



؟ هماین قدر آواره؛  شده تا به حال جای من باشر

 هماین قدر

 !ماتم زده

کنار خیابان، روی جدویل مینشینم. شالگردنم را از 

 صورتم

نم تا باد رد اشک هایم را به روی گونه ُ  ی کنار میر

 .خشک کند

برادرت که دم مرگ باشد؛ برادرت که ناکام از دیدن 

 بچهاش

باشد؛ برادرت که رخت دامادی به تن نکرده باشد 

 غم گردان

یزد  .گردان به قلبت میر

م.   ی مقابلم رسم را باال میگیر با صدای بوق ممتد ماشیر

 کنارم

ی دارد، نه قصد بس کردن  .ایستاده، نه قصد رفی 

ی پیاده میشود و به سمتم میآید. با  رانندهاش از ماشیر

د. نمیخواستم من  دیدن شاهد رنگ از رخم مییی



 برایت
 

ی در زندگ  درمانده را ببیند. وقت  هیچ چیر
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نمانده؛ اضار عجیتی دارد وجودت برای حفظ غرور. 

 باال ی رسم

 میایستد، نگاهم را به پیکار میان دو

ند: »چرا این جا نشست   ی  ابرویش میدوزم، فریاد میر

ی  تو این رسما؟« خرمگس معرکه که میگویند همیر

 آدم

 است! با تلخ ترین لحن ممکن میگویم: »شما مفتشر 

 «یا لوله کش؟

اخم هایش غلیظ تر میشود، لعنت  بد ُ خلق منم 

 وقت  

ی شکیل میشود. لبم میلرزد؛ آخ  اخم میکند  همیر

 شایان؛

 !آخ از دست نی رحمیهایت

 باز هم با همان ُتن صدای بلند فریاد



ند: »بلند شو! « هر دو مشتم را روی ی  میر

 .ران پایم میکوبم و میگویم: »نمیخوام

 اصال؟
 

 «تو چیمییک

ی پالتویم را محکم  خم میشود؛ آستیر

میکشد، آنقدر محکم که وادارم میکند ازجا بلند 

 شوم. در ماشینش

 را باز کرده و

 «!میگوید: »سوار شو

با غیظ؛ با اخم؛ با فریاد کلمات را برایم ادا میکند. لبم 

 را

ند، سوار که ی ی را دور میر  میگزم و سوار میشوم. ماشیر
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 .میشود، در را محکم به هم میکوبد

ی سلول های صورتم را  گرمای هوای داخل ماشیر

ند ی  .سییل میر

 .دیوانه منم و دیوانه تر شاهد



د را باز میکند. جعبهای را از  خم میشود و در داشیی

د  داشیی

ون میکشد و از داخل جعبه سیگاری را  .بیر

سیگاربرگش را آتش زده و کنج لبش میگذارد. رسم را 

 به

ی  پشت  صندیل تکیه میدهم. بعد از یک گریسی 

 طوالتی 

میان احساساتم معلقم، مثل عوارض قرص های 

 .توهم زا

گهگداری قطره اشیک از گوشیه چشممُ  رس میخورد 

 اما

 .برایش تعبییر خایص ندارم

ی را  فضای ماشیر
 صدای موسیق 

پرمیکند و کیم بعد هم صدایاستارت. " تو مایه و 

 من مایه

 زمانی که نباشر 
 

!اندوه بزرگ  !"این برکیه کاشر

بازهم بغض مثل کنه میچسبد بیخ گلویم. شاهد 



 همانطو ر

 که با یک دست سیگار میکشد، با دست دیگر فرمان

ی را هدایت میکند  .ماشیر

 .تمام سعیم و میکنم که راضیش کنم -

 چشم میچرخانم و نگاهم را به صورتش میدوزم. نگاه

گذرانی به من میاندازد و میگوید: »اکیی فقط بابای 

 شایان
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 «!بود

متعجب میشوم. تکیهام را از پشت  صندیل گرفته، به 

 طرفش

؟  «مایل شده و میگویم: »یعتی چی

سیگارش را تمام کرده و دودست  فرمان را 

د: »زنده و  میگیر

 نمیکنه
 
 «!مردهاش برام فرف

 خوشبحالت، ُمردیه انی هر روز زنده بودن من بدون



 .وجود اورا به صلیب میکشد

 ای باد َسبک سار، ای باد سبک سار "

 * * "*مرا، بگذر و بگذار... مرا ، بگذر و بگذار

دن زنگ تعلل میکند. حق دارد  دستم برای فرسر

سد از  میی 

ناتوانی زبانم. زبانی که نمیتواند بگوید: "خیالت 

 راحت صبا

 "!جان؛غصه ها از تو دور دور دورند

دست  روی شانهام مینشیند؛ یکه خورده بر میگردم و 

 پشت

رسم را نگاه میکنم. وفاست که لبخند مرموزی روی 

 لب

 .هایش دارد

 «.میگویم: »سالم

ند و  ی ب  های به پیشانیام میر با رس انگشت ضی

 میگوید: »علیک

 سالم. این چه ریختیه برا خودت درست کردی؟ چرا



 «وایسادی تو رسما؟
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زنگ را فشار میدهد و غرولند کنان ادامه 

 میدهد: »من به چی 

 «بگم به شماها؟

 هیچی نگو رفیق جان؛ درد مارا تا وقت  مزه مزه نکتی 

نمیفهیم!در با تییک باز میشود. وفا دستم را میکشد و 

 به داخل

 حیاط

د  .مییی

د و  در را میبندد. صورتم را با دستانش قاب میگیر

میگوید: »پری؛ آبجیم؛ تروخدا این قدر به خودت 

 فشار نیار،

ی صبا رو،  جون وفا اینقدر داغون نکن خودت و. ببیر

 اونم

غصهات و ببینه بیشی  غصه میخوره. االن دیگه 



 وضعیتش

فرق کرده؛ خییل باید مواظب خودش باشه. تو که 

 نمیخوای

 «!خدانی نکرده بالتر رس اون بچه بیاد

دست روی دستان وفا گذاشته و از روی صورتم 

 برشان

 .میدارم

تکیه میدهم به دیوار پشت رسم، شانهام ُ رس 

 میخورد و

 .مینشینم

 «.زمزمه میکنم: »نمیخوام

ی پهن میشود  رو به رویم مینشیند، چادرش روی زمیر

نه بلکه  ی میگوید: »عارف میگه با شایان حرف میر

 بتونه

198 

 درد و درمون

 «.راضیش کنه



نم: »زیه خیال باطل!شایانی که من  ی پوزخند میر

 «...میبینم

دست وفا روی دست های از رسما مچاله شدهام 

 مینشیند،

نم: »چطوری این همه بد شد؟ چرا هنوز این  ی زار میر

 دل

شه؟  «وامونده گیر

نگام کن پری! «چشم به چشمان مشیک رنگش » -

 میدوزم، زمزمه

 میکند: »بد

نشده؛ فقط داره آروم آروم خودش و نشون میده. 

 این روزا

اینقدر تلخ و وحشتناکه که حت  عارف هم 

 «!نمیشناستش

انگار که بخواهم رفتارهایش را توجیه کنم 

 میگویم: »باباش

 «.بود



آدم عاشق پیشه احمق است دیگر! دیل که یک بار 

 برای

دیگری تپید میشود یک اسب رسکش که دیگر رام تو 

 .نیست

تو میمانی و این اسب چموش که نه با تو راه میآید و 

 نه

 .درکت میکند

 تو براش گ بودی؟ -

تلخ خند روی لبم مینشیند نگاهم را میدهم به 

 درختان

رسمازدیه حیاط مادربزرگ و میگویم: »سوال 

 «!بعدی

از جا بلند میشود، دست به سمتم دراز میکند و 

 میگوید: »یم
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دونم که نی جواب ترین سوال دنیاست تو این 



 «.موقعیت

نگاه به پنجریه اتاق میاندازد و میگوید: »بلندشو 

 بریم. صبا

خییل وقته که از پنجره نگاهمون میکنه. «دست توی 

 دستش گذاشته

 .و از جا بلند میشوم

غرق شدهام میان این بیجواب ترین سوال دنیا. 

 واقعا من

که بودم برایش؟ اصال دوستم داشت؟ او از 

 عاشقانه های

سید که نکند کشک باشد، پس چرا عاشقانه  من میی 

 های

 خودش بوی نا میدهد؟

قدم های سستم را به سمت خانه برمیدارم. چه 

 خوش خیال

بودم که فکر میکردم این زمستان؛ زمستان خاطره 

ی ی  انگیر



 !خواهد شد

شد؛
ُ
ُ
َ
ُ 

 ُِ
ُ
ُ 

 الحق هم که شد. ویل از آن جنس خاطره ها که بوی

 .باروت میدهد

در خانه را باز میکند و وارد خانه میشود. سالم بلند 

 باال نی 

ند؛ خوش به حالش؛  ی میکند و اهایل خانه را صدا میر

 میتواند

ل کند  .احساسات لعنتیاش را کنی 

کتونیهایم را از پا درآورده و وارد خانه میشوم. سالم 

 میکنم،

جوابم را میدهند. مادربزرگ اخم ظریقی رو 

 پیشانیاش

ون   تو میخوای بری بیر
مینشاند و میگوید: »دخی 

 نباید به
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ه؟ تلفنتم که هرچی   دلم هزار راه میر
 

؟ نمییک
 

 من بیک

م خاموشه. «لبخندی روی لب هایم نقش  میگیر

 میبندد. مادرانه

 ندیدهام تا به ح

 «.ال. میگویم: »ببخشید که نگرانتون کردم

ی میآید  وفا؛ همانطور که از پلهها پاییر

 میگوید: »ببخشید

 نیست. مامان بزرگه تا به غلط کردن نندازت 
ی
کاف

 دست

بردار نیست. « صدیقه خانم، کوتاه میخندد و 

 میگوید: »دور

 «.از جونش

وم و روی مبل کنارشان مینشینم.  به سمتشان میر

 صبا زانو

ند. مثل مرغ  ی  نمیر
ی
به بغل روی مبل نشسته و حرف

 عشق  



میماند که جفت ندارد. مرغ عشق نی جفت آخرش 

 از غصه

سم از عاقبت غصه خوردن های  دق میکند. میی 

 صبا. وفا

 .هم میآید و روی مبل دیگری کنارمان مینشیند

دلم میخواهد حرف بزنم. حرف نزنم غم ها روی 

 دلم باد

 .میکنند و میشوند آلت قتالهای که مرا کشته

نم - ی  .شاهد میگه با شایان حرف میر

نگاه ها میچرخند به سمتم. نگاه من اما روی جوراب 

 مشیک

 .رنگم ثابت میماند

میگه من مشکیل ندارم با رضایت. اما اگه بخوام  -

 رضایت
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بدم، شایان لج میکنه و از ایتی که هست بدتر 



 میشه.رسم را باال

 میآورم، قفل دست های صبا از دور

ده ترین ی ه به من مانده. سیر  زانوهایش باز شده و خیر

 «.دروغ عمرم را میگویم: »میشه امیدوار بود

ی در دلم تکان میخورد. امید وایه دادهام به  ی چیر

 صبا اما

میارزد به پاس چند لحظه آرامش برای کودک 

 .بیقرارش

وفا متفکر نگاه میکند، مادربزرگ نگاه غمزدهاش را به 

 صبا

میدوزد و صبا دست روی شکمش میکشد و لبخند 

ند ی  .میر

دروغ نیست اگر بگویم من هم از عذاب وجدان 

م.وفا از جا  میمیر

 بلند میشود و کف دستهایش را به هم

ون  «.میکوبد: »پاشید حاضی بشید شام بریم بیر

مادربزرگ بیچاره این روزها در برابر هر خواستهای  



 که صبا را

خوشحال کند کوتاه میآید. از جا بلند میشود و به 

 اتاقش

ود  .میر

وم. روی تخت  من هم از جا برخواسته و به اتاق میر

 مینشینم

س تکان میدهم  .و پاهایم را از شدت اسی 

د که "مواظب  ی عقل بیچارهام که آن روزها نهیب میر

 "باش

حاال در گوشهای از رسم کز کرده و خاطره تایپ 

 .میکند

عقب تر رفته و تکیهام را میدهم به دیوار. زانوهایم را 

 بغل
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 .کرده و چانهام را رویش میگذارم

بعد از خریدن سهم سیاوش کسب و کارش در آن 



 مغازیه

کوچک کفش فروشر رونق گرفته بود. موتور قدییم 

 پدرش

را با یک موتور جدید نو عوض کرده بود. گفته بود 

 میخواهم

یتی شما  موتور را نشانت بدهم. گفته بود که شیر

 خاص و

محفوظ است. بود؛ آنقدر که هنوز طعم خوش آن 

یتی زیر  شیر

 .زبانم مزه میدهد

یک ساعت بیوقفه بلوار را دور زده بودیم و موتور 

 سواریکرده

 بودیم. یک ساعت نی وقفه در دلم قربان صدقهاش

رفته بودم. یک ساعت نی وقفه رسم ر ا تکیه داده 

 بودم به

اند. بعدش رفته بودیم بستتی   کمرش و او موتور را میر

فروشر آقا ویل و مثل همیشه فالوده سفارش داده 



 .بودیم

زیر گوشم زمزمه کرده بود که" با تو بودن خییل 

 قشنگه" من

باور کرده بودم! من لعنت  هنوز هم نمیتوانم باور  

 کنم که

 .شایان برایم صدا کلفت میکند و  رسم عربده میکشد

ند،  ی مرا خواهر قاتل بابایش خطاب میکند، سنگم میر

 دوستم

 .ندارد، فراموشم کرده است

من این من فراموش شده را نمیخواهم. این 

 احساسات

ک  دست مایل شده را نمیخواهم. من این دخی 

 افرسدیه
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 .پریشان حال را نمیخواهم خداجان

ی  در اتاق که باز میشود،  گونههای خیسم را با رسآستیر



 پاک

 .میکنم

با دیدن صبا و وفا که وارد اتاق میشوند، زمزمه 

 میکنم: »این

 «.من رسبار روهم نمیخوام

ون میکشد و به سمت   صبا دستش را از دست وفا بیر

 کمد کنج

ود.در کمد را باز کرده و بیآنکه بخواهد کمد را  اتاق میر

 وارش

 کند،

 بیر ون میکشد و تن میکند. وفا 
 

مانتوی زرشیک رنیک

 دست

به سینه و تکیه داده به در نگاهش میکند. من هم از 

 زانوی

غم بغل کردن دست میکشم و نگاهم را میدهم به 

 .صبا

صبانی که حواسش نیست این مانتونی که پوشیده  



 کدام

 .مانتواست

درکمد را که میبنند و خودش را که در آینیه قدی 

 روی کمد

 .میبیند تازه میفهمد چه پوشیده

سیاوش گفته بود " خوش ندارم مانتوی کوتاه و یه 

 وجتی 

" صبا گفته بود: "چشم  ."بپوشر

کیم که خودش را در آینه برانداز میکند، عصتی مانتو 

 را از

تن کنده و به گوشهای از اتاق پرت میکند. وفا 

 تکیهاش را از
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ود. در کمد را باز کرده و  در گرفته و به سمتش میر

 پالتوی

ون میآورد. انگار که صبا دانش آموز    را بیر
 

شکالت  رنیک



 ک

الس اویل باشد و روز اول مدرسهاش، وفا پالتو را 

 تنش

 .میکند

ی دکمههایش که میشود، مادربزرگ در  مشغول بسی 

 نیمهباز

اتاق را باز کرده و روبه صبا میگوید: »مادر یه شال 

 نرم هم

ببند کمرت رسما نخوری. «صبا رستکان میدهد و 

 «.میگوید: »چشم

د  !صبای این روزها نی افطار روزیه سکوت میگیر

وفا دکمههای بسته را باز میکند و همانطور که به 

 سمت کمد

ی ُبز ما رو نگاه  ود میگوید: »تو چرا نشست  عیر میر

؟  میکتی

» » 

م  .پاهایم را دراز میکنم: »من حاضی



ون میآو رد، دستش   از داخل کشو بیر
 

شال نرم و بزرگ

 را از

دور شانه صبا رد کرده و شال را میبندد.صبا نگاهش 

 را به سقف

 دوخته. هر از چندگایه اشیک از

گوشیه چشمش ُ رس میخورد و بعد از یط کردن 

 مسیر 

 .گونه هایش تا گردن راهش را ادامه میدهد

وفا با عصبانیت میگوید: »چتونه شما دوتا دیوونم  

 «کردید؟

دکمه های صبا را میبنندد، دست به کمر 

 میایستد: »به خدا
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ی روند ادامه بدید برمیگردم ور  قسم بخواید به همیر

 دل

 «.همون شهال



سم از تهدیدش، وفا نباشد من و صبا از این که  میی 

 هستیم

 .دیوانه تر میشویم

ادامه میدهد: »حداقل شهال خون به دل آدم 

 «.نمیکنه

راست میگوید؛ من و صبا دو مردیه متحرکیم که 

 فقط

ی را بلدیم  .گریسی 

 مقرص ماییم که سیاوش شده تمام دنیایمان؟ مقرص

ماییم که زمانه هر زهری که دارد را به خوردمان 

 میدهد؟

یم؟  پیر
 مقرص ماییم که درجوانی

 پر شده با تصویرم؛یک شب از خواب "
 

منم و زندگ

م و  بدت مییی

م  "میمیر

* * * 

از دادگاه اول سیاوش ده ر وز گذشته و یک 



 هفتهاست که

من عذادارم. هرچه به روز دادگاه بعد نزدیک تر 

 میشویم؛

 .مجنون تر میشوم

این روزها لج کردهام بااین بخت و اقبال شوم. 

 هرروز که

 .میگذر بیشی  آرزوی مردن میکنم

غذا نمیخورم، قرص هایم را نمیخورم و خواب هم 

 .ندارم
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 .شدهام یک آینیه دق به تمام معنا

صبای بیچاره غصیه خودش یادش رفته و مدام دور 

 من

ی بودنم.  میچرخد. بدم میآید از این همه ترحم انگیر

 بدم میآید

از این مرض کوفت  که اگر یک دانه قرص و چند 



 قلوپ آب

 .نخورم رایهُ کما میشوم

بدم میآید از این دق خوردن های افراطیام. اما دست 

 من

نبوده که غصه ها نتوانستهاند از من یک موجود 

 قوی بسازند.روی

 تخت دراز کشیدهام، این روزها بیشی  از آنکه حرف

بزنم؛ فکر میکنم. نمیدانی چه دردی دارد وقت  بوی 

 خاطرات

؛ حالت  سد، انگار که ویار داشته باشر به مشامت میر

 به هم

 .میخورد

در حیاط با شدت به هم کوبیده میشود. دلم 

 میخواهد بر وم

و از پشت پنجره ببینم که چه کسیت و چرا رس آورده 

 اما

 .نای از جا بلند شدن ندارم



صدای فریاد مردی تنم را میلرزاند. این فریاد را قبال 

 هم

چندین و چند بار شنیدهام اما، هیچ وقت تنم را 

 نلرزانده

م تا از جا بلند شوم،  بود. هرچه توان دارم به کار مییی

 خودم

سانم و با دیدن پدر صبا شوکه  را به پشت پنجره میر

میشوم. لبم را میگزم؛ ای داد بر من حتما خانه را 

 روی
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 .رسمان خراب میکند

همانطور که داد و فریاد میکند به سمت خانه میآید. 

 پشت

 .رسش شهایل بزک کرده آرام آرام قدم برمیدارد

ی  وم، هنوز پلهها را تا انتها پاییر ون میر از اتاق بیر

 نرفتهام که



 .در ورود باز میشود

با اخمهای درهم و چهرهای عصبانی میان چهارچوب 

 در

میایستد و به در تکیه میدهد. صدیقه خانم از 

خانه ی  آشیی

خارج میشود و رو به پدر صبا میگوید: »چیشده 

 شاپورصدات و

 «انداخت  رو رست؟

 تکیهاش را از در گرفته و بعد از درآوردن کفش هایش

و ارد خانه میشود. داماد این خانه بوده و رسم این 

 خانه

را بلد است. مادربزرگ دوست ندارد احدی با کفش 

 وارد

ند: »چیشده؟ از این دوتا  ی خانهاش شود.فریاد میر

س! از هرس بیی  خیر

 این

ی برام. « پشت رسش س که آبرو نذاشی   دوتا فتنه بیی



شهال وارد خانه میشود. وفا که گوشهای ایستاده رو 

 به

 «.زن میگوید: »دربیار اون بیصاحابا رو نماز میخونیم

خستهام نای نفس کشیدن ندارم، چه برسد به تماشا  

 کردن

معرکه. همان جا روی پله مینشینم. شاپور حملهور 

 میشود
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ند و پشت مادربزرگش پناه  ی سمت وفا. وفا جیغ میر

د  .میگیر

یه نفهم. حاال دیگه واسه من  - توخفهشو دخی 

 افسار پاره

 کردی؟

صبا رنگ به رو ندارد. تکیهاش را داده به در اتاق 

 مادربزرگ و

 .مغموم به معرکیه پدرش نگاه میکند



شاپور نزدیک مادربزرگ میشود. دست به سمت وفا  

 که دراز

ند: »بسه شاپور! تو  ی میکند، صدیقه خانم فریاد میر

 خونیه

؟  ؟ صدات و بلند میکتی من برام گردن کلفت  میکتی

 تو

 «خجالت رست نمیشه؟

دستش را قالف میکند. ویل چهرهاش همان است؛ 

 خشن ورسد و

 !عصتی 

 که 
 

روبه صبا میگوید: »خودت و زدی به موش مردگ

ی ی  چیر

بهت نگم؟ فکر کردی نمیدونم اون پرسیه الدنگ 

 چه غلظ

 کرده؟« - حرف دهنتونو بفهمید آقا شاپور

نگاهشان میچرخد سمت پله ها. پدر فوالد  زره 

 دست به



ی میگوید: »خوشم  ی کمر میایستد و با لحن تحقیر آمیر

 .باشه

 «.جمعتونم که جمعه

نیم. او بیشی  دور برمیدارد و  ی  نمیر
ی
حرف

 میگوید: »خییل

روداری به خدا شما خانوم. حرف دهنمو بفهمم؟ 

 
 

 زندگ
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بچیه منو به لجن کشیدید دوقورت و نیمتونم 

 «باقیه؟

دیوانهام میکند هر حرف ناشایست  که به سیاوش 

 .بچسبانند

با لحتی مملو از عصبانیت میگویم: »واسه شما 

 همچینم بد

ه  «.نشد. از خداتون بود که این وصلت رس نگیر

، خونش درنمیآید  .کارد به جانش بزنی



د و به صبا میگوید: »بفرما  نگاهش را از من میگیر

 تحویل

. اینا شعور و اخالق رسشون  بگیر

 نمیشه! «شقیقههایم هوای ترکیدن

 دارند؛ از درد؛ از غصه. نفس عمیق  

ی حاالست که از تنم به در شود.  میکشم. جانم همیر

 فریاد

نمردیم و 
ُ
نم: »شما رست میشه؟ شما حالیته؟َ  ُُ ی میر

 از

 «.رفتارای شما معتی شعور و اخالق رو هم فهمیدیم

ی میکند. َق َ در است دیگر  حرف که کم میآورد توهیر

 فکر

ام  میکند همیه دنیا باید به او و پولهایش احی 

 .بگذارند

صدیقه خانم دست وفا را میکشد و به سمت مبل 

د  .مییی

همانجا کنار هم مینشینند و روبه شهال میگوید: »بیا 



 دخی  

رسپا واینستا. « شهال تکیهاش را از ستون گرفته و به 

 سمت

ود. روی مبل روب  هرونی مادربزرگ  نشیمن میر

 .مینشیند

 شاپو ر دست هایش را در هوا تکان میدهد و

 «میگوید: »کجا داری جلوس میکتی خانوم؟
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 صدیقه خانم پا روی پا میاندازد

 ومیگوید: »من عادت ندارم مهمون رو تو

خونهام رسپا نگه دارم. « درجواب مادربزرگپوزخند 

ند »:واسه ی  میر

 «مهمونی نیومدیم

ی نگاهش میکند: »اگه واسه  مادربزرگ تند و تیر

 «.دعوا اومدی آژان خیی کنم

؟   باز اخم در هم میکشد: »نه خانوم دعوای چی



؟  کشک چی

م آدم کنم  «.اومدم این دوتا کره خرو بیی

مادر بزرگ انگشت اشارهاش را تهدید وار میگید به 

 سمت

ی شاپور. حرف دهنت رو  شاپور: »اینا نوههای میی

 قبل از بلغور

من  «!کردن مزه مزه کن. بچیه آدمن؛ دخی 

شهال تکیه میدهد به صندیل. چهرهاش نی 

 تفاوتاست؛ به

معنای واقیع کلمه. هر لحظه بیش از پیش سکوتش 

 متعجبم

میکند.شاپور که میبیند داد و فریادش راه به جانی 

ود و د میر  نمییی

 .کنار شهال روی مبل مینشیند

آرنج هر دو دستش را روی زانو گذاشته و به جلو 

 مایل

س و عصبانیت  میشود. پای راستش از فرط اسی 



ی   روی زمیر

ب گرفته  .ضی

همه سکوت کردهاند. این سکوت رسد را صبا 

 میشکند و
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 «.میگوید: »من جانی نمیآم

شاپور اخم هایش را در هم میکشد: »تو خییل غلط 

 «!میکتی 

مادربزرگ پاروی پا میاندازد و عصتی میگوید: »فهم و  

 کماالت

 «.ازت چکه میکنه

ود: »ولم کن خانوم بزرگ. فهم و   شاپور از کوره در میر

 کماالت

کیلو چنده تو این موقعیت؟ شما میدونی این دوتا 

 چه

آبرونی از من بردن؟ اون ییک که شوهرش معلوم 



 نیست

 «...رسگ و رسچی آدم کشته این ییک هم که

جملیه قبلش را ناتمام میگذارد. انگشت تهدید 

 مقابل وفا

د و میگوید: »زندهات نمیذارم. حاال دیگه  باال میگیر

 بااون

یَ  د َ در به ریش بابات  پرسیه آسمون جول میر

 میخندی؟«وفا با

شجاعت تمام میگوید: »آسمون جول نبود عیب 

 نداشت

؟ پرسعموی گردن کلفت این مادمازل بود نی آبرونی 

 «نبود؟

شهال جیغ جیغ میکند: »من و قایط این مسائل 

 «.نکنید

وفا به شهال دهن کچی میکند و آرام لب 

ند: »بخواب ی  میر

 «.بابا



ی  شهال کشدار شاپور را صدا میکند: »شاپور؟ ببیر

 «!رفتارشو

 بابا؟ -

نگاه ها میچرخد سمت صبا که حاال شانهاش ُ 

 رسخورده و
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ی نشسته  .روی زمیر

 شاپور با همان چهریه غضبناک نگاهش میکند و

 «میگوید: »چیه؟

 !معلومه -

رسش را تکیه میدهد به دراتاق و ادامه 

 میدهد: »معلومه که

 «!سیاوش برای چی و برای گ آدم کشته

شاپور تنها نگاه میکند و نگاه. صبا با همان بغض 

 عظیم کهخدا

تش  میداند گ قصد ترکیدن دارد میگوید: »واسه غیر



کشت. یه نفر راجب من حرف نامربوط زده بود 

 اونم

 «.نتونسته ببینه و ساکت بشینه

ند: »من این حرفا  ی شاپور از جا بلند میشود و فریاد میر

 حالیم

یم و  نیست. تکلیف صبا که معلومه فردا میر

 دادخواست ط

الق میده. میمونه وفا که از این به بعد حق کار کردن 

 تو اون

 «.خراب شده رو نداره. والسالم

راست میگوید"این حرفا حالیاش نیست." چه 

 میفهمد عشق

ی چیست  !چیست! انتظار چیست! دوست داشی 

نمیداند حت  در لحظهای که سیاوش آخرین نفسش 

 را هم

میکشد، اگر صبا را از او جدا کنند چه بر رسش 

 .میآید



مادربزرگ هم از جا بلند میشود و رو به شاپور با 

 لحتی با ص
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م، دارم قسم  البت میگوید: »به روح دردونه دخی 

 میخورم

شاپور، به روح عاطفه اگه بالتر رس این دوتا دخی  

 بیاد

 «.روزگارت و سیاه میکنم

رگ ی  «.وفا ناله میکند: »مامانیی

ی یعتی دلش نمیخواهد باز به  رگ گفی  ی این مامانیی

 جهنم شاپور

برگردد. یعتی دلش توی خیاطخانه پیش عارف 

 جامانده.یعتی که

 هنوز هم البه الی برش زدن های پارچه، به دنبال

 .خوشبخت  میگردد

د و  صدیقه خانم دست های وفا را میگیر



 میگوید: »اتمام

 «.حجت کردم باهاش. برو مادر

ند: »نمیخوام ی  «.بغض میکند؛ گری  همیکند؛ زار میر

ند: » وفا!؟ یه  ی شاپور اسمش را توبیخگرانه صدا میر

 جوری ن

م صالخیت   اله میکتی که انگار میخوام بیی

 کنم. «گردنش را کج

 میکند و با گریه رو به بابایش

؟  «میگوید: »نمیکتی

ند: »بسه وفا. برو وسایایل خودت  ی مادربزرگ ترسر میر

 و

 «.خواهرت رو جمع کن

ون میکشد و به  وفا دستش را از دست مادربزرگ بیر

 رسعت

ود  .پلههارا با گریه باال میر
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صبا باهمان چشمهای بسته و رس به در تکیه داده 

 آرام

د را برده آرام تر شده. رو به  نشسته. شاپور که نیی

 صبا

زمزمه میکند: »توهم پاشو بند و بساطت و جمع  

 «.کن

ود ویل  یک طرف لب صبا به تقاضای پوزخند باال میر

 
ی
 حرف

ند. شاپور عصتی میگوید: »باتواما ی  «.نمیر

ند و پلک روی هم میگذارد.  ی  نمیر
ی
صبا بازهم حرف

 مادربزرگ

ود. در ظاهر که برای درست کردن  خانه میر ی به آشیی

 چای

ود تا غصه هایش را البه الی  ود. اما میدانم که میر میر

 قلقل

 .سماور بجوشاند

ود، شهال گوشیاش را از  شاپور دست به کمر راه میر



 جیبش

درآورده و رسگرم است، وفا درد دارد، صبا نی حال 

 نشسته و

قصد از جا بلند شدن ندارد و من؛ الزم است برای 

 هزارمینبار

 بگویم که خاک بر رسم شده؟

 
 

 .خاک بیکش، خاک تنهانی و بعد از این خاک آوارگ

م؟ به چه  صبا و وفا بروند چهکنم؟ به که باید پناه بیی

 باید

تکیه کنم؟ بغض دارم خدا؛ بازهم! حاال هر چهقدر  

 که

 .میخواهد کلیشه باشد

 شاپور بلند مادربزرگ را مخاطب قرار میدهد و

، باید  میگوید: »خانم بزرگ چانی مانی درست نکتی

 زود
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 «.بریم

بازهم دست هایش را پشتش ُقالب میکند و آرام آرام 

 خانه

 .را با قدمهایش می  میکند

صدیقه خانم جوانی نمیدهد. دوست ندارد صالبتش 

 را با

 .صدای بغضدارش به باد دهد

چند دقیقیه بعد وفا با چمدانی بزرگ باال ی پلهها 

 .ایستاده

برمیگردم به عقب و نگاهش میکنم. نگاهم میکند و 

 اما

 را از چشمهایش میخوانم
 

مندگ د. رسر  لبش را گاز میگیر

نم؛ صادقانه.تا همینجا هم باید ممنون  ی لبخند میر

 باشم. چمدان را بلند

 .میکند

سد؛ از روی پله ها دانه دانه به دنبال  زورش نمیر

 خود



 .میکشدش و صدای ناهنجاری تولید میکند

شاپور غرق در تفکر شده. از آن آدمهاست که اول  

 کار را

 .انجام میدهد بعد به عاقبتش میاندیشد

ود و کمک  ی میآید به سمت صبا میر پلهها را که پاییر

 میکند

از جا بلند شود. صبا مظلوم نیست؟ در لحظههانی  

 که باید

 همرسش کمکش کند هیچکس نیست جز خواهر و

 .مادربزرگ و عربدههای پدر

 را 
 

پالتواش را تنش میکند و رورسی قهوهای رنیک

 .رسش
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 خارج
ی
د و از درخانه بیهیچ حرف  دست صبا را میگیر

 .میشوند

ب به سینه بزن پری که بدبخت عالیم! از  سه ضی



 این به بعد

 .باید در کدام جهنم بسوزی، فقط خدا میداند

 «.شاپور رو به شهال میکند و میگوید: » بلندشو بریم

شهال کیل لفت میدهد تا دست از گوشیاش بکشد و 

 از جا

ون میآید، شاپور  خانه بیر ی بلند شود.مادربزرگ از آشیی

 خییل آرام و

آهسته با اجازه میگوید و همینکه میخواهد پایش را 

 از

ون بگذارد صدیقه خانم  چهارچوب در بیر

 میگوید: »شاپور

 «!یادت نره چی بهت گفتم

ود. من و " ود. شهال هم میر چشم"میگوید و میر

 مادربزرگ

تنها میمانیم با تفاوت اینکه او عادت دارد به تنهانی 

 اما من

 .وحشت دارم از آن



ود تا خودش را سبک کند اما  ود. میر خانه میر ی به آشیی

 من به

م وم تا تصمیم بگیر  .اتاق میر

حس بدی دارم از این ماندن اجباری. از این رسبار 

 بودن؛ از

ون  آویزان بودن!رخت و لباس هایم را از کشو بیر

 آورده و توی

 ساک

کوچک دستیام میگذارم. مرگ یک بار و شیون یک 

 بار باید
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. شاید سیاوش نیامد؛ شاید  عادت کنم به این تنهانی

 شایان

ی پری مفلوک ماندم.  برنگشت. شاید تا ابدالدهر همیر

 آن وقت

 چه؟



وسایل دیگرم را هم برمیدارم و از جیب جلوی  

 کو چک ساک

ون میآورم. یک برگه از آن   چهای بیر
خودکار و دفی 

 کنده و

ی  چه را زیر برگه میگذارم، مینویسم: وقت رفی  دفی 

 منم

رسید. بابت محبتات ممنون و بابت زحمتام 

مندتم مامان  رسر

 " «بزرگه. »پری

 .ساک دستیام را برمیدارم و به سینه میچسبانم

بغضم قصد رسکشر دارد؛ انگار که بخواهد  منفجر 

 شود و از

ون بزند  .چشمانم شتابان بیر

ت و کیف کوچکم، از اتاق  ی سویرسر بعد از برداشی 

ون رفته  بیر

و در را میبندم. پله ها را آرام آرام یط میکنم، 

 نمیخواهم



مادربزرگ دلش برایم بسوزد و مانع رفتنم شود.از 

خانه به در ی  آشیی

 دید ندارد. از خانه خارج شده و ایل در را

اندگ باز میگذارم تا صدانی ایجاد نشود. کتونی هایم 

 را به

پا میکنم. انگار که پرس بیست و یک سالهای باشم و 

 بخواهم

ی  ی برایم سخت شده، رفی  به رسبازی بروم راه رفی 

 برایم

 سخت شده و ماندن سخت تر
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 در حیاط را که باز میکنم، نگاه گذرانی به باغچیه

خشکیدیه مادربزر گ میاندازم. اگر تا بهار دردهایم 

 مجال

زندهماندن داد برمیگردم و باغچیه زیبایش را  

 گلستان



 .میکنم

در را آرام و نی صدا میبندم. حاال معتی آواره را با تک 

 تک

ی به  سلول های بدنم لمس میکنم. دلم پای رفی 

 خانهمان را

ندارد. خودش راهش را پیدا کرده. دست برای تاکش 

 بلند

 «میکند و میگوید: »دربست؟

حساب ته ماندیه پس اندازم را نمیکند. حساب  

 کراییه رس

ی دربست  را نمیکند. دل است دیگر اگر  به فلک ماشیر

 اهل

حساب و کتاب بود که حاال وضع من خانه خراب 

 .این نبود

ی میشود، در را به هم میکوبد و  پای دلم سوار ماشیر

 مستحق

 .نگاه توبیخ گرانیه راننده میشود



ی و  رسم را تکیه میدهم به شیشیه ماشیر

م  میگویم: »میر

ستان جانی  بهشت زهرا. «خنده دار نیست که جز قیی

 ندارم؟ خنده

 دار

ستان  نیست که هیچ جا جز فضای مسکوت قیی

 آرامم نمیکند؟

چشم هایم را روی هم میگذارم. از ایل چشمهایم 

 اشک ُ رس

یط که بدبخت   میخورد. گریه کردن حدی دارد؛ به رسر

 هم
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 .حدی داشته باشد

حواسم حوایل آهنگ مالییم میچرخد که فضای 

ی را  ماشیر

پر کرده
ُ
ُ
ُ
ُ. 



و دلم اما، شده مرغ رسکندهای که نمیداند حوایل  

 کدام جهنم

 .زندگیام پرپر بزند

هوا ابری شده؛ دل من هم. هوای باریدن دارد؛ دل 

 من هم. ح

ال آسمان مثل دل من، خراب است؛ خراب است؛ 

 .خراب است

خاطره ها پشت خاطره قطار میشود پشت پلک 

 .های بستهام

ند؛ دروغ نگفتهام  .اگر بگویم دردشان امانم را مییی

گفته: "بود کار و کاسبیم که ردیف بشه، میام 

 ."خواستگاری

 ".گفته بود: "میخوام دست ُپر بیام که نه نشنوم

م که همه دور و بریامون  کف  " عروستر برات بگیر

ی   ".کیی

آن لعنت  مگر گوشم را حرفهای قشنگ و عاشقانه ُپر 

 نکرده



 بود؟ پس چرا االن دچار آلزایمر شده؟

پس چرا االن مسیر اول و آخرش شده کوچیه عیل 

 .چپ

من و این خاطرات شدهایم مار و پونه. هرچه 

 میخواهم از

ی میشوند  .دستشان فرار کنم باز توی ذهنم سیی

با صدای راننده که میگوید:" رسیدیم"چشمهایم را 

 باز میکنم و

 اشکهای روی گونهام را پاک. دست به
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سم: »چهقدر  داخل کیف دست  کوچکم ُبرده و مییی

 «شد؟

 .مرد میانسال از آینه نگاهم میکند و مبلغ را میگوید

مقداری پول از کیفم درآورده، میشمارمش و تحویل 

 راننده

 .میدهم



ی که پیاده میشوم رسما به وجودم حمله  از ماشیر

 میکند، باد

ند و میلرزم ی  .به صورتم سییل میر

تم را که تا به حال روی دست انداخته بودم  سویرسر

 تنم میکنم

 .و زیپش را تا انتها باال میکشم

یتی را میدهد که معتادش  ؛ بوی آن عطر شیر لعنت 

 .بودم

ی روی دوشم. نه  ساک دستیام شده بار سنگیر

 حوصلیه

نعش کشیاش را دارم ونه میشود که ولش کنم به 

 حال

 .خودش

پای دلم باز راه خود را پیدا میکند؛ همان قطعه، 

 همان ردیف،

همان آرامگاه که متعلق به پدری مهربان و همرسی 

 .دلسوز



دلش زیاد میسوخت برای پریسای بیچاره. من شدم 

 پریزاد

!اما هیچ   پریسا بودم؛ پری قصههای انی
چون دخی 

 وقت پریزاد

 صدایم نزد، خاطره بازی با خاطرات تلخ

 .را دوست نداشت

 .پای دلم بشاش شده از این که به مقصد رسیده

221 

 درد و درمون

باال ی قیی انی لبیه گلدان سنگیاش مینشینم، ساک 

 دست  را

 .کنارم میگذارم و لب به گالیه باز میکنم

ی باره که بهت میگم بابا. این  - سالم بابا؛ این اولیر

ی باره  اولیر

ی باره   که تا این حد احساس بدبخت  میکنم. این اولیر

 که بعد

 .از رفتنت دلم انی نمیخواد؛ بابا میخواد



بابا به نظرت تو این لحظه باید غصیه دل سوختیه 

 خودمو

بخورم یا آرزوهای پرپرشدیه صبا رو؟ جوون مرگ 

 شدن سیا

 رو، یا یتیم شدن بچهاشو؟

بابا؛ باورت میشه که دلم هوای ُمردن داره؟ باورت 

 میشه

که آرزوم؛ همسایه شدن تو قیی باال ی رست، با 

 توعه؟

ی بار زار  رسم را روی زانوهایم میگذارم و برای هزارمیر

نم و از درد به خود میپیچم: »بابا؛ به   ی نم، فریاد میر ی میر

 گ

 کردارم درآورده.انی بریدم؛ 
 لعنت 

 
بگم این زندگ

 خستهام؛ تموم تنم

 درد میکنه بسکه فکر و خیال

تو رسمه! که االن چی میشه، که بعدش باید چیکار  

 کنم؟



 خنس بعدی رو چطوری باید دووم بیارم؟

؛ بدکردی! چیمیشد کمی  از اون کوفت   ؛ لعنت  انی

 میکشیدی

ستون؟ چی میشد  و بخوانی سینه قیی
 که ُاوردوز نکتی

 «...یکم مسئولیت رست
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به خودم میآیم؛ کف دست به دهانم میکوبم. این 

 مزخرفات

چه بود که پشت هم ردیف کردم؟ آن هم با صدای 

 بلند در

عرص روز پنجشنبه که عالم و آدم اینجا حضور 

 دارند. از

ی  ی رفته و کنار سنگش روی زمیر روی گلدان پاییر

 .مینشینم

دست روی سنگ رسدش میکشم و میان گری  ههایم 

 لب



نم: »غلط کردم بابا. ازم رو بر نگردونی که دنیام  ی میر

 .سیاهه

 «...غلط کردم

های دورتر و زمزمه  نگاهم را میدهم به سنگ قیی

 میکنم: »این

روزا غصه اون قدر بهم فشار آورده که زده به رسم. 

 شاید

ی قدره،  خیلیا بگن اغراق میکنم؛ ویل توان من همیر

 بیشی  از

اینشو نمیکشم. اگه اغراقه باشه. اصال هر کوفت  که 

 میخواد

 باشه. من لوس بابام بودم. لوس بابا که بلد نیست با

ود و روی  ؟«کف دستم میر مشکالتوبجنگه. بلده انی

 پیشانیام

 مینشیند، اشکهایم مثل

رگبار از چشمهایم خارج میشوند و صدایم با بلند 

 ترین حد



ممکن از گلویم خارج میشود: »من بلد نیستم با 

 مشکالت

بجنگم. توی لعنت  یادم ندادی؛ پرست یادم نداده. 

 چرا

همیشه اونقدر بودین که به نبودنتون و غصه های 

 بعدش فکر

نکنم؟ چرا همیشه بودین تا بلد نشم جنگیدن و؟ 

 چرا این قدر
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پشت بودین که االن نمیفهمم بیتکیهگاه بودن یعتی 

؟ د  چی

تقصیر شماهاست که من اینقدر کم طاقت بار 

 «اومدم

پریزاد.نگاهم که از روی سنگ قیی باال میآید روی  -

 صورت

 شاهد



وند. آمدن او را کجای  مینشیند. اخمهایم درهم میر

 دلم بگذارم

 ؟

ی میگذارد و زانوی دیگرش را  یک زانویش را روی زمیر

تکیهگاه بدنش میکند. آرنج دست دست راستش را 

 روی

زانوی تکیهگاه میگذارد و میگوید: »نمیخوام مزاحمت 

 .بشم

نمیخوامم بیی سم چرا آشفتهحایل یعتی اصال 

 پرسیدن

 «...نداره. فقط

؟   نم: »فقط چی ی میدوم میان کالمش و رسش فریاد میر

 که

 دست من نیست و فالن؟ که یه بیای 
 

یه بیای بیک

 دلم
 

 بیک

منده اخالق ورزشیت؟ که یه  میخوادا ویل رسر

 مهربون بازی



 اصال تو؟ ولم  
 

. چیمییک در بیاری و هیچی به هیچی

 «.کن

 «مبهوت نگاهم میکند و زمزمه میکند: »پریزاد؟

تت خودش و نزده   - ها؟ چیه؟ مگه اون داداش بیغیر

 کوچه

عیل چپ؟ تو هم بزن. اصال گوربابای من و سیا زور 

 دسته

شماست، دور دست شماست بزنید تو رسمون گ به  

 کیه؟

224 

 درد و درمون

د و میگوید: »داد  کالفه چنگ در موهایش فرو مییی

 نزن. اینا

 
 

 «!رویواش هم میشه بیک

ه میشوم به چشم هایش بازهم صدایم را به اوج  خیر

سانم: »ولم کن. میخوام داد بزنم. به تو چه؟ تو  میر

 چی 



ی اجل معلق   ما یه عیر
 

 وسط قاراشمیش زندگ
 

مییک

ی   سیی

؟  «میشر

از جا بلند میشود و با دست خاک روی شلوارش را 

 .میتکاند

اخم میکند و با عصبانیت میگوید: »من اجل معلق 

 نیستم

خانم. اومدم رسخاک مادرم. نمیدونستم قبلش باید 

 جناب ع

ستون رو صادر کنید  ایل ویزای اومدن من به قیی

 وگرنه حتما

اقدام میکردم. دیدم صدات و انداخت  رو رست گفتم 

 بیام

 «.معرکهات و جمع کنم

ود و حالم  ود. میر با همان ابروهای درهم کشیده میر

 به هم

نم: »شاهد؟ ی  «میخورد از بیعرضگیام. صدایش میر



 .رسجا میایستد اما بر نمیگردد نگاهم کند

با همان بغض لعنت  که لحظه به لحظه مدت 

 اقامتش درگلویم

تمدید میشود، میگویم: »آدم که از دست یه دیوونه 

 ناراحت

 «!نمیشه
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برمیگردد اینبار. گریه ابروهایش قصد باز شدن 

 ندارد.دستهایش

د و  را در جیب پالتوی بلند مشیک رنگش فرو مییی

 .نگاهم میکند

 رو از داداش تو دارم. بهش بگو پری   -
 

این دیوونیک

 "گفت

 نزن. 
 

از امروز تا آخر عمرت، دیگه دم از مردونیک

 آخه

ه  ."سنگینه؛ رسفهات میگیر



گریه ابروهایش باز میشود. شاید دلسوزانه؛ شاید 

 متفکرانه؛

 .شاید هم کنجکاوانه نگاهم میکند

سونمت. هوا رسده اینجا بمونی  - بلند شو بریم میر

 رسما

 .میخوری

 نگاه از چشمهایش گرفته و به نام انی روی سنگ

 «.میدوزم: »باید بمونم

 «.شانه باال میاندازد: »هر طور که راحت  

به خیالش که باز هم کنار خیابان مینشینم و عزا 

م  .میگیر

 .خیال میکند که بازهم سکانس قبل را  ضبط میکنیم

س چشمهایم  ود و دور میشود، آنقدر که از دسی  میر

 خارج

 .میشود

ی ندارم. دلم میخواهد آنقدر آنجا  من اما قصد رفی 

م. اما  بمانم تابمیر



ی آسانیهاست؟  مگر مردن به همیر
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ستان مسکوت تر و من  هوا تاریک شده، فضای قیی

 تنهای تنهای

 .تنهاتر از قبل ترهایم شدهام

دست هایم را دور زانوهایم قالب میکنم و چانهام را 

 روی

؟ اون  زانویم میگذارم: »یادته چه روزانی داشتیم انی

 روزا دلم

قرص بود به بودنت، نشئه بودی، گیج بودی، 

 داغون بودی

ویل دلم بهت قرص بود. هر بار که زیرگوشم 

 میخوندی" یه

دخی  دارم شاه نداره" گوشام واسه همه عالم  کر 

 میشد و

 .واسه تو تموم وجودم میشد گوش



نه که یه بار دیگه  ی ؛ بابام؛ تاج رسم االن دلم لک میر انی

 بغلم

 غصه نخور بابا، درست میشه؛ تموم 
 

کتی که بیک

 میشه. آسیا

 .به نوبت؛ روزای خوبم میاد

شدم؟  .ذوق کتی واسه بچیه سیا  دیدی چه پیر
 

بیک

 پیر نشده

.انی دلم میخواد االن برم یه جای گرم  مردی انی
ُ
ُ
ُ
ُ

 بخوابم ویل

 نیست. من

سم. از خونهای که همسایه پایینیش  از تنهانی میی 

 افسانه

سم. از خونهای که صدای سیا توش نپیچه  باشه میی 

 بدم

میاد. از روزی که بچیه سیا بگه بابام کجاست و 

 جواب

سم  .نداشته باشم میی 



؟ سیا هروقت خرابه سیگار میکشه. به نظرت  انی

 سیگار  ح
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 المو خوب میکنه؟

نم و حرف. آن قدر که غصه های روی دلم  ی حرف میر

 سبک

 .شوند. آن قدر که دیگر دلم ُمردن نخواهد

به لحظات سست  و بیحالیام که نزدیک میشوم از جا 

 بلند

م.  میشوم. نمیخواهم قبل از پایان کار سیاوش بمیر

 حاال

 .هرچه چهقدر هم که خسته باشم

قدم هایم را به سمت در خروچی برمیدارم. 

 بیخداحافظی 

ی  وم. خداحافظی که میکنم یاد سنگ لحد و تلقیر میر

 و کفن



 .سفید رنگش میافتم

شده تا به حال آن قدر در خیاالت فرو رفته باشر که 

 دنیای

اطرافت را نفهیم. که نفهیم کجا و چطور سوار 

 .تاکسیشدهای

 کجا و چطور به خانهرسیدهای و کنار بخاری

نشستهای تا خانهای که چند روز است شعلهای  

 گرمش نکرده،

خانه  ی ی بلند میشوم و به آشیی گرم شود. از روی زمیر

وم  .میر

ی را پرمیکنم و روی گاز  آب را باز کرده و کی  شیر

 .میگذارم

 .فندک اتیم را برداشته و زیرش را روشن میکنم

دلم چای لبسوز و لب دوز نمیخواهد. استکانی چای  

 کهنهدم با

 .سیاوش را میخواهد

ی جوش میآید، قوری را از   در این فاصله که کی 



 کابینت
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یزم ون میآورم و مقداری چای خشک درونش میر  .بیر

امشب نوبت من بود شام درست کنم یا سیاوش؟  

 کاش

حوصلهاش را داشتم تا بشینم و از آن شتی که 

 بیتوجه به من

 .در را به هم کوبید و رفت حساب کنم

ی باعث میشود دست از افکارم بکشم.  لقل کی 
ُ
ق
ُ
ُ
ُ
ُ

 آب جوش

م و روی بخاری  یزم و هردورا مییی را توی قوری میر

 .میگذارم

 
 

سکوت خانه ترسناک است برای متی که از بچیک

 خواب های

عجیب دیدهام و هربار خودم را پرت آغوش انی یا 

 سیاوش



 .کردهام

 
ُ
ُ
ُ
ُ 

تمام المپهای خانه را روشن کرده و حاال به پشت  

 تکیهداده وبه

 .دیوار روب  هرو ذل زدهام

دیوار سفیدی که انگار پردیه سینماست و آرام آرام  

 کنار

ود. خاطراتم مثل سکانسهای یک فیلم پرفروش  میر

 مقابلم

نقش میبندند و من انگار که بازیگرشان نباشم و 

 تماشاچی 

 .باشم با بازی نقشاول فیلم گریه میکنم

 دچار دردبیدر مانی شدهام که افرسدگیحاد نیست و

 .بدبختیحاد است

 سالن سینما به یک باره خاموش میشود و زهریه من
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کد  .میی 

 .اطرافم را که میپایم تنها و تنها تارییک محض است

مضطرب از جا بلند میشوم و کورمال کورمال درحایل  

 که

وم. سیع خانه میر ی  دستهایم را مقابلم گرفتهام به آشیی

میکنم به هر طریق  که شده خودم را به کابینت 

 برسانم تا

یت  پیدا کنم  .از داخل کشوهایش کیی

همهجای کشو دست میکشم، اما هیچ جسم 

 معکبیشکیل را

 .پیدا نمیکنم

ود و فقط کیم مانده تا سکته   ی خونم باال میر آدرنالیر

 کنم.هرچهقدر

ار باشم نمیتوانم در این تارییک ی  هم که از افسانه بیر

 .وتنهانی دندان رس جگر بگذارم

ون رفته و پله ها را با   با هربدبخت  که شده از خانه بیر

 کمک



وم ی میر ی از دیوار پاییر
 .گرفی 

. دومرتبه در  نم؛ آرام. نه جوانی میآید نه صدانی
ی در میر

نم ی  میر

 اما بازهم صدانی نمیآید
 .، اینبار کیم محکمی 

از تارییک راهپله و صدای بادی که شیشهها را 

 میلرزاند،

سد  .وحشتم به اوج میر

نم و صدایش میکنم؛ با بغض  ی  و متوایل در میر
محکمی 

 و با

گریه. دلم اکیی را لعنت میکند و باخود میگوید: " 

 میخواست  
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ی خودت میمردی دیگه مردتیکه. چرا مارو  بمیر

 بدبخت

نم اما دری    غ از جواب. خر من  ی کردی؟"بازهم در میر

 بدبخت از



 دم نداشت
 

کرگ
ُ
ُ
ُ
ُ. 

در راه پله باز میشود. صدای قدم هانی میآید که 

 صاحبش را

نمیبینم. لبخند رویلبم مینشیند و 

 «میگویم: »افسانه؟

صدایش رعشه بر اندامم میاندازد. همان صدای 

ی و  نفرتانگیر

ترسنایک که بارها اسمم را زمزمه کرده: » َبه پری 

 «.خانم

وم. میانیه راه پایم  وحشت زده پله ها را باال  میر

 میغلتد و

آه از نهادم بلند میشود. اهمیت  نمیدهم و باز تالش 

 .میکنم

این گرگ گرسنه دندان دریدن دارد و من از دندان 

 هایش

سم. اوهم میدود تا پلهها را باال بیاید. قبل از  میی 

 اینکه



دستش به من برسد خودم را داخل خانه پرت کرده و 

 در را

بهم میکوبم و با کلیدی که عادت دارم مواقع تنهانی 

 در قفل

 .بگذارم، در را قفل میکنم

ند، گیج است یا نشئه، نمیدانم. اما  ی قهقه میر

 خندهاش با

 .آرامش من رس جنگ دارد

خندهاش ادامه دارد و ادامه دارد. دیوانهام میکند آن 

 خندیه

لعنت  اما جرئت حرف زدن ندارم. دستم را محکم 

 جلویدهانم

یزم. به خدا که  نگهداشتهام و تنها اشک میر

 دریدهشدن
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از درد این نی کش کشنده تر است. من در این لحظه 



 فقط و

ت برادرم را میخواهم. به در میکوبد در ابتدا  فقط غیر

 آرام و

بعد تند تر و محکم تر. میان به در کوبیدن هایش 

 اربده

 «!میکشد: »وا کن این در رو پری. وا کن

من اما رسم را به دیوار تکیه دادهام، پاهایم را در 

 شکمم جمع

کردهام و ذکر میگویم که این در لعنت  نشکند و این  

 کفتار

د. آن قدر  گرسنه تاوان سنگ روییخ شدنش را نگیر

 مشت به

در میکوبد و لگد میاندازد که خسته میشود. نفسم را 

 آرام از

 گلو خارج میکنم و میگوید: »وا کن این المصبو کاریت

 «.ندارم

دومرتبه مشت محکیم به در میکوبد: »اون روی 



 سگ منو

 «.باال نیار. بهت میگم کاریت ندارم

ای لعنت بر وجود نحست کنند افسانه. ای برپدرت 

 افسانه؛

ای... مشت بعدش به در اللم میکند. نت های گریه 

 در

گلویم دیوانهام کردهاند. مثل یک رودخانیه 

 خروشان که

 .جلویش سد بستهاند محصور اند

یه احمق من که این در و ی دخی   ببیر

آخرش باز میکنم. ویل تو خودتو مردهبدون. هق 

 هقم از گلو آزاد

 میشود. سد
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 بزرگم شکست، رها شدند هق هق ها و

 .زار زدن ها



 چیه ترسیدی؟

تک خندهای میکند و ادامه میدهد: »منم بودم 

سیدم  .میی 

؛ اون داداش یاغیت نباشه، اون  فک کن تنها باشر

 پرسیه

 مردنی دشمن خونیت باشه، منم که پشت در و آبچی 

افسانه که والیت و کلیدای خونش که دست من و به 

 «.به

م. در این لحظه دلم میخواهد که   لبم را گاز میگیر

 کاش به

ستان آنقدر میماندم  خانه نیامده بودم و در همان قیی

 تا

"و زبان دفاع نداشتم
ی

م. به سیاوشم گفت"یاغ  .بمیر

صدای روشن کردن فندک میآید و چند لحظیه بعد 

 صدای

ان سییل که  ی پشت در: »به جیی پرنفرت مرد وهم انگیر

 آقا



داداشت خوابوند زیر گوشم تو رو بیچاره میکنم. 

ی   حاال ببیر

 «.گ گفتم. تا آخر عمرت تو اون خونه که نمیمونی 

دلم میخواهد رسش فریاد بزنم که من بیچارهی  از 

 آنم کهتو قصد

. اما الل شدهام. فضای  بدبختیاش را کرده باشر

تاریک خانه یک طرف و فضای ترسناک راه پله یک 

 طرف

 .دیگر

ی   «.زمزمه میکنم: »ولم کن افشیر
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ند: »نگرفتمت هنوز که. نطقت هم  ی بازهم قهقه میر

 باز

 «...شد و

هنوز جملهاش را به اتمام نرسانده که المپ باال ی 

 رسم روشن



 .میشود

تشویش درونم کیم کاهش پیدا میکند و: »برقام که 

 اومد،این

 «دره با آچار ماچار باز میشه به نظرت؟

دماغم را باال میکشم و وحشت زده میگویم: »نه 

 «.قفله

ت میارم.رسم را به دیوار پشت  - سایهاتم پری. گیر

 .رسم میکوبم

 نفسش را انگار که

ون میدهد: »اون اسکلت و   سیگار بکشد پر صدا بیر

 که خیی 

 «نکردی بیاد؟

ش هم کنم نمیاد  «.زمزمه میکنم: »خیی

 .پس تنهای تنهانی 

 آره تنهام. اونقدر تنها که اگه»

 بکشیمم جیکم درنمیاد کش رو

 صدا کنم. « با لحن بشاشر 



 «.میگوید: »پس کارم راحت شد

ویل اگه قرار باشه کش رو خیی کنم عالم و آدم و  

 جمع

 .میکنم اینجا
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 ...ذگ شی  

رسم را به دیوار تکیه میدهم. گهگداری اشک از  

 گوشیه

چشمم ُ رس میخورد. یم پرم میان حرفش و 

 میگویم: »شی  

. «زبونت که درازه هنوز  .خودن 

ی نقل و نبات ُنشخار میکتی   .توهم حرف مفت و عیر

بازهم مشت به در میکوبد. تزویر؛ تزویر؛ تزو یر! تا  

 کجا خدا؟

 .زر نزنا

 !دوستم نداشت  



 .داشتم

 !نداشت  

 .داشتم

 .نداشت  

من بیتفاوت زمزمه میکنم و او رسم فریاد 

ند: »داشتم؛ ی  میر

داشتم؛ داشتم. توی کوفت  مگه از دل من خیی 

 داشت  مگه

دی؟ ی  «وقت  با اون اسکلت جیک میر

خوبه اون اسکلت دوبرابر تو قدشه.قد دراز کرده 

 .فقط

 .توهم هیکل گنده کردی فقط

ین راه ممکن را برای  دلم گرفته. آنقدر که احمقانهی 

 خایل

ی   .شدن انتخاب کردهام. اختالط با؛ افشیر
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؟  االن چی

 .ندارم

 
 

 .دروغ مییک

 .دروغ میگم

نیم. آن قدر با صدا که از پشت در  ی هر دو پوزخند میر

 متوجه

 .میشویم

 دوستم داری و قصد جونم و کردی؟

؟  قصد جونت و نکردم. - آبرومو چی

سکوت میکند: »از االن تا آخر عمرم دلم عزادار 

 غلطیه که تو

 کردم. تو دیگه
 

 «...بچیک

ی  حرفم را قطع میکند و با درد زمزمه میکند: »دلبسی 

 به اون

 «اسکلت؟

با بغض؛ با مرگ؛ با درد؛ با تمام حس های عالم 

 زمزمه



ی به اون اسکلت  «!میکنم: »دلبسی 

م واسه دلم. اهل عقب نشیتی  من نمیخوام عزا بگیر

 .نیستم

م عقب اون قدر عقب   ویل من هستم. دارم کم کم میر

 که از

 .اونور بوم بیافتم و خالص

 .رسر و ور نگو پری

پیشانیام را روی زانوهایم گذاشته و گریه میکنم. با 

 صدای
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بلند؛ از عمق وجودم. من عزادار چند دردم. هر کدام 

 خنک

 .شود دیگری جگرم را میسوزاند

گریه نکن.جوانی نمیدهم و صدای گری  هام بلندتر  -

 میشود: »نی 

 خودی عر



 «.نزن دلم برات نمیسوزه

نم: »دل گ میسوزه؟ تو فقط یه گوشیه خییل  ی زار میر

 خییل

 «.کوچیک از بدبختیای متی 

ند: »از اولش نیومده بودم بدبختت کنم.  ی فریاد میر

 توی االغ

 با اون پرسه بودی به من گفت  نه. به سیاوش گفتم

ه اومد از تو پرسید، تو گفت   خواهرت داره هرز مییی

 نه؛

یعتی دروغ گفت  که نه. دروغشو تو گفت  چکش و 

 من

خوردم. چرا اینقدر حرفت واسه سیاوش خدا بود که 

 حت  

 «بهت شک نکرد؟

یدم. اونقدر پریدم  یدم. عاشقانه مییی چون هرز نمییی

 تا پرم

 .شکست



 .حقته تا جونت باال بیاد

؟ ی  افشیر

 .دلم میگه بهت بگم جان. رسم میگه بگم بنال

ون  بنالم قشنگ تره؛ من و خدا زده. تو دیگه بکش بیر

 از این
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.شده با زور؛ با هرچی که فکرش و کتی   کوفت 
 

زندگ

 .مال متی 

 .مریضم

 .خوب میشر 

نمیشم دیابت دارم. میدونی که چیه؟ تا آخر عمر 

 .وبالتم

باز صدای فندک میآید و صدای سکوت. از جا بلند 

 .میشوم

چای یخ کردهام را تعویض میکنم، از روی کابینت  

 کنرسو تن



مایه که خریدهام را برمیدارم و بازش میکنم. 

 محتویاتش را

 با دو 
 

داخل بشقاب خایل میکنم و توی سیتی بزرگ

 لواش

 .نان میگذارم

به رژیم غذاییام فکر نمیکنم؛ به بد بودن یا خوب 

 بودن تن

مایه برای این جسم مریض فکر نمیکنم. کف 

خانه ی  آشیی

مینشینم و البه الی بغضهایم لقمه را میجوم و 

 قورت

 .میدهم

ی پشت در نمیآید. حس شنگول بودن  صدانی از افشیر

 دارم؛

حس ترسیدن از دست های سیاه آقا گرگه را دارم؛ 

 حس

م وقت   بیکش دارم و من از شنگو ل و منگول هم کمی 



 امیدیبه

 .آمدن حامیام ندارم

دولقمه که میخورم اشتهایم کور کور میشود. من در 

 این

بیست و سه سال حت  یک بار هم تنها غذا 

 نخوردهام و
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غذانی که تنها بخورم از ُ حناق بدتر است.صدای 

 قدمهایش میآید؛

ود یا برای بازی ی میر  پله ها را پاییر

ند را نمیدانم. اما هر صدانی که 
ی دادن من درجا میر

 هست

 .وحشت را بیش از پیش به وجودم تزریق میکند

تلفن همراهم را برمیدارم، لیست مخاطبینم را باال و 

ی   پاییر

میکنم و من غیر از صبا و وفا و عارف و شایان چه  



 کش را

 دارم؟

انگشتم روی نام عارف میلغزد و تماس را برقرار 

 .میکند

گوشر را به گوشم چسبانده و دعا دعا میکنم که 

 بردارد تلفن

س ک مورد نظر در دسی   لعنتیاش را و "دستگاه مشی 

ه میشوم به صفحیه  نمیباشد". ناامید و مبهوت خیر

 تلفن و

دومرتبه انگشتم روی نام عارف میلغزد. بازهم همان 

 جواب و

 .باز هم همان ناامیدی رخنه کرده در قلبم

برایش پیام مینویسم: " داداش توروخدا هر وقت 

 تونست  

 "بهم زنگ بزن. کارم واجبه

و سیاوشم اگر این لحظه را میدید چه به رسش 

 میآمد؟



خانه برمیدارم. بشقاب را داخل ی  سیتی را از وسط آشیی

 .یخچال میگذارم و نان ها را درون جانونی 
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سد و "اکه  صدای عطسهاش از پشت در به گوش میر

 یه"گفتنش

 .هم

نم به مکاریاش و با صدای بلند ی  پوزخند میر

. نه این در باز ی ی اونجا افشیر  میگویم: »بیخودی نشیر

سه  «.میشه، نه دست تو به من میر

 .پاین در و میشکنما» -

 این حجم از پررونی دیوانهام میکند: »کوچمون پر از

همسایهاست میدونی که؟ اونم همسایه های 

 فضول،

مو هرچی که ون بیی  نمیخوای که رسمو از پنجره بیر

 «میتونم داد بزنم، میخوای؟

 «.میغرد: »اینکار و نمیکتی 



-   
 

ی نباش. اگر صدام دربیاد و داد بزنم زندگ مطمی 

 کردن

 !واسه آبجیتم تو این محل سخت میشه

نم یا  ی نمیدانم این منم که اینطور قاطعانه حرف میر

 نه. اما

ی آبروست و  ی که برایم مانده همیر ی تنها چیر

 نمیخواهم به

 .هیچ قیمت  از دستم برود

ند: »تو عرضهاشو نداری. «میخوای  ی به در لگد میر

 امتحان کنیم؟ تو

 خوابیدن تو بازداشتگاه رو

دوست داری نه؟ میدونی که همسایههای ما عالوه بر 

 فضول
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ن  .بودن خییل هم پیگیر

 .خفهشو پری؛ خفه شو



فریادش تنم را میلرزاند و لعنت به نبود سیاوش. قبل 

 از

 .رفتنش هیچ فریادی تنم را نمیلرزاند

جسمم میلرزد؛ صدایم میلرزد؛ دست هایم میلرزند. 

 فریاد

نم: »به وایل عیل اگه بخوای پشت در بمونی و  ی میر

 اذیتم

. آقا تو چی  ی نم پاسگاه بیان جمعت کیی ی کتی زنگ میر

 
 

 مییک

به جونم؟ تو این قمر در عقرب یاد آش عرو ش 

 خالت

 افتادی؟

بذار تکلیف سیا معلوم بشه اون وقت خیی مرگت با  

 گل و

یتی بیا. االن ولم کن.من حالم گمه، خودم گمم  شیر

 دنیام گمه،

 «.ولم کن



 .ولت نمیکنم -

ی و تماشا کن. «به  زمزمه میکنم: »به درک. فقط بشیر

 سمت پنجره

 رفته و بازش میکنم. میخواهم فریاد بزنم و

همسایه ها را خیی کنم که تلفن همراهم به صدا در 

 .میآید

 با دیدن نام عارف روی صفحیه گوشر از ذوق پر در

ی را لمس میکنم و گوشر را به   میآورم. آیکون سیی

 گوشم

 میچسبانم. صدای آرامبخش عارف توی گوشر 
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 «میپیچد: »جانم پری؟

ود. البه الی گری  ههانی   ش از یادم میر سالم و احوالیی

 که مثل

یزند میگویم: »عارف تو  ندید بدید ها از چشمم میر

 روخدا بیا



 «.اینجا

ی و مشتهایش به در به گری  هام  صدای فریاد افشیر

 شدت

میبخشد: »به گ زنگ زدی؟«نگاهم میخ در میشود  

 که چگونه از

ی به خود  لگدهای افشیر

ه اونجا پری؟ ند: »چه خیی ی  «میلرزد و عارف داد میر

 .داداش افسانهاس میخواد  در و بشکنه -

 
 

مشتهایش کارساز میشوند و در دچار فرورفتیک

 .میشود

نم: »عارف تو رو خدا بیا. « تلفن همراهم به   ی جیغ میر

 کجا پرت

 میشود نمیدانم. فقط میدانم که در کرسی از ثانیه

 .یم دوم سمت اتاق و درش را قفل میکنم

ترسیدهام؛ جانم نی جان است و پشت در کز  

 .کردهام

ب  ههایش به در محکمی  میشود و انگار همیه  ضی



 همسایه ها

کر شدهاند که این صدا را نمیشوند. صلوات 

 میفرستم؛ ذکر

میگویم و گریه میکنم. صدای گوش خراشر میآید. 

 انگار که

در چونی متعلق به عهد عتیقمان شکسته باشد. 

 انگار که قلب

من برای لحظهای از حرکت بایستد. انگار که صدای 

 پاهایش
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 .را بشنوم و پشت در اتاق باشد

ند. این برسر  ی بازهم به در مشت میکوبد و قهقهه میر

 عقل سالم

هم دارد؟دعا دعا میکنم که عارف زودتر برسد ویل 

 مگر میشود

 مسافت



 .یک ساعته را در چند دقیقه یط کرد

تمام جانم رس میشود، نای از جا بلند شدن ندارم، 

 نای فریاد

 .زدن ندارم اما  نای مردن چرا؛ خییل هم دارم

مرد وحشر پشت در آرام و قرار ندارد و مسبب این 

 
 

 دیوانیک

منم. چند دقیقه میگذرد نمیدانم. اما دیگر صدای 

 شلنگ و

ی روی در نمیآید. صدای بم  ی های افشیر
تخته انداخی 

 و آشنای

مردی میپیچد در گوش هایم و شاید خواب باشم، 

 نه؟

؟ -  مردتیکیه گوسفند، دار ی چه غلظ میکتی

گوسفند؟ آن حیوان نجیب و آرام؟ بگو کفتار، بگو ُ 

 .شغال

جسیم به در کوبیده میشود و به گمانم که نعش 

ی   افشیر



 است. صدای بم او بازهم میپیچد زیر گوشم و لرزش

سد و این  دست هایم را آرام میکند. خون به قلبم میر

 مرد

ت  های برادرم است و غیر
 

 هرچه که باشد رفیق بچیک

 .رسش میشود

 فکر کردی نی کسو کار گیر آوردی؟
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 فکر نکرده بود

ی   شاهدجان، مطمی 

 .بود

ی میآید. خدایا نکند بعدا باز  ی افشیر
صدای آخ گفی 

 بخواهد ت

 القی مشت های شاهد را هم رسم در آورد؟

 کثافت

فریادش تنم را نمیلرزاند. بیشی  گرمم میکند، بیشی  

 امیدم



ی بازهم بلند  میدهد و  بیشی  آرامم میکند. نالیه افشیر

ند: »مادرت و به عزات  ی میشود و او بازهم فریاد میر

 «.میشونم

ی تا   های شاهد و نالههای افشیر
ادامه دارد رجز خوانی

 وقت  

ند؛ ی  که آخرین رجز را درحایل که نفس نفس میر

 «.میخواند: »آشغال نی مرصف. نبینمت دیگه

ند: »پریزاد؟«اشک کاسیه  ی به به در میر چند ضی

 چشمم را پر میکند

 و من تا آخر دنیا مدیون این

 .مرد شدهام

ند و میگوید: »بیا  ی به میر باز چند مرتبه به در ضی

س ون. نی   بیر

 «.این جنازه دیگه کاری باهات نداره

 .کلید را میچرخانم و قفل در باز میشود

ی بیاورم و در را باز   ه را پاییر صیی نمیکند تا دستگیر

 کنم،
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 .خودش دست به کار میشود

در را باز میکند و از ایل در رسک 

؟«رس تکان  میکشد: »خونی

 میدهم. در این لحظه کس دیگری باید حالم را

ت خرج میکرد، نه؟ سید و برایم غیر  مییی

لبخند محوی روی لبش مینشیند: »تا عارف زنگ زد 

 رسی    ع

ی  هم زنگ زدم میان این تن  خودمو رسوندم. به کالنی 

 لشو

ن  «.مییی

و من تنها با چشمهایم از او تشکر میکنم. در را بیشی  

 باز

کرده و وارد اتاق میشود. دستهایش میآیند تا 

 دستهای لرزانم

را لمس کنند و دستهایم مات روی هوا ماندهاند و 



 عقب

س. تموم  نمیکشند: »دستات رسده. آروم باش، نی 

 «.شد دیگه

بغضم شلیک میشود و زانوهایم خم. کف اتاق 

 مینشینم و

او کنارم در حایل که یک زانویش را تکیهگاه بدنش  

 کرده

س؛ خب؟  «مینشیند و میگوید: »گریه نکن پریزاد. نی 

سم دقیقا؟ از جنازیه پشت دریا تجدید قوا  از چه نی 

حملههای بعدش؟ از اینکه از فردا هر آوارهای در 

 خانهام را

سم؟  میشکند هم نی 

ی   .صدای عارف میآید انگار و صدای نالیه افشیر
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ه؟ پری؟«و تنها کلمهای که از دهانم » - چه خیی

 خارج



 «میشود: »عارف

جانم" میگوید این شبه برادر و جلو میآید. در "

 آغوشم

میکشد و من در این لحظه بدبخت تر از آنم که به 

 محرم

نم در آغوشش ی  .بودن یا نبودن فکر کنم؛ زار میر

بچه شدهام و  دلم هوای بابا سیاوشم را کرده، بچه 

 شدهام و

 بهانه گیر شدهام،

بچه شدهام و با نوازش دست عارف روی موهایم 

 آرام

 .میشوم

از آغوشش جدایم میکند و میگوید: »پاشو جمع کن 

 .خودتو

ی اینُ کپل ترسیدن  خداوکییل بیا خودت نگاش کن بییر

 «.داره

 .نگاهم میان عارف و شاهد میچرخد



ی ناله میکند و صدایش گوشم را آزار میدهد.  افشیر

 دلم؛ آخ

 های او را کرده. همان که 
 

که دلم هوای مردانیک

 همیشه

ی   "میگفت: "به خاطرتو دکور میارم پاییر

ی بیاورد؛  امشب الزم بود اینجا باشد و دکور برایم پاییر

 اما

سد و  ی بیشی  به گوش میر نبود.صدای نالیه افشیر

 حال من بدتر

میشود. قدمهای سستم را به سمت پنجره هدایت 

 میکنم و
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 خدایا؛ آفریدهای کش را که از من بیشی  گریه کند؟

ند،  ی پنجره را باز میکنم. باد به صورتم سییل میر

 پوست

صورت خیس از اشکم گزگز میکند. عارف زمزمه 



 میکند: »ببند

 «.پنجره رو رسما میخوری

نیم نگایه به صورتش میاندازم و باز نگاهم را کوک 

نم ی  میر

ون از پنجره و کوچیه خلون  که صدای  به بیر

 آژیرکش

ی پلیس گوشش را کر میکند  .ماشیر

ی لحظههاست که خرد و ریز محل  و در همیر

 رسهایشان را از

ی میدوزند که  ون میآورند و چشم به ماشیر پنجره بیر

 جلوی

 .کدام خانه متوقف میشود

ی پیاده میشوند و داخل ساختمان  دومامور از ماشیر

 ما

میشوند. خییل نمیگذرد که صدایشان از پذیرانی به  

 گوش

نند. شاهد از  ی سد که آقای قلعهکوب را صدا میر میر



 اتاق

ون رفته و همکالمشان میشود. عارف میآید کنارم  بیر

 و

پشت پنجره میایستد: »وسایلتو جمع کن بریم خونه 

 «.ما

 این روزها این جمله برایم کلیشه ترین جمله و

ین جمله است. - »نمیآم کنندهی   «تحقیر

 «!با لحن محکیم میگوید: »میای
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نمیخوام بیام عارف.ابرو درهم میکشد و با غیظ  -

 میگوید: »تو

 خییل

. میدونی اگه سیاوش قصیه  بیجا میکتی

م میان حرفش: »شایان از خر  امشبو... « مییی

ی میآد؟« نگاهش را میدهد به  شیطون پاییر

 فضای بیر ون از پنجره و سکوت میکند



نمیآد عارف؛ نمیاد! خودتم میدونی که شایان »

 لجباز تر از

این حرفاست. سیاوش نمیفهمه قصیه امشبو؛ یعتی 

 از اون

ون نمیاد که بفهمه.ترو خدا اینقدر من  خراب شده بیر

 و

امیدوار نکنید. من باید بلد بشم تنهانی رو؛ باید یاد 

م  بگیر

 «...تنهانی رو، من باید

 ...پریزاد بیا به سواالت

 «.نگاهم را میدوزم به شاهد و میگویم: » االن میام

ک ناامید و  ود و من نمیدانم این دخی  شاهد میر

 افرسده

منم که مرگ برادرم با قبول کردهام یا نه! هنوز پایم 

 را از

یم.  ون نگذاشتهام که میگوید: »میر چهارچوب در بیر

 فردامیای



 «.وسایلت رو جمع میکتی 

 دلم خاله میخواهد خداجان. عمه و فامیل

 میخواهد این دل وامانده که هیچ کس را

248 

 درد و درمون

وم ون میر  .ندارد جز سیاوش. از اتاق بیر

ی تکیه به دیوار کنار السیدی ش و دو  افشیر

 .اینچمان نشسته

رسش را توی دست گرفته و با آمدن من نگاهش را 

 باال

د و آخ که چشمانش درندهاند  .میگیر

 .خط و نشان میکشد زخم روی شقیشقهاش برایم

 احمق است دیگر؛ بخت نحس من هم خط و نشان

پوشر صدا میکند: »خانم ی  کشیدن دارد؟ مامور سیی

پوش ی ی گرفته و به مامورسیی  همزه؟« نگاه از افشیر

هنش نقش  میدوزم که اسمش روی پیر

وم و  بسته:"کوروش جالیل."به سمتش میر



 میگوید: »برای تکمیل

ی  «.پر وندیه شکایتتون باید با ما بیاید کالنی 

 رستکان میدهم. حال نزارم را میبیند و

 سوالهایش را میگذارد برای وقت  که به ک

ویم ی میر
 .النی 

ند و قطعا این دیدار  ی ی دست بند میر رسبازی به افشیر

 آخر

ون میآید. پالتوی طوش  نیست! عارف از اتاق بیر

 رنگ و

 .کیف دست  کوچک من را هم ر وی دست گرفته

ند؛ به خیالش که حرفش را به کرش  ی لبخند میر

 .نشانده

249 

 درد و درمون

م و روی همان تونیک  پالتو را از دستش میگیر

 نچندان بلند

 .آنی میپوشم



 را که از قبل پوشیدهام
 

 شال مشیک رنیک

روی رسم مرتب میکنم و دکمههای پالتو رامیبندم. - 

ی و در  در پاییر

 باال رو باید قفل

. خونه در و پیکر نداره خطریه این  کتی

 طوری ولش کنیم. پوزخند نقش میبندد

 روی لب هایم من از دار دنیا یک خانه

 ...داشتم که آن هم

ند و من به  ی را دستبند به دست مییی مامورین افشیر

 اتاق

وم تا دسته کلیدمان را پیدا کنم  .میر

* * * 

ی به خیابان های خلوت و  نگاهم را از شیشیه ماشیر

 از قبل نی کش را
 تاریک میدوزم. این روزها بیشی 

 که ریتم ابتداییش را
 

 حس میکنم. صدای آهنیک

ی میپیچد. - به  نمیشناسم در فضای مسکوت ماشیر

 شایان زنگ زده



 !بودم

نگاه از تارییک خیابان گرفته و به عارف میدوزم. 

 پوزخند

نقش میبندد روی لبهایم: »گفت به درک هر بالتر که 

 رسش
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میاد؟«اخم میکند. رفیقش است؛ هرچند که برای 

 من نامرد و نی 

 !معرفت است

 .در این حد بد نیست؛ خودتم میدونی  -

پوزخندم از حالت بیصدا خارج شده و باعث میشود 

 نگاه

عارف به سمتم جلب شود: »در این حد بده که 

 روزی هزار من

 «.و به جنون برسونه

 «.زمزمه میکند: »باباش بود



نم: »بدم میآد روزگار منو میبیتی ویل از اون  ی فریاد میر

 دفاع

 .میکتی 

 «گوربابای باباشو سیاوش؛ من گ بودم؟

سکوت میکند و زبان من الل که گفتم" گوربابای 

 "سیاوش

نم: »بگو عارف؟ تو بگو! من گ  ی دومرتبه فریاد میر

 بودم

وسط زندگیش؟ یه اسکل که فقط مچل شده بود؟  

 که تا

 زد زیر کاسه کوزیه دل 
 

بهو نه اومد دستش یه اوردنیک

 منو

گفت خوشاومدی؟ گ بودم من لعنت  که االن من 

 اینجام و

 نباید اینجا میبودم. «زنگ زدم بهش،

 گفت رفته

 جاجرود. جیغ



نم: »به درک ی  «!میر
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 را به حد
 

 دیوانیک

 خودش رساندهام

 ، نه؟

 «.آروم باش پری»

حرفش میشود آب روی آتش. آرام که نه فقط خفه 

 .میشوم

رسم را تکیه میدهم به پشت  صندیل و نگاهم 

 میچرخد اما

 .جانی فرود نمیآید

زمان میگذرد و مسافت یک ساعته یط میشود. 

ی را  ماشیر

نگه داشته، پیاده میشود تا زنگ بزند.پیاده میشوم و 

 پشت رسش قدم

 برمیدارد. برمیگردد و با



ی  ی تا بگم در و باز کیی اخم میگوید: »تو کجا آخه؟ بشیر

 رسما

 «.نخوری

 «.تلخ خند مینشیند روی لبم: »نمیخورم

ود د از من و به سمت آیفون میر  .کالفه نگاه میگیر

 زنگ را فشار میدهد و صدای زنی گوشمان را ُپر

 «میکند: »بله؟

ی  -  .باز کن نگیر

در با تییک باز میشود و عارف اشاره میکند که پله ها 

 را باال

ی را توی پارکینگ؛ پارک کند  .بروم تا ماشیر
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 وارد راه پله که میشوم روی در ورودی آسانسور

نوشتهایست که توجهم را جلب میکند" خراب 

 است." از پله

وم. قبال برای   های کنار اتاقک آسانسور باال میر



ی الگو  گرفی 

همراه وفا به خانهشان آمدهام و همان رفت و آمد 

 ها بود

سم  که و فا را پایبند عارف کرد.به طبقیه سوم که میر

 زنگ کنار

 در را فشار میدهم و

ی -خواهر عارف باز میشود  .کیم بعد در توسط نگیر

لبخند روی لبهایش نقش بسته و "سالم" میکند. 

 سالم میکنم

و "خوش آمد" میگوید. ویلچرش را از مقابل در کنار 

د و  مییی

 .اشاره میکند وارد خانه شوم

خم میشوم و بند کتونیهایم را باز میکنم. قد راست  

 کرده و با

 .کمک پاهایم از پا خارجشان میکنم

همانطور که وارد خانه میشوم زمزمه 

 میکنم: »نمیخواستم



 «.مزاحم بشم

و این روزها چه قدر تلخ زندگیام بوی جمالت کلیشه 

 میدهد.به سمت

ی در را  کاناپه رفته و روی یکیشان مینشینم. نگیر

میبنند و به سمتم ویلچرش را هدایت میکند: »این 

 چه حرفیه

 «.؟ مزاحم چیه؟ قدمت رو چشم ماست

 نگاه میدوزد به
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؟« و  چهرهام: »خونی

 را
 

 صادقانه ترین کالم زندگ

 «!روی لبم جاری میکنم: »نه

ند: »تعارفم ی  لبخند میر

 که هنوز یاد

. « رستکان  نگرفت 

 میدهم و زمزمه



 «.میکنم: »یاد نگر فتم

دی من سکته رو  ی وقت  از پشت تلفن اونطور داد میر

 زدم.کش

 نیست بگوید" تو

 چرا؟ تو که برادرانت را

نم ی  داری!" تنها تلخخند میر

 و نمیدانم در جوابش باید

 .چه بگویم

 !خدانی خییل خفتی 

تلخخندم وسعت پیدا میکند روی لبهایم: »رنگ 

 پریدهامو اگه

 «.دیده بودی، حرفتو پس میگرفت  

میخندد و دستهای از موهای بلند و فر قهوهای 

 رنگش را

پشت گوش میاندازد: »خب درستش اینه که باید بگم 

 چه
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ی  خاطرخواهای خفتی داری؛ المصب عیر

 «.جیمزبانده

ی تر از همیشه  پا روی پا میاندازم. لحنم غمگیر

میشود: »این خوبشونه. اون ییک رو ندیدی؛ خود 

 خود

پدرخواندهاست. « میخندد و غبطه میخورم به 

 حالش.با وجود این

ی سه سال پیش  همه درد هنوز همان نگیر

 .است

 صدای چرخش کلید توی قفل

 میآید و کیم بعد عارف میان قاب

ی   در میایستد. رو به نگیر

ی الزم نداری برم ی  میگوید: »چیر

ی رسکج میکند و با م؟« نگیر  بگیر

 مهربانی میگوید: »نه فدات،

 همهچی هست. « عارف وارد خانه



 .میشود و در را میبندد

ی ویلچرش را  ود. نگیر به ییک از اتاق های کنار هم میر

 به

اند و من، نگاهم میچرخد روی  خانه میر ی سمت آشیی

 دیوارها و

ی  عکس های خانوادگیشان. عارف و آقارئوف و نگیر

 در یک

 .قاب کنارهم و لبخند بر لب ایستادهاند
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عکس های دیگر برمیگردد به سالهای گذشته و زمانی  

 که پدرو

ون میآید و  مادرشان زنده بودند. عارف از اتاق بیر

 روی

 .کاناپه کنار من مینشیند

ی  ل را از روی میر
نی آنکه نگاهم کند، درحایل که کنی 

 جلویش



برمیدارد و شبکه های ماهواره را باال میکند زمزمه 

 »:میکند

 «حالت خوبه؟

 من هم با همان تن صدای اندک زمزمه

 «.میکنم: »خوبم؛ ممنون که بودی عارف

 نگاهش روی صورتم میچرخد و لبخند

 روی لبهایش پهن: »انجام وظیفه کردیم

 مهندس. « لبخند روی لب من هم مینشیند

 ؛ برادرانه هانی را که خرجم میکند،

 .دوست دارم

سد: »عارف  خانه به گوش میر ی ی از آشیی صدای نگیر

 میای این

ی؟  «چانی ها رو بیی

ود. کیم  خانه میر ی عارف از جا بلند میشود و به آشیی

 بعدسیتی چای

 به دست به سمتم میآید و سیتی را مقابلم

ی چی پخته. همه تو   د: » بخور پری جون ببیر میگیر



ی   کف اییی

یزه تو چاییش  «.که بدونن این ورپریده چی میر
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ی از ی مقابلم میگذارم و نگیر  چای را برمیدارم،روی میر

ون میآید: »شام خوردی پری؟«رستکان  خانه بیر ی آشیی

 میدهم و

 «.میگویم: »خوردم، ممنون

ابرو باال میاندازد و چشمهایش را ریزمیکند: »تعارف  

 که

؟  «نمیکتی

نم: »نه ی  «.لبخند میر

 
ُ
ُ
ُ
ُ - 

 تو چه دل گندهای، تو اون هاگیر واگیر شام 
بابا دخی 

 هم

 .خوردی

ی میخندد و کش نمیداند که من  عارف میخندد، نگیر



 دولقمه

 .زهرمار خوردهام و قاشق  بغض

 .آدم بدی نبود عارف -

سد: »اون  د و متعجب مییی تای ابروی عارف باال مییی

 مردک

 «روانی آدم بدی نبود؟

: »وقت  زنگ  ی نگاهم را میدهم به فنجان چای روی میر

 زدم به

 «.تو دیوونه شد

اخمهای عارف در هم میشود و با عصبانیت 

 میگوید: »او ن

موقع که پشت در کشیک میکشید و تو کف ناموس 

 مردم بود
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، آدم خونی بود؟ رسر و ور نگو پری 

 رسجدت! «انگشتان دستم را



نم و نگاهم را میدوزم به ی  در هم گره میر

ی مقابلم دیده  نوک پاهایم که از شیشیه میر

 میشوند: »این

نه رسم؛  ی روزا یه تختهام کمه، شیش و هشت میر

 خودم

میدونم. چرت و پرت زیاد میگم؛ خودم میدونم. اما 

 - عارف

ه به چشم هایش ادامه  رسم را باال میآورم و خیر

 -میدهم

 ، این روزها آدمها هرچی که باشن؛ زشت، بد، روانی

 جانی 

 «.واسه من خوبن و بد فقط و فقط یعتی شایان

گریه ابروهایش باز میشود و نگاهش مات میماند و 

 ذهنش

حوایل حرفهای من میچرخد. حرفهانی که خودم 

 میدانم

 .خزعبل محض است



من همان عاشق دیوانیه قبلم. حاال فقط کیم کرک 

 و پرم

 .ریخته. فقط کیم خسته و دلشکستهام

 
 

صدای تلفن همراهش که بلند میشود؛ کالفه چنیک

 درون

ود. صدای فریادش  د و به اتاق میر موهایش فرو مییی

 میآید

ند ی  .که همان آدم موقتا بد  قصهام را صدا میر

رسش فریاد میکشد که:" خفه شو"که: "به تو ربظ 

 نداره" و

 عجیب امشب دلم میخواهد دیوانه

تر از این بشوم. از جا بلند میشوم و به اتاق عارف 

وم  .میر

258 

 درد و درمون

پشت به در کنار پنجره ایستاده و دست چپش را در 

 جیبش



 .فرو برده

وم، گوشر را از دستش میقاپم و به گوشم  نزدیک میر

میچسبانم. میخواهم حرف بزنم اما صدایش 

 متوقف میکند

سم  "زبانم را " فقط خواستم حالشو بیی

عارف نگاهم میکند و به عادت همیشگیاش، وقت 

 هانی که

د  .اعصابش خرد میشود لبش را گاز میگیر

ی تیر را به سمتش میاندازم: »حال  سم و اولیر مییی

 «منو؟

 زمزمهاش در گو شم میپیچد که ناباور اسمم را صدا

ند: »پری؟ ی  «میر

منو شما خط و ربظ به هم نداریم آقا. چرا حالمو  -

ش  مییی

؟ چرا  ...؟ چرا اسم کوچیک منو صدا میکتی

میان صحبتم میآید صدایش. احمق ترینم امشب 

 نه؟ رکورد



 .پینوکیو را هم شکستهام با دروغ هایم

داریم خانم. شاید شما یادت بره  که بابای  -

 من ُمرده. ولیمن یادم

ه که بابایمنو داداش شما کشته  .نمیر

سه -  .آدم حال خواهر قاتل باباشو نمییی

کیم سکوت میکند و بعد زمزمه میکند: »ویل آدم 

 حال یه

سه  «.آشنای قدییم رو مییی
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نم: »زمان برات چهقدر برات زود  ی و من طعنه میر

 .میگذره آقا

خاطرات زود برات قدییم میشن. «- کار زمونهاست 

 خانوم، شایدم

 .آدماش

ود، باهمان اخم های درهم و  ون میر عارف از اتاق بیر

 لب



گزیده شده. شاید کشش ندارد اعصابش چرندیات 

 مرا گوش

 .بدهد

؛ عوض شدی نی ی  میر
 .حرفای فلسقی

 .تنها شدم. زیاد فکر میکنم

ند لعنت  اعصاب خردکنم ی  .طعنه میر

 ...نه این که با بابات زیاد گل میگفت  گل میشنفت  

د؟ ی د؛ میر ی ند، قبال نمیر ی  فریاد میر

نه گل نمیگفتم، گل نمیشنفتم. ویل وقت  دستم یم 

 شست

ته؟ مگه  رو زنگ ییک بود که بگه کیه، چه خیی

 رسآوردی؟

جنس چیشد؟ متاع چیشد؟ تل آوردی؟ مرغوبه؟ 

 خاک تو

رست که فرق خوب و بدشو نمیفهیم. ییک بود که 

 بعضی 

 بزنه رسش بهم بگه پرسم. ییک بود که 
 

وقتا نشئیک



لقل
ُ
 صدای ُق

 بساطش

. تا وقت  که بود کلید  بپیچه تو این خونه لعنت 

 نمیدونستم

چیه. باورت میشه زنگ و سوزوندم اینقدر پشت در 

 منتظر
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موندم در و برام باز کنه. شایان آدم بدیه پری، چون 

 دلش

خونه. خون کفن پیچ شدن آقاشه که تلخه. تو بگو 

 بد عارف

ی و زمان بگن  بگه نامرد. شاهد بگه نی منطق زمیر

 عقدهای

 .ویل پری بابام بود اونی که دیدم صورتش غرق خونه

او کلمات را پشت هم ردیف میکند و چشم های من، 

 انگار



که ایستگاه قطار باشد واگن های اشک را روی  

 گونههایم

 .میلغزاند. میفهمم حرف دلش را

نفس عمیق  میکشد و آرامی  از قبل، بغضدار تر از 

 قبل و

درمانده تر از قبل ادامه میدهد: »میدونی از چی 

 آتیش

م پری؟  «میگیر

مجال نمیدهد بگویم از چه: »از زور زیاد سیاوش و 

 ضعف

 بابام. نامرد من نیستم که چشم رو تو بستم. داداش

بیمعرفتته که چشم بست رو یه ضعیف تر از 

 «.خودش

با گریه میگویم: »ضعیف تر از خودش به ناموسش  

 گفته

 «...بود

ی دارد مرد  - د م ُ یمرد؟جواب حاضی در آستیر ی اگه نمیر



 نی رحم

 من. انگار که ساعت

 .ها با خودش فکر کرده باشد که چه بگوید

 .حاال که زده هم مردنیه -
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ند: »کنار اومدی با مردنش؟ ی  «پوزخند میر

میشود کنار بیایم؟ با صدای آرایم که گونی از ته چاه 

 میآید

 «.میگویم: »نه

ود به سمت آیکون قطع تماس و  و انگشتم میر

 .لمسش میکند

نم، گریه نمیکنم، غصه  ی کف اتاق مینشینم. زار نمیر

 هم

نمیخورم. در بیخیایل مطلق نگاهم را میدوزم به دیوار  

 گچی 

 .مقابلم



زمان میگذرد و میگذرد. چهقدرش را نمیدانم. فقط 

 میدانم

که جگر سوختهام التهابش آرامی  از قبل شده. از جا 

 بلند

وم. عارف روی کاناپه دراز   شده و به پذیرانی میر

 کشیده

ی لپ تاپش   گذاشته. نگیر
ومچ دستش را روی پیشانی

 را روی

ه به صفحهاش مانده. نی هیچ  پاهایش گذاشته و خیر

 
ی
 حرف

آب را باز میکنم، لیوانی  وم، شیر خانهشان میر ی به آشیی

 از روی

م تا  کابینت کناریاش برمیدارم و زیر شیر آب میگیر

 پرشود.عادت

ی دمای معمویل آب  به خوردن آب یخ ندارم و همیر

 .دلنشینی  است برایم

ی لپتاپش را میبندد  وم؛ نگیر ون میر خانه که بیر ی از آشیی



 و با

 «لبخند میگوید: »بریم اتاق من؟

رستکان میدهم و لیوان را روی ُاپن میگذارم. شب 

 بخیر 
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ود. کنار عارف  میگوید به عارف و به اتاقش میر

 میایستم و

ین لحن ممکن میگویم: »به خدا نمیخوام  با درماندهی 

 کش یا اینکه بخوام
 

 بدبختیای خودمو بریزم تو زندگ

 «...اذیتت کنم. عارف ببخشید اگه

. بعدا حرف  زمزمه میکند: »شبت بخیر

م نیم. «نگاهم را میگیر ی  میر

وم  .از چشمهای بستهاش و به اتاق میر

ی  اتاقیک که در دوگوشهاش یک تخت چوبیاست. نگیر

 به

ود و ویلچرا کنارش نگه  سمت تخت سمت راست میر



 میدارد

بعد با کمک دست هایش روی تخت مینشیند و رو 

 به من

ند ی  .لبخند میر

 .کاش منم مثل تو اینقدر قوی بودن و بلد بودم -

لبخندش کج میشود و نگاهش روی دیوار اتاق و 

 قاب عکس

ی پنج  یک جنیر
ی
 کوچیک میافتد که عکس سونوگراف

ماههاست. جنیتی که فقط دوروز قبل از مرگش 

 فهمیده

 .بودند کاکول زر دارد و پرس است

 .من مقابله رو یاد نگرفتم؛ هیچ وقت -

دراز میکشد روی تخت و پتوی روی تخت را تا روی 

 پاهایش

 باال  میکشد: »فقط کنار اومدم. اینکه االن دنبال ُمد و

 طراحیو فالنم واسه خاطر این نیست که با بدبختیام
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جنگیدم و بهشون غلبه کردم. فقط به این دلیله که 

 فکر و

خیال دیوونم نکنه. «همینکه اینم بلدی خوبه. من 

 االن دیوونهام، موج

 بدبخت  گرفته رسمو؛ هشتاد درصد مجروح جنگ

ند باز. لبخند زدن آدم را  ی عقل و دلمم. لبخند میر

 قوی

 جلوه میدهد یا شیک؟

؛  کمرم سه قبضه رگ به رگ شد. چه جملیه شاچی

 .الیک

نم من هم ی  .لبخند میر

 .اگه زنده میموند االن سه سالش بود -

این جمله رو روزی هزار بار با خودم تکرار میکنم. 

 وقت  غذا

میخورم، وقت  میخوابم، وقت  یه برنامه کودک 

 میبینم،



وقت  از جلوی در اسباب بازی فروشر رد میشم و 

 هزار جا و

مکان دیگه این جمله تو رسم چرخ میخوره. اما وقت  

 چشمم

به پاهای بیحرکت و ویلچرم میافته خداروشکر 

 میکنم که

نیست. نی رحمیه این حرف ویل پری من وقت  فکر 

 میکنم

اگه االن زنده بود و به من میگفت بیا بریم پارک، بیا 

 بدوییم،

 
 

بیا بازی کنیم و من نمیتونستم تموم تنم میلرزه.زندگ

 من زود

 عروس شدم،
 
 ساخته شد. هیجده سالگ

 مادر شدم. خییل هم زود خراب شد و 
 
نوزده سالگ

 نوزده

سال و شش ماهم بود که یه بیویه فلج شدم که از 

 قضا
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 .داغ اوالد هم دیده

د. انگار که یزد، بغض نمیکند و ماتم نمیگیر  اشک نمیر

بخواهد در مورد کارهای روزمرهاش صحبت کند، 

 خاطرات

 
 

 !سه سال گذشتهاش را مرور میکند. به همان سادگ

اشاره میکند روی تخت بنشینم: »چرا وایسادی، 

ی   «.بشیر

روی تخت کنار دیوار مینشینم و پالتوام را از تن به 

 در

ی رنگش فرار  میکنم. نگاهم نمینشیند میان نگاه سیی

 میکند از

وحش  .ترس روب  هرو شدن با چشمان بیر

هضم داستانت اون قدر سخته که من نتونستم  -

 حت  تو

این چندسال درکش کنم. چه برسه تو این چند 



 دقیقه. ویل

باید بگم بهت که دمت خییل گرم. استخونای 

 شکستهات

 رو خوب ترمیم کردی
 

 .زیر بار زندگ

انگار که حرف من را نشنود. انگار که غرق شده باشد 

 میان

خاطرات میگوید: »دوستش داشتم. خییل ها؛ خییل. 

 اون

قدر که چند ماه تموم رو نق زدم به جون عمه و 

 خاله تا بیانداداش

ی به این وصلت. عیل پرس خونی بود  رئوفو رایصی کیی

، اینکه داداش رئوف بدقلق  میکرد میگفت سنت  

 کمه. چم و

 دستت نیومده. بچهای طاقتت کمه زیر بار
 

 خم زندگ

 کمرت خم میشه
 

 .مشکالت زندگ
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 با 
 

خالصه ی این رفت و آمدا فقط شد یه سال زندگ

 .عیل

پیر نشدیم به پای هم اون جوون مرگ شد من به 

 یادش دارم

 «...ذره ذره

هاش  از فضای خاطراتش دور میشود انگار. نگاه خیر

 را از

د و میگوید: »تو شایان و دوست  دیوار روب  هرو میگیر

 «داری؟

رستکان میدهم فقط. دوستش دارم؛ احمق بودن که 

 شاخ و

 .دم ندارد

 َبده؟ -
 

 پس چرا مییک

تحریر کوچک کنج ی  نگاه درماندهام مینشیند روی میر

 .اتاق: »چون داره بدی میکنه. «- قصاص حقشه پری

ی گرفته و به چشمهایش میدوزم. چه راحت  نگاه از میر

د ذره ذره سیاوش بیچارهام  .میمیر



ع و  تو بگو حق، خدا و پیغمیی و رسر

 دین بگه حق! آسون نیست ُمردن

 عزیز برات. زمزمه میکند: »آسون هم

 نمیشه. « روی تخت دراز میکشم و

 .پتوی گلبافت را روی خود میکشم

 .این سیاوش شما خدای آرتیست بازیه

 .میخندم؛ نی صدا و تلخ. این را  هم راست میگوید
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یعنیا فکر میکنه دوره دوره ممدرضا شاهه اینم  -

 ممدعیل

 .فردین

به ممد خطاب کردنش میخندم. نگاهش را به سقف 

 دوخته

و درحایل که لبخند به لب دارد میگوید: »یادته که رس 

 زیبا

چه فردین بازیای درآورد؟ زیبا هم که پیله؛ نزدیک 



ش رس  بودبیی

ه  «.سفریه عقد و بله رو ازش بگیر

 بیشی  میخندم. چرا خنده هایم بغض دارند؟

تا ییک دوماه زیبا برامون قیافه میگرفت که شماها از 

 عشق

چی میدونید سیاوش به خاطر من دهن چهارتا 

 مزاحم و لال

. « بازهم میخندم و خندههایم گریه میکنند  .واکیی

خدانی بود صبا اومد کارگاه وگرنه االن داشت  پوشک 

 بچه

 .ی چهارم سیاوش و عوض میکردی

خندهام درد میکشدو میگویم: »زیبا ُ خله. از اولشم  

 گفتم

بهش سیاوش نمیخوادت. فکر کرد این حرف منه. 

 نفهمید

 «...حرف دل سیاوشه تا

 حرفم را قطع میکند: »تا اینکه



 سیاوش صبا رو نامزد کرد و زیبا

 داغون شد. « آرام زمزمه

 «.میکنم: »اوهوم، داغون شد

267 

 درد و درمون

تقصیر سیاوشه دیگه. فکر میکنه داش آکله و همیه 

 شهراون

 یاروان، چی بود اسمش پری؟

 کاکا رستم

 .آها همون. اگه قایط نکرده بود االن اون تو نبود

حرفهایش بوی واقعیت میدهد. ازحرف های حقش 

 ناراحت

نمیشوم: »انی همیشه میگفت این سیاوش کله خرابه 

 آخرشم

 «.کار دست خودش میده و داد

 .راست میگفت، خدا رحمتش کنه

 .خدا رفتگانتو رحمت کنه



 آه جگرسوزی میکشد و من باید خییل احمق باشم

 که نفهمم جای خایل رفتگانش اینطور سینهاش را

 سوزان کرده. - خداکنه هرچی که خوبه پیش بیاد

 .براش

 چشم میبندد. از جا بلند شده و چراغ اتاق را خاموش

میکنم. دومرتبه روی تخت دراز میکشم. چشمهایم 

 را

 * * «*.میبندم و در دل میگویم: »خداکنه

با شنیدن صدای اذان که از مسجد محلهشان به  

سد  گوش میر

از خواب بیدار میشوم. صدا نزدیک است و آرام 

 .بخش

دن دکمیه   گوشیام را از زیر بالشت درآورده و با فرسر

 کناری
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صفحهاش را روشن کرده و به ساعت دیجیتایل روی 



 صفحه

نگاه میکنم. میدانم که عارف اهل نماز است و این 

 ساعت

بیدار میشود. از جا بلند میشوم تا قبل از رفتنش به  

 کارگاه

ون رفته و نگاهم را دورتا  بااو حرف بزنم. از اتاق بیر

 .دورخانیه نچندان تاریک میچرخانم

نیست و احتمال میدهم  که در حال خواندن نماز 

 باشد. روی

کاناپه مینشینم و منتظر میمانم. خواب به چشمانم 

 غلبه

نم. تا اینکه عارف  ی میکند و هر از گایه چرت میر

 درحایل که

دکمههای رسآستینش را میبندد از اتاقش خارج 

 میشود. از جا

نم. دست روی سینهاش  ی بلند میشوم و صدایش میر

 میگذارد و



میگوید: »ای تو روحت دخی  سکتهام دادی. خواب 

 نما شدی

 «کله سحر؟

درحایل که انگشتان دستم را به هم چفت و بست و 

 بعد آزاد

میکنم میگویم: »یه چندتا خواهش دارم ازت. «ابرو 

 باال میاندارد و

 «با خنده میگوید: »یه چند تا؟

رستکان میدهم و او درحایل که دست به سینه 

 میایستد

 «.میگوید: »درخدمتیم

 میخوام برگردم رسکار، میشه؟ -

ابرو درهم میکشد: »اگه فکر میکتی من واسه این 

 چند وقت
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 «...که اینجانی بعدا منت  رست



حرفش را قطع میکنم و میگویم: »نه نه. نقل این 

 حرفا

 «.نیست

؟  «موشکافانه نگاهم میکند: »پس چی

میخوام برگردم رسکارم و رو پای خودم بایستم؛ 

ی   .همیر

؟ ی  همیر

ی و من منُ کنان  نگاهم را میدوزم به زمیر

 میگویم: »فقط

ی که نه، میخوام حقوق این مایه که قراره بیام  همیر

 رو زودتر

م  «.بگیر

پول الزم داری؟عصتی میگویم: »ای بابا. عارف  -

 .اذیتم نکن

 میخوام در

 «.خونمونو درست کنم

 قالب دستهایش باز میشود و باهمان اخم های درهم



میگوید : »که یه روز بزنه رست از اینجا هم نی رسو 

 صدا

فلنگ و ببندی. همونطور که از پیش مامان بزرگ وفا 

؛  رفت 

 «.نی رس و صدا

نم: »عارف!؟ ی  «درمانده صدایش میر

با لبخند بساط شده روی لبهایش 

 «.میگوید: »زهرمار

مظلوم نگاهش میکنم. لبش را میجود و کیم بعد 

 میگوید: »در
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. یه جا هم از حقوقت کم ی  و  خودم میدم درستش کیی

 «.نمیکنم

 میکشم: » 
 

چشم میبندم و نفش از رس آسودگ

 ممنون

 «.عارف



 .انجام وظیفهاست

نیست. وظیفهات نیست ویل دمت گرم.چشمهایم را 

 باز میکنم، از

 کنارم رد میشود، خداحافظی میکند

و زیرلب جوابش را میدهم. به اتاق رفته و روی تخت 

 در از

ی در دلم میجوشد؛ انگار که بخواهد  ی میکشم. چیر

 مواخذهام

کند مدام میگوید" اذان دادنها"، " نماز پری؛ نماز"؛ 

 "نماز آرومت

وز تر از این حرفاست   میکنه ها" و شیطان درونم پیر

 که

د و جسم من خستهی  از آن  بخواهد وجدان درد بگیر

 است که

 .یارای کشاکش داشته باشد

چشم میبندم اما خواب به چشمانم حرام شده. فکر 

 میکنم و



فکر. به سیاوش، به بچهاش، به صبا، به خودم و از 

 همه

بیشی  به شایانی که این روزها اصال 

 نمیشناسمش.آنقدر میان کوچه

 پس کوچههای خاطراتم میچرخم که هوا

ی چشمهایش را با دست میمالد و  روشن میشود. نگیر

 خمیازه

میکشد. نگاهش را به من میدوزد و 

 «میگوید: »بیداری؟
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نم: »خییل وقته ی  «.لب میر

دومرتبه خمیازه میکشد اما اینبار دستش را جلوی 

 دهان

 از میلههای کناری و باال نی 
ی د و با کمک گرفی  میگیر

 تخت

فلزی رسجا مینشیند. دست دراز میکند و ویلچرش را 



 به

 .سمت خود میکشد

مستقیم نگاهش نمیکنم که مبادا میان تقال کردنش 

 موذب

ند ی ی نگاه زیرچشیم هم آتشم میر  شود. اما همیر

. اما عادت کرده. سه  روی ویلچر مینشیند؛ به سخت 

 سال

ی که  ی ی چیر تمام وقت  صبح از خواب بیدار شده، اولیر

 دیده

ی صندیل لعنت  بوده و جای عادت کردن هم  همیر

 .داشته

ود. من هم از جا بلند شده و از اتاق  ون میر از اتاق بیر

ون  بیر

ود و زیر سماور را روشن  خانه میر ی وم. او به آشیی میر

 .میکند

وم تا دست و صورتم را بشویم  .من به رسویس میر

ی به سخت   صبحانه میخوریم، صبحانهای که نگیر



ش  حاضی

کرده و من ترسیدهام کمک کردنم را پای ترحم 

ی   بگذارد ودلچرکیر

 .شود

صبحانه میخوریم، اما چه صبحانهای مزیه زهرمار 

 میدهد

ی برای حاضی کردنش را میبینم  .وقت  تقالهای نگیر

من تا چند روز دیگر باید در این خانه باشم و اینطور 

 از
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م را خدا میداند  بمیر
 

مندگ  .رسر

ی ویلچرش  سد. نگیر صدای زنگ در ورود به گوش میر

 را

سم: »من باز   حرکت میدهد تا به سمت در برود. مییی

 «کنم؟

 «.میگوید: »نه خودم باز میکنم



در را که باز میکند صدای مکالمهاش را با زنی 

 میشنوم

 ".سالم خانم"

ین جون. امروز مهمون دارم الزم نیست  " سالم شیر

 کار را رو

 ."انجام بدی

 "ناهار چی خانوم؟"

م عزیزم.""باشه. پس اگه کاری " ون میگیر از بیر

 داشتید تماس

ید  ."بگیر

 ".چشم، سالم به بچه هابرسون"

سونم. خدانگهدار"  میر
 

 ".بزرگ

نند و من آب میشوم از خجالت. رسبار و  ی حرف میر

 رسبار و

 .رسبار این روزها چه قدر بااین کلمه ُاخت شدهام

ی  خانه. پشت میر ی در را میبندد و میآید به آشیی

 ویلچرش را نگه



 .میدارد

مستخدمه. چند روزی یه بار میآد و خونه رو  -

یکاری  تمیر

میکنه.بنده خدا پرسش مریضه. امروز و گفتم نیاد 

 مواظب
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منده  پرسش باشه فقط تو رو بهمونه کردم که رسر

 نشه؛ نرو

 .تو قیافه

نگاه میدوزم به چشمهایش. آدم های قصهام چرا 

 اینقدر سیع

 دارند حمایتم کنند؟

؛ همتون - ی  .ممنون که هستیر

فنجان چای مقابلش را برمیدارد و قبل از اینکه به 

دیکش کند ی  دهانیی

 .میگوید: »یه عمر سیاوش برا عارف دوییده



، پارچه بیار، ارزون بخر، مرغوب باشه،  پارچه بیی

 فالن باشه،

بهمان باشه با وجود تموم مشغلههاش پشت عارف 

 بوده. االن

اگه حمایت  هست منت  نیست. یه نریز تو خودت  

 که

. خودتم  کم برای  مزاحمم، چون نیست  تاج رسمونی

 عارف و

اون کارگاه زحمت نکشیدی تا نصفه شبموندی سوزن 

 زدی که

 سفارشاش یه وقت دیر نشه. تا صبح

نشست  پارچه برش زدی که یه وقت دیر نشه چک 

 های

عارف پاس نشه. پس این و بدون االن که تو این 

 خونهای

ان کنیم  «.نوبت ماست که جیی

 .دوستون دارم -



 .یک لبخند کج گوشیه لبم مینشیند

 این قدر خوب بودم من و خودم خیی 
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ند اوهم: »ماهم ی  نداشتم. لبخند میر

 «.دوستت داریم

 فنجان چایش را رس میکشد و

 میگوید: »بخور و حاضی شو که امروز

 برنامه ها دارم برات. « دست زیرچانه

نم: »چه برنامهای؟« با آن لبخند دندان ی  میر

 «.نمای کش آمده میگوید: »ولگر دی

ند زیرخنده. من هم میخندم اما خنده روی لبهایم  ی میر

 .غریتی میکند

 دستم را از زیر چانه آزاد کرده و فنجان چایم را

برمیدارم: »عارف میدونه چه نیت شویم برام 

 داری؟« با

لحن پر افسوش که ساختگیاست میگوید: »نه. 



 عارف

 ساده فکر میکنه میخوایم بریم بازار ُمدایل مانتورو

یم  نگاه کنیم. « چای را مزه مزه میکنم؛ تلخ: »بازار نمیر

یم؟  «پس کجا میر

چاقوی آغشته به کره را توی بشقاب میگذارد: »وای 

 چه قدر

یم،  ون، بازار هم میر یم بیر . میر
نی تو دخی  ی شاس میر

 مدل

مانتوها رو هم نگاه میکنیم. اما قرار نیست مثل 

های  دخی 

 «.چشم و گوش بسته آسه بریم، آسه بیایم

 ابرو باال میاندازد: »به جان

275 

 درد و درمون

 خودم اگه فهمیده باشر چی 

 میگم. « میخندم: »نه

فهمیدم. « - خداروشکر.میخندد و روحیهاش 



 ستودنیاست؛ نه؟

ی را جمع میکنیم و ظرف ها را  میر

ی میخواهد به اتاقش برود  میشوییم. نگیر

؟ ی  تا حاضی شود - راست  نگیر

 گردن کج میکند

 - «سمتم: »جان؟

 آسانسور خرابه

 چجوری بریم

؟ ی  پاییر

 خجالت میکشم از

 سوالم اما بایدبگویم. زمزمه

 میکند: »عارف

 «.میکشمت

ود و چند دقیقیه بعد صدای دادش  به اتاقش میر

میآید: »عارف مگه من نگفتم به این مردک ریلکس 

 بگو این

وامونده رو درست کنه؟ پس چرا این بیصاحاب 



 خرابه هنوز؟

تا ساعت دو و قت دارید عارف. به خدا اگه درست 

 نشه
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 «.ساختمون و رورستون خراب میکنم

تهدیدهایش، باز همان لبخند غریب را میآورد روی 

 .لبم

خواهر و برادری من و سیاوش اینطور نبود. همیشه 

 دادها را

د و گریه ها را من میکردم ی  .سیاوش میر

گریه نه از داد سیاوش. من که گریه میکردم سیاوش 

ی و  زمیر

ون میآید و ُ غر  آسمان را به هم میدوخت.از اتاق بیر

ند: »یه ی  میر

ی ُ جغد  هفتهاست عیر

نشستم ته خونه. یه میگم این بیصاحاب و درست  



 کنید

ه. «دست هایش میلرزد  ه که نمیر به خرجشون نمیر

 وقت  روی

 دکمیه حرکت  ویلچر

 .مینشیند

ون از  اونور تالقی   ناراحت نباش. هرچی دیر رفتیم بیر

 .میکنیم

 .توهم پایهای ها

 .ن پ مریم مقدسم

و کش نمیداند که من پاییه یک نفر بودم و شاید 

 باشم و

 نمیکرد. وقت  او 
 
بس! هوا رسد و گرمش برایم فرف

 بود،

وقت  او میآمد، وقت  او میخواست من، دیگر من 

 .نبودم

ویلچرش حرکت میکند سمت کاناپیه دونفرهای که 

 من
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 .رویش نشستهام

س یا هرچه که هست  ناخنهایش را از شدت اسی 

 میجود: »یه

 کرد
ی
ی رو زیبا بهم معرف  «.دکی 

نگاهم باال میآید و روی صورتش مینشیند، لرز دارند 

 هنوز

دستهایش: »وقت  رفتم پیشش، وقت  کیل آزمایش و 

 ام آر آی

دادم، وقت  جواب آزمایشهای قبل و پروندهام رو 

 دید، گفتمیشه امید

 «.داشت که یه روز بتونم روی پاهام بایستم

 «مات و مبهوت نگاهش میکنم: »واقعا؟

 «!رستکان میدهد: »واقعا

 خب پس چرا...؟ -

حرفش مینشیند میان حرفم. انگار که میداند 



 میخواهم چه

سم و جوابش را از بر است: »چون نیست، نداریم  بیی

 .اونقدر

سیصد میلیون، اونم فقط هزینه یه عمل از سه تا 

 .عمله

ی  ی خودم که جز یه سهم کوچیک از اون کارگاه چیر

 .ندارم

عارف هم که دار و ندارش یه سهم از کارگاه، 

 ماشینش و یه

ی نداره تازه اگه بخواد  ی مقدار پس انداز چیر

 خواستگاری وفا

. داداش رئوفم که خودش به  هم بره که دیگه هیچی

 اندازه ی

 مشکالت داره. میبیتی پری؟ من باید آرزوی همه 
ی
کاف

 چی رو

ی که واسه تو  ی قدم برداشی  م. حتما همیر به گور بیی

 راحت
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 «.ترین کار دنیاست

از غم نگاهش، غصهام میشود: »شاید بشه کاری  

 «.کرد

مغموم تر از قبل میشود لحنش: »نمیشه پری. هزار 

 بار این

راه و رفتم و وقت  که برگشتم بینتیجه تر از قبل بوده. 

 بهعارف

 «.نگیا! اگه بدونه زندگیشو خراب میکنه

زیادی ناشکرم خداجان؛ بازهم مثل همیشه 

مندهات  .رسر

 رستکان میدهم. به عارف نمیگویم اما اگر بداند که

 به او نزدهام از دستم دلخور 
ی
میدانستهام و حرف

 .میشود

ی است دیگر؛ روی پا نایستادنش را به  خواهر همیر

 خوشبخت  



 .عارف ترجیح میدهد

 .قول دادیا

 .قول دادم

و ای کاش نمیدادم. کاش میشد به عارف بگویم تا 

 خودش

 که من میشناسم 
ی
را برایش به آب و آتش بزند. عارف

 تا

ود  .پای فروش کلیهاش هم میر

ی با تعجب  صدای زنگ در که میآید، نگیر

 میگوید: »کیه این

 «!وقت روز؟

میخواهد ویلچرش را بچرخاند که نمیگذارم از جا 

 بلند شده و
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ه و  وم.در را که باز میکنم خیر به سمت در میر

 متعجب به مردی



 نگاه میکنم که

این روزها عجیب قصد دارد از حاشیه خارج شود و 

 پا وسط

 .زندگیام بگذارد

سد: »میشه بیام  سالم میکند، جواب میدهم.مییی

 «تو؟

سد؟ من که  از من مییی

 خودم مهمان چندروزیه

 .این خانهام

ی  وم. او خم میشود و بند پوتیر از جلوی در کنار میر

 های

 .بزرگش را باز میکند و از پا درشان میآورد

یالال میگوید و وارد خانه میشود. اینکه این همه سال 

 خارج

از کشور بودن روی فرهنگش تاثیر نگذاشته بازهم 

 من را به

 .تعجب وا میدارد



در را میبندم و پشت رس ش قدم برمیدارم. صدای 

ی از  نگیر

 "اتاق میآید که میگوید: "بفرمایید

شاهد روی ییک از کاناپههای تک نفره مینشیند و 

 نگاهم

میکند. نگاهش انگار یک حال غریتی دارد؛ نه رسد 

 است، نه

گرم است، نه عاشقانه! تنها یک نگاه معمویل است 

 اما پراز

حرف، حرف هانی که حداقل من ییک متوجهش 

 .نمیشوم
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ود: »چرا این روزا خوب  - ؟تای ابرویم باال میر خونی

 بودن حال

 من

 «اینقدر برات مهمه؟



 پا روی پا میاندازد و تلفن همراهش را توی دست

میچرخاند: »چون خواهر رفیق بچگیهایم، چون 

 دخی  

 متی 
 

 «!عزیزترین آدم زندگ

 رسپا ایستادهام باال ی رسش و دست به کمر

 میشوم: »باور کنم که دردت فقط همینه از این

 همه خوب بودن؟« تای ابرویش را باال میاندازد و

ند: »مختاری ی  «!به پشت  صندیل تکیه میر

ون میآید و نگاه شاهد مات میماند  ی از اتاق بیر نگیر

 روی

د اما  ی رد نگاه شاهد را میگیر چرخ های ویلچرش. نگیر

 به

ند: »سالم، خییل  ی روی خودش نمیآورد. لبخند میر

 خوش

 «.اومدید

 .شاهد از جا بلند میشود

ند و چرا ی  لبخند میر



 لبخندش شبیه لبخند هایشایان است؟ - سالم،

منده مزاحم شدم  .رسر

ی جلوتر میآید و اوهم لبخند را مهمان لبهایش  نگیر
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میکند: »مراحمید، بفرمایید بشینید -به من نگاه 

 میکند- پری،

ی  ؟ بشیر  «.تو چرا رسپانی

 روی کاناپیه تک نفره روبه روی شاهد مینشینم،

 پاروی پا میاندازم و دست هایم را روی سینهام ق

د و کنار ی ویلچرش را جلو مییی  الب میکنم. نگیر

 شاهد متوقفش میکند. ابرو باال میاندازد و

 میگوید: »این طرفا؟« شاهد چنگ میان موهایش

ی مرموز د: »نگران پریزاد بودم. « نگیر  فرو مییی

 نگاهش میکند. شاهد اما نی تفاوت نگاهش را

 «.میدهد به من: »افسانه برگشته

حت  شنیدن نامش هم عصبیام میکند.لبم را میگزم و 



 با خودم

 میگویم: »دارم

؟  براش. « - شما از کجا میدونی

 پا روی پا میاندازد: »صبح رفتم

م که سفارش  اندازیه در و بگیر

 بدم. « دیوانه تر از قبل

 میشوم: »چرا شما؟« دیوانگیام

 لبخند کوچیک کنج لبش

 مینشاند: »پس گ؟« عصتی و
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 برنده میگویم: »خودم هنوز

 «.ن ُ مردم

ه به تصویر  صفحیه موبایلش را روشن میکند و خیر

 روی

صفحه میگوید: »بر منکرش لعنت. «آسوده خیالیاش 

 دلم را به هم



ند، ُتن صدایم ی  میر

 افسار پاره میکند: »اگه لعنت پس چرا من و مرده

 فرض کردی؟« نگاهش از صفحیه موبایل باال

ی قصدی نداشتم. شلوغش نکن  میآید: »من چنیر

 پریزاد این فقط یه کار کوچیکه. « نگاهم مینشیند

. انگار که خودش را ی  روی صورت متعجب نگیر

 مزاحم بداند میگوید: »من برم چانی دم کنم. « شاهد

ی   زمزمه میکند: »زحمت نکشید، باید بر م. « نگیر

ود زمزمه میکند: »چه خانه میر ی  همانطور که به آشیی

 «.زحمت  

قفل دستهایم باز میشود، روی ران پایم مشتشان 

 میکنم. قبل

 از سیاوش زیر دین کش نبودم، بودم؟

 آخ که من اگه بفهمم دلیل این

مهربونیهات و خییل خوبمیشه. ابرو درهم 

 میکشد: »چرا

؟  «دنبال داستانی
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 ابرو در هم میکشم: »میخوای

 واسه رضای خدا این قدر
 

 بیک

ی؟« از جا بلند میشود و  پیگیر

 «.میگوید: »من باید برم

دیم ی  .داشتیم حرف میر

موبایلش را میرساند توی جیب پالتوی رسمهای 

 رنگش و با

دیم، تو  ی همان اخم های در هم میگوید: »حرف نمیر

 داشت  

ی نقشه های شیطانی   «!منو متهم میکردی به داشی 

ی  هانی که بلند شدهاند و تا نزدییک های چشمم 
چی 

 آمدهاند

نم. نی فایدهاست، با وجود موهای لختم 
ی را کنار میر

 باز

 .رسجای خودشان برمیگردند



 تند شده آتش خشم

 نگاهم: »نداری؟« باصدای بلند و حق به

 «!جانب میگوید: »نه

د و دست  دست راستش را در جیب پالتواش فرو مییی

ی مدیل  چپش را  به صورتش میکشد: »تو با همه همیر

 رفتار

سه زن بابای سفید برفیه؟ ؟ هر گ حالتو بیی  «میکتی

 تلخ تر از همیشه هایم زمزمه میکنم: »هرگ نه، ویل

داداش شایان، شایک پروندیه داداشم، آره. « 

 انگشتش

284 

 درد و درمون

 را مقابل صورتم تکان میدهد: » قبال هم بهت گفتم،

 برای من کشته شدن اون آدم اهمیت  نداره. سیع کن

 بفهیم. « اشک کاسیه چشمم را پرمیکند: »نمیتونم

ی خیالش هم ه و عیر  بفهمم. مگه میشه بابای آدم بمیر

د و در حایل که به  نباشه؟« نگاه از صورتم میگیر



 سمت

ود میگوید: » حاال که شده. خداحافظ  «.در میر

ی خانم خدانگهدار  به  بلند تر ادامه میدهد: »نگیر

 عارف

سونید  «.سالمیی

خانه خارج ی ی از آشیی  تا بخواهد نگیر

ود و در را پشت رسش  بشود میر

ون خانه بیر ی ی که از آشیی  میبندد. نگیر

سد: »این یارو چش بود؟  میآید مییی

ی کرد؟« قطره اشک مزاحم  چرا همچیر

 را هنوز از چشمم نچکیده با رسانگشت

نم ی  .کنار میر

ی میخندد: »یه جور میگفت پریزاد  شیش تا ازش  نگیر

ون  بیر

د ی  «.میر

کاش نیم گفت، کاش هضم اینکه قتل پدرش برایش 

 مهم



نیست، برایم آسان میشد. کاش رفتارش برایم عادی 

 میشد و
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ی نبودم  .اینقدر نسبت به محبت هایش بدبیر

روی کاناپه، رسجایم مینشینم و پاهایم را در شکمم 

 .جمعمیکنم

 
 

ی  که دیگر امیدی به زندگ  افرسده شدهام نه؟ همیر

ی که دیگر  ندارم برای افرسده شدنم کافیاست. همیر

 دوست

ندارم روی صبح را ببینم دلییل است برای 

 مردگیام.من خییل وقت

 را
 

 نمیکنم، فقط مردگ
 

 است که دیگر زندگ

ی نفس کشیدن مشق میکنم  .در عیر

 اوه قیافه رو؛ چرا باز زدی تو فاز دپرسینگ؟

 .خوبم. فقط دلم میخواد فکر کنم

همان جا کنار ُاپن ایستاده و دست به زیرچانه 



ند: »چی  ی  میر

 «عایدت میکنه این فکر کردن؟

 .سکوت میکنم، جواب سوالش را نمیدانم

، وقت  غصه   - بذار من بهت بگم؛ وقت  کسل میشر

 کیلو

ش  کیلو میشینه رو دلت، وقت  همش از خودت مییی

 چرا،

ه از درد زندگیت مجبوری که فکر   وقت  نفست مییی

 !کتی 

ی این درد. جواب چراها  خون آبه بخوری واسه تسکیر

 را

 .البه الی خاطرات دنبالش باشر 

. ویل 
ی
واسه سبک کردن دل خودت خیال میباف

 میدونی فکر

و خیال فقط دیوونه ترت میکنه. انگار که یه مادیه 

 مخدر
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، آرویم،   ؛ پرن  قوی باشه، تا وقت  مرصفش میکتی

 .گیم

وقت  که واسه یه لحظه ازش دست میکشر جونتو 

ه تابرت  میگیر

 .گردونه به خودش

ه زده روی گلویم را به هر بدبخت  که  بغض چمیی

 هست

های  ی ه میشوم به سیی قورت میدهم و باز خیر

 آرامش: »نکن

پری. فکر و خیال نکن. به جای غرق شدن تو خاطره 

 و

 کن و بجنگ با 
 

خیال بافتنای الگ تو لحظه زندگ

ی ی  هرچیر

 «.که قراره تو رو از پا دربیاره

ی   .من بلد نیستم بجنگم نگیر

 . ، تو وابسته ی سیاوشر . تو عاشق سیاوشر یاد بگیر



 میدونی 

به اون قدر  که نبودنش دیوونت میکنه. این ضی

 مهلک هست

ی برو  ه پس به جای رویا بافی  برات که امونت و بیی

 جلو. بذار

نتیجیه قطیع بیاد اون وقت و اسه یه لحظه هم 

 .بیکار نمون

وز بشر   «.اون قدر بجنگ تا تو پیر

زور شایان زیاده. آس دستشه، حاکم اونه، قوی اونه، 

 برد با

 !اونه

 میآید کنارم و دست

 های لرزانم را

د. - میخوایقبول کتی که  میگیر
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ه؟  سیاوش میمیر



 »:سکوتم را که میبیند ادامه میدهد

 میخوای قبول کتی  که صبا بدبخت

 بشه؟ میخوای قبول کتی که اون

 بچه یتیم بشه؟« تیر یم کشد قلبم

 «.و زبانم زمزمه میکند: »نه

پس قوی باش و بجنگ و کوتاه نیا. تروخدا گوش   -

 کن به

 تا آخر عمر درد و عذابش خر 
 

حرفم پری. اگه نجنیک

 قلبتو

ه  .میگیر

اشک هانی که نمیدانم گ از چشمانم باریدهاند را با 

 دست

پاک میکند و میگوید: »یه زنگ به عارف بزنم ببینم 

 درست

 «.شده آسانسور یا نه

ود به اتاقش بازهم. صدای مکالمهاش میآید گوش  میر

هایم میشنوند اما حواسم حوایل حرف های 



ند. میشود ی سه میر  نگینیی

 جنگید؟ میشود امید داشت؟

 .میشود که... خدایا بد دردیایست این آشفتهحایل

 ناهار میخوریم و الزم است

 که بگویم من زهرمار

 میخورم؟ حاضی شده و
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 .ازخانه خارج میشویم

ی پشت هم صلوات  وارد آسانسور که میشویم نگیر

 .میفرستد

د و او با همان صدای  از نگرانیاش خندهام میگیر

 لرزان

 «.میگوید: »ای زهرمار، رو آب بخندی بزمجه

ی پیدا  میکند و صدای او باال تر  خندهام شدت بیشی 

. من یه سیب زمیتی ود: »عمتو مسخره کن دخی   میر

کردن تو آسانسور دارم. «خندهام بازهم  فوبیای گیر



 تشدید پیدا میکند

 و عجیب است برایم که

 .لبهایم هوس خندیدن کردهاند

ند: »ساکت شو پری. یه بار گیر  ی  جیغ میر

 کرده بودم تو این وامونده نزدیک بود

 اشکم دربیاد. « زنی اعالم میکند همکف و

ی بقییه خاطرهاش را  اجازه نمیدهد نگیر

 .تعریف کند

مزده  ی رسر از ساختمان که خارج میشویم نگیر

 میگوید: »من

م معموال با عارفم. ببخشید که قراره کیل  هرجا میر

 دردرس

نند لبهایم: »چرت و پرت  ی بندازمت. « بازهم لبخند میر

 - «.نگو

 .داشتم فکر میکردم بااین تیپ قراره چندتا مخ بزنی 

خندیه هردویمان شلیک میشود و توجه اطرافیان را 

 جلب
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 .میکند

نمنم به سمت رسکوچه قدم برمیداریم و 

 نگینمیگوید: »یعنیا؛ من اگه

 زلزله بیاد و بخوام از خونه بزنم

ون قبلش باید چیتان پیتان کنم.ریلکس بودنتو  بیر

 خییل

 «.دوست دارم

به موهای حالت دارش که با موس فرشان کرده و از 

 زیر ش

ون ریخته اند نگاه میکنم و  ال گلبیه رنگش بیر

 «.میگویم: »ببیع متی دیگه

 نمیکنم در حقش ویل جان برادر من است  
ی
نی انصاف

 که یک

 !لنگه پا درهوا مانده

وع کردهام. اما  جنگیدن را از این لحظه رسر



 خداکند؛ خداکند؛ خداکند که کم نیاور م وقت  

 قایصی حکم میدهد. خداکند که وقت  قایصی 

وع نشود و  میگوید "قصاص" روزم از نو رسر

 !روزی غم هایم از نو

 خداکند وقت  دستبند میبینم که پیچیده شده

دور دستانش زبانم الل نشود و جسمم نشودمردیه 

 .متحرک

سیم؛  رسکوچه که میر

ی   میخواهم دست برای تاکش باال کنم که نگیر
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 .نمیگذارد

سیم  «.باهمان لحن غمزده میگوید: »نزدیکه، زود میر

 من نمیدانم مقصد کجاست و اما

 خوب میدانم که چرا غم گرفته دل

 مهربانش. رستکان میدهم و

 «.میگویم: »باشه



او خجالت میکشد از اینکه سوار و پیاده شدن از 

 تاکش

 .برایش مشکل باشد

به سمت همان ناکجا آباد راه میافتیم. خیابان ها 

 چندان

 .شلوغ نیستند و این دلچسب است

هوا آفتابیاست اما سوز دارد. گاهگداری بادهم 

 میآید. از

ی دورتر پاساژ  خیابان که رد میشویم، چند می 

 بزرگیاست که

ی ذوق زده نگاهش میکند.نگاهش حس چشم  نگیر

 های من را دارد

 وقت  به چوب و اره ی

 .کمانی و ابزار آالت معرق نگاه میکنم

وارد پاساژ میشویم و من به این فکر میکنم که تا به 

 حال

ی با شوق به مانتوها و   جانی نیامدهام. نگیر
ی چنیر



 پالتوهای

ین ها نگاه میکند، ریزبینانه و نکته  پشت ویی 

 .سنجانه

رسانجام طبقیه دوم پاساژ مقابل مغازهای میایستد. 

 درب
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شیشهای را هل داده و وارد مغازه میشود. من هم 

 بعد از

 .کیم مکث پشت رسش روان میشوم

 نگاهش را دورتا دور مغازه

ند: »سامان؟ ی  میچرخاند و صدا میر

 من هم بالطبع نگاهم را «

 دورتادور مغازه چرخانده و منتظر

 جواب میشوم. جوانی که نمیآید

ی دومرتبه صدایش را باال  نگیر

د: »سامان؟«این بار با لحتی کش دارتر صدا  مییی



 میکند: »سامان،

 کدوم گوری

؟«در شیشهای باز میشود و پرس  هست 

 بلندقد جوانی واردمغازه

 میشود. نگاه گذرانی به ما

 .میاندازد و سالم میکنیم

 .پاسخ میدهد؛ آرام

ی کوچک کنار در میایستد و  پشت میر

ی   میگوید: »باز که رس و کلهات پیدا شد! « نگیر

 درحایل که ویلچرش را به سمت مانتوهای آویز

د باخنده میگوید: »خفه  شده به دیوار مییی
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 بابا. « مانتوها را نگاه میکند و میگوید: »اینا

 «تولید کجاست؟

سامان اشاره میکند روی کاناپیه دونفریه روبه رو 

 بشینم و



خودش هم همان جا روی صندیل چرخدارش 

 .مینشیند

ند: »سام؟«سامان تنها  ی ی صدایش میر مینشینم و نگیر

 .نگاهش میکند

یخت  - بیشعور مگه با تو نیستم؟ این مانتوهای بیر

 تولید

 کجان؟

ی کوچک گذاشته و کف دستش را  آرنجش را روی میر

 تکیه گاه

ی دست از  ؟«نگیر ی
یخی  میکند برای صورتش: »بیر

 تماشای

مانتوها کشیده و به سمت ما میآید: »خییل هاشون، 

 عارف

ی  گفت یه برش زن و یه چرخکارش فعال رفی 

 .مرخض

مسئول خریدش هم که فعال نیست. کاراش احتماال 

 دیرتر



 «حاضی میشه مشکیل که نداری؟

 لعنت  من 
 

و اگر هم داشته باشد، مقرصش زندگ

 .است

 سامان درحایل که نگاه مستقیمش را به

 دوخته نی حوصله میگوید: »نه،
ی  نگیر

ی ابرو باال میاندازد و با  ندارم. « نگیر

سد : »نداری؟ جالبه! « سامان  تعجب مییی
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شانه باال میاندازد: »چی جالبه؟«از این کوتاه و کسل 

 جواب دادن

 هایش تعجب کرده و با

بهت نگاهش میکنم. شناخت  روی او ندارم اما به 

 رسم ادب

 .هم که شده باید درست و حسانی جواب بدهد

ی کالفه شده از رفتارش دستهایش را روی سینه  نگیر

 به هم



قالب میکند. لبش را میجود و با چشمهای ریز شده 

 به

 .سامان نگاه میکند

یش ی از کشوی کار میر
 سامان درحایل که دفی 

ون میآورد آرام میگوید: »با جای دیگه هم قرار  بیر

ی با اخمهای درهم به سامان نگاه  داد بستم. « نگیر

ی؟  میمیر
 

 «میکند: »از اول بیک

سامان جوابش را نمیدهد. دفی  مقابلش را باز کرده و 

 با

هانی توی دفی  
ی ی است چیر خودکاری که روی میر

 یادداشت

ون میدهد.  ی نفسش را پر صدا بیر میکند. نگیر

 ویلچرش را

ی رانده و با لحن تندی میگوید: »طرحای  به سمت میر

 منو

بده میخوام برم. « سامان نگاه از دفی  گرفته و به 

ی   نگیر



ند: »به  ی یف داشت  حاال. « پوزخند میر میدوزد: »ترسر

 
ی
 اندازهکاف

 «.فیض بردیم. عجله کن لطفا! باید برم دیرم میشه

لبخند موذیانهای مینشیند کنج لب سامان: »کجا 

 میخوای
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ند: »به خودم مربوطه ی ی جیغ میر  «.بری؟« نگیر

ی تا  لبخند سامان پررنگ تر میشود: »بگو کجا میر

 طرح ها رو

 «.برات بیارم

 
ُ
ُ
ُ
ُ 

مثل یک تماشاچی صامت نگاهشان میکنم و دری    غ از 

 یک کلمه

حرف. آن قدر صنم دارم که یاسمن میانش گم است. 

ی   نگیر

ی اون  د و عصتی میگوید: »یا میر صدایش را باال مییی



 نی 

 «.صاحابا رو میاری یا اینجا رو رو رست خراب کنم

ی میخندد. پرسیه  سامان غش غش به رفتار نگیر

 دیوانه؛ از

ی  ی را داشت.نگیر همان اول هم قصد عصتی کر دن نگیر

 نگاه از او

 «.گرفته و با دهن کچی میگوید: »زهرمار

ون  سامان خندهاش را جمع کرده و از در مغازه بیر

ود  .میر

س، ترس و یا  ی ناخن هایش را میجود. از اسی  نگیر

 هرچه که

 .هست

خسته از ماجرای پیش آمدیه مقابل 

 «میگویم: »چتونه شما؟

ی نگاه میکند و نگاه. نگایه ممتد و بدون پلک به  نگیر

 نقطهای

 .نامعلوم باال ی رس من



 .خواستگارمه -

سم: »واقعا؟  «یکه خورده نگاهش میکنم و مییی
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 «.رستکان میدهد: »ردش کردم

م برای  تاسف میخورم، درد میکشم و کیم هم میمیر

 دل

غمگینش. چشم که روی هم میگذارد قطره اشیک 

 روی

 .گونهاش میتازد

 !دوستم داره -

و چهقدر هوا کم میآید برای نفس کشیدن و چهقدر 

 این مغازیه

ی تنگ و تاریک میشود برایم  .صدمی 

ی ندارد. مجبور  دوستش دارد و او حق دوست داشی 

 است که

ت خدا جان  !نداشته باشد و آخ؛ دردا از جیی



کیم که میگذرد سامان باز وارد مغازهاش میشود. 

 پوشیه

ی میدهد و درحایل    را  به دست نگیر
 

دکمه دار آنی رنیک

 که

ی خوش دوختش فرو برده  دست در جیب شلوار جیر

میگوید: »مثل همیشه عایل بودن- مکث میکند و با 

 لبخند کج

 «.کنج لبش ادامه میدهد- خاص؛ مثل خودت

ی ندارند.  ی بیچارهام حق گل انداخی  گونههای نگیر

 دلش حق

ندارد قندی آب کند حت  یک حبیه کوچک و فکرش 

 حق

ندارد حوایل مرد قدبلند خوشچهرهای بچرخد که 

 عشق میان

ند ی  .نگاهش سو سو میر

دخی  است اما؛ حق عاشق شدن دارد. برای بار دوم 

 هم که
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؛ حت  اگر 
 

باشد. آرزو دارد دل شکستهاش برای زندگ

 شوهر

مرده باشد، حت  اگر علیل باشد و وا مصیبتا از این 

 غصه که

ی مجال نمیدهد به رس و فکر و عقل و دلش برای  نگیر

 عاشق

 .شدن

پوشه را از دست سامان گرفته و زیرلب 

 میگوید: »ممنون. «نگاهش

 از دکمیه سفید رنگ پوشه باال آمده و میان مردمک

مشیک رنگ چشمان سامان مینشیند: »ببخشید؛ 

 مزاحمت

 «.شدیم

سامان انگار که هنوز ناامید نشده باشد اشاره میکند 

 به من و



 
 

با خنده میگوید: »تو به این موجود نی آزار مییک

 مزاحم؟

 «.صدا از دیوار در میاد از ایشون در نمیاد

نند؛ کمرنگ، کوچک و نی جان ی  .لب هایم لبخند میر

 بریم پری؟ -

از روی کاناپیه طوش رنگ بلند شده و به سمت در 

 خروچی 

وم وبه سامان نگاه میکنم: »خوشحال  ی میر کنار نگیر

 شدم از

 «.آشناییتون و خدانگهدار

ی میگوید: »میشه یه  سامان لبش را میجود و روبه نگیر

 لحظه

 «با پری خانم تنها صحبت کنم؟

 را میبینم. نی 
ی  نگیر

 
یکه میخورم و یکه خوردگ

،  خداحافظی
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ود. من میمانم و  ون میر نی حرف و نی نگاه از در بیر

 این

جوانک قد بلند. چنگ میان موهای خرمانی  رنگ 

 مواجش فرو

 میگوید: »دوسش دارم. «و اما حواس 
 

برده و با کالفیک

 من حوایل

ینش میچرخد. همان عطر  عطر شیر

لعنت  که دیزل نام دارد و بوی همان آدم لعنت   

 گذشتههایم را

 .میدهد

هرچی میگم بهش من تو رو همیتی که هست   -

 میخوام به

ی دوستای زیادی نداره. درواقع با  ه. نگیر خرجش نمیر

 هیچ

ی  دخی 

ی که شما رو همراه خودش  صمییم نمیشه و همیر

 اینجا آورده



یعتی باهاتون صمییم و راحته. میشه... میشه که 

 ازش

 ...بخواید

ی  رستکان میدهم: »ازش میخوام اما شما گذشتیه نگیر

 رو

میدونید؟«پلک روی هم میگذارد و باز میکند. چشم 

 های نگرانش

 رنگ

نگاه سیاوشم را دارد وقت   هنگام ورود به سالن 

 محاکمه به

 .من نگاه میکرد

 .سعیم خودمو میکنم-

 مینشیند روی لبش: »ممنون میشم
 

 «.لبخند کمرنیک
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ون رفته و چشم  خداحافظی میکنم و از در مغازه بیر

ی با  ی را پیدا کنم. نگیر میچرخانم در اطراف تا نگیر



 نگایه

  که پشت 
 

درمانده چشم دوخته به بافت قرمز رنیک

ین  ویی 

ی میکند برای فروش  .دلیی

نزدیکش رفته و زیر گوشش آرام میگویم: »نبینم 

 دردت و

 «.خوشگله

چشمانش بغض دارند وقت  گردن کج میکند و نگاهم 

 .میکند

 .بغض میکنند چشم های من هم از غصهاش

 .گفت بهت بگم خییل دوستت داره -

 .طرح لبخند کوچیک روی لبهایش زده میشود

گفت که بهت بگم تو رو همیتی که هست  میخواد.  -

 پا رودلش

 .نذار، پا رو دلت نذار

* * * 

شده شب تا به صبح کابوس ببیتی و خواب حرام 



 شود به

 .چشمهایت؟ امشب از همان شبهاست

از همان شب های نفرین شدهای که آشوب دلت را 

 چنگ

ند. نگاه به ساعت روی دیوار میدوزم، تنها چند  ی میر

 ساعت

دیگر باز باید سیاوشم را دست و بال بسته ببینم و 

م  .بمیر

 .سیاوشر که نمیدانم، میداند بابا شده یا نه
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آخ که اگر بداند چه ُمردنی کند قلب مهربانش. از 

 روی

وم. دلم یک دل  ون میر تخت بلند شده و از اتاق بیر

 سیر زار

زدن میخواهد و چشمانم ویار تب کردن دارند. و یار 

 اشک



 .های داغ و پیدر نی 

خانهشان که رو به ی  تراس کوچیک دارند گوشیه آشیی

 .کوچهاست

آنجا میشود گریست، نه؟ به درک که هوا رسد است 

 و ممکن

است رسما بخورم. به درک که ممکن است کش 

 صدایم رابشنود و

 دیوانه خطابم کند. اصال گور بابای تمام دنیا وقت  

 .دنیایم رو به سقوط است

ی رسد تراس نشسته و زانوهایم را در شکم  روی زمیر

 جمع

میکنم. رس روی زانو گذاشته و یک، دو و سه! عذا 

 بگیر دلم

جان. عذا بگیر وقت  تمام دو دوتا چهارتا ها حق را 

 میدهند

 .به شایان و تقاضای کوفتیاش

دلم ُمردن میخواهد خدا! دلم قیی تنگ و تاریک 



 میخواهد

 .وقت  این دنیا از هر  جهنیم سوزاننده تر شده برایم

 دلم حلوای زعفرانی خودم را میخواهد. دلم مداچ را

 میخواهد که زار بزند رس مزارم و برایم عجب رسمیه

 بخواند. دلم یک ُمردن واقیع میخواهد قبل از دیدن
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 .دوباره ی سیاوش در آن جایگاه لعنت  

ان  افسار پاره کرده گلویم؛ هرچه خودداری کرده را جیی

 میکند

 .با هق زدن های ناتمامم

ارم از  ی شور بخت  هم عالیم دارد خدا جان ویل من بیر

 مزه

اش بسکه چشیدهام تمام نیم شود این طعم نکبت 

 تکراری؟

چشمانم شده زمزم. هرچه میبارم جریانش تمام 

 نمیشود که



نمیشود. یه میجوشد از بینواییام و 

 اشک ُقل ُقلمیکند. جان میکنم

 در این شب لعنت  اما بالخره صبح

. هنوز عقرب  یه بزرگی  روی  میشودو هوا کیم روشنی 

 دوازده

نرفته و ساعت هفت نشده که لباس میپوشم و از 

 خانه

نم. نگفتهام به عارف که همراهم بیاید،  ی ون میر بیر

 نگفتهام که

محاکمیه رفیقش امروز است. نگفتهام که نیاید و 

 دستهای

 سیاوش را محصو ر نبیند و مثل من دلش هوای ُمردن

نکند. میان تاریک و روشن صبح و رسمای زمستان 

 راه

نم.بماند که نای راه  ی ون میر میافتم و از کوچهشان بیر

ی ندارم،  رفی 

 بماند که قلم پاهایم سست تر



ی است و بماند که مجبورم بروم  از پاهای بیجان نگیر

 و

 .آخرین تقالرا کنم برای بودن سیاوشم

کاله پالتویم را روی رس انداخته و به سمت خیابان 

 اصیل
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 .قدم برمیدارم

ند  ی این وقت صبح در این خیابان خلوت پرنده پر نمیر

 چه

برسد به تاکش که برایش دست باال کنم. اصال 

 تاکش

میخواهم چهکار وقت  عجلهای برای رسیدن به 

 مقصد

 .ندارم

 قدم برمیدارم و با هرقدم چهریه سیاوش پیش رویم

پدیدار میشود. سیاوشر که تمام عمرش را پای من  



 گذاشت

تا از آب و گل در بیایم و بعد هوس عاشق  به رسش 

 .زد

سیاوشر که همه جان بود برایم. بود؟ از این فعل  

 گذشته که

ارم خداجان ی  !ناخواسته به ذهنم راه پیدا میکند بیر

برادر بود و همهکس این مرد بداقبال قصهام. 

 چشمهایم

میبارند بازهم و حق دارند. برای این وضعیت شوم 

 باید خون

 !بگریند

سم  زمانش را نمیدانم اما وقت  به خیابان اصیل میر

 هواکیم

 روشنی  شده. مردم به خیابان آمدهاند و کیم هم در

ند ی  .این خیابان نچندان خلوت پرنده پر میر

حوصلیه اتوبوس سوارشدن را ندارم. اصال 

 حوصلیه این



 .دنیا و آدمهایش را هم ندارم

 که به 
 

رسخیابان میایستم و برای تاکش زرد رنیک

 آرایم به
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سمتم میآید دست بلند میکنم. پیش پایم نگه 

 میدارد، در

 .عقب را باز کرده و سوار میشوم

 سالم آرایم میکنم و مردی که نه جوان است و نه پیر 

 جوابم را میدهد. انگار که از من طلبکار باشد و من

مجبورش کرده باشم صبح کلیه سحر مسافرکشر  

 کند اخم

 .درهم میکشد

رسم را تکیه میدهم به پشت  صندیل و آخ که صدای 

 زنی 

که پرنشاط به ملت ایران از رادیو صبح بخیر میگوید 

 چه



 .قدر روی این اعصاب درب و داغان است

میگوید "لبخند بزنید به روز جدید" و ای کاش دم 

 دستم بود

این زن، تا خرخرهاش را بجوم. این وضع آشفته 

 فقط لبخند

 .ژکوند زدن را کم دارد

 راننده با آن اخمهای درهم و صدای خش دارش

ی خانم؟«پلک روی هم گذاشته و  سد: »کجا میر مییی

 آدرس جهنیم

وم را میگویم  .که میر

د. کیم که  مرد صدای رادیواش را باال تر مییی

 خندههای

زور ی و صدای بشاش زن را تحمل میکنم طاقتم 

 طاق

میشود. باهمان چشمهای بسته و رسی که تکیه 

 دادهام

خطاب به راننده میگویم: »آقا میشه اینو کمی  کنید؟ 



 رسم
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 «.رفت

ند زیرلب که: »چشم مادام ی  «.مرد غر میر

و صدای رادیو را کم میکند. اگر حوصلهاش را داشتم 

 از این

سیدم: »پدرت را کشتهام یا  مردک نی اعصاب مییی

 ارثش را

ی برایم قیافه گرفتهای؟  «خوردهام که اینچنیر

حیف که حوصلیه فکرهای دیوانه کنندیه خودم را 

 هم

 سیاوشم روی هوا 
 

ندارم. اصال چه معتی دارد زندگ

 باشد و

من که خواهرش هستم، من که غمخوارش هستم؛ 

 حوصله

 .داشته باشم



ند   ی آنقدر زن گوینده با صدایش اعصابم را شخم میر

 که

عصتی میشوم. هنوز نصف مسافت را هم یط 

 نکردهایم که

چشم باز میکنم و رو به راننده میگویم: »میشه 

 همینجا نگه

دارید؟ میخوام پیاده شم. «مرد راننده کف دست به 

 رس تاسش میکشد

 و کج خلق تر از

 «.قبل میگوید: » نرسیدیم که هنوز

ابرو درهم میکشم و تلخ و عصتی میگویم: »میدونم 

 ویل

 «.میخوام پیادهشم

راننده از اینکه دشت اول صبحش را هم خراب  

 کردهام

دوبرابر بیاعصاب میشود. کنار خیابان نگه میدارد و 

 با اخم
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های درهم میگوید: »نوبرشو آورده. بفرما؛ پیاده 

ه میشوم  شو. «خیر

 به چشمهایش از آینیه مقابل: »نوبرشو من

 «آوردم یا تو با این ابوقراضه؟

دست به سمت کیف کوچکم برده و کرایهاش را 

ون  بیر

ی پیاده  میآورم و روی صندیل عقب میگذارم. از ماشیر

 شده

و در را محکم میکوبم. صدای "هو" گفتنش را 

 میشنوم اما

 اهمیت  ندارد برایم. من امروز به معتی واقیع کلمه

 .دیوانهام

ین روز عمر من است و زن گوینده  امروز جهنمیی 

 نمیداند

که نباید بخندد و شعر نو بخواند. مرد راننده 



 نمیداند که

آن رادیوی کوفتیاش را باید کم کند و من دیوانه امروز 

 رس

 .جنگ دارم با همهکس

اند ماشینش را. ابوقراضه   میر
راننده با رسعت تمامی 

 نبود

پراید نچندان قدیمیاش اما دل من بود دیگر، باید 

 یک طور

 .عقده گشانی میکرد

ی بعد که از دور میآید و تاکش  دست برای ماشیر

 نیست بلند

میکنم. چند قدم جلوتر از من نگه میدارد. آنقدر 

 پوستم

کلفت شده که رسمای سوزناک هوا را متوجه 

 .نمیشوم

بازهم در عقب را باز میکنم و سوار میشوم. سالم 

 میکنم و
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جوان  کم سن و سایل جوابم را میدهد. قبل از این  

 کهبخواهد

 دومرتبه راه بیاندازد ماشینش را میگویم: »داداش

 «میشه یه خواهشر کنم؟

 نگاه از آینه به من میدوزد و منتظر ادامیه حرفم

 «!میماند: »این ضبطو خاموش کن

رستکان میدهد، نی حرف دست به سمت ضبط 

د و  مییی

د. زیر لب تشکر میکنم و او باز  صدایش را مُ  ییی

 رستکان

 .میدهد

تعجب کرده شاید و نمیداند من امروز، حت  از 

 صدای

ارم. کنار پنجره  ی خوانندیه مورد عالقهام هم بیر

 نشستهام،



 رسم را به شیشیه رسدش تکیه داده ام و درد ُمرور

میکنم. اگر پا کج نگذاشته بودم، اگر من نادان به 

 نادانی 

شایان و پیشنهادش گفته بودم نه، سیاوشم حاال 

 اینطور

 .اسیر نبود، درمانده و نی کس کنج زندان نبود

اشک روی صورتم میلغزد باز و خداجان؛ من از این 

 تراژدی

 !تکراری، خستهام؛ خستهام؛ خستهام

سد: »گفت  کجا  جوان صدا صاف میکند و مییی

ی؟  «میر

و من درحایل که با رسانگشت روی شیشیه بخار  

 گرفته
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اشکال درهم میکشم؛ آدرس میدهم.سکوت 

ی   سهمگیتی فضای ماشیر



 را پر کرده، این سکوت آدم

دیوانه را دیوانهی  میکند و من آنقدر پرت و گم و  

 گنگ

شدهام که حت  خودم هم نمیدانم چه میخواهم. تا 

 رسیدن

 .به دادرسا ُمدام فکر میکنم و خودخوری

ی که از حرکت دست میکشد پرس  جوان  ماشیر

 «.میگوید: »رسیدیم

دست داخل کیفم برده، کرایهاش را حساب میکنم و 

 از

ی دور میشود و برایم  ماشینش پیاده میشوم. ماشیر

 جالب

است مسافرکشیاش با این سن و سال. محوطیه 

 بزرگ

دادرسا را یط میکنم و باال ی پله ها کنار ستون شاهد 

 دست

 .به سینه ایستاده را میبینم



وم و نگاهش که به من میافتد،  پله ها را که باال میر

 تکیه از

 .دیوار گرفته و چند قدم جلو میآید

سالم میکنم؛ آنقدر آرام که خودم هم به زور 

 میشنوم. جوابم

؟ رنگت چرا  سد: »خونی  مییی
را میدهد و با نگرانی

 «پریده؟

ین  و این برسر عقلش کم نیست؟ و این برسر مضحکی 

 سوال

سد؟ دست توی جیب پالتوی  های عالم را نمییی

د و  بلندش فرومییی

 !این برسر عالقیه خایص هم به پالتوی بلند دارد
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ی معلوم نیست پریزاد! حکیم هم داده  - ی هنوز چیر

 نشده که

 !اینطور خودت رو باخت  



؟ اگر حال نزار  باختم؟ تو از باختنم چه میدانی

 دیشب تا به

 .صبحم را دیده بودی رنگ پریدهام را تکریم میکردی

بچه نیستم شاهد، قرار نیست بااین حرف ها  -

 خودمو

ی نیست که اگه نبود شایان  ی گول بزنم. نگو چیر

 اینقدر

محکم رو حرفش نمیموند و برام شاخ و شونه 

 .نمیکشید

ی هست که فکر میکنه زور دستشه ی  .یه چیر

ند و زمزمه ی به میر ی ضی  با نوک کفش براقش به زمیر

 «.میکند: »هست

ی  های مزاحمم را از صورتم کنار زده و  چی 

 میگویم: »هست و

من کوتاه نمیآم. «از کنارش گذشته و با یط کردن 

 چند قدم در سالن

 ورود را باز



 .کرده و وارد یم میشوم

ند و انگار   ی همهمیه واقع در سالن حالم را به هم میر

 که وزنیه

صدکیلونی روی رسم گذاشته باشند رسم از درد 

کد  .میی 

طبقیه اول را یط کرده و از طریق پلهها به طبقیه 

 دوم

وم. چشم میچرخانم تا صبا را ببینم و هرچه  میر

 میگردم

بیفایدهاست. دیروز که با من تماس گرفته بود؛ گفته 

 بود که
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بابایش روی دندیه لج افتاده،گفته بود نمیگذارد از 

 خانه

ون برود، گفته بود هنوز نمیداند که باردارم وگرنه  بیر

 قیامت



 .به پا میکند

گفته بود... خییل حرف ها را گفته بود که حال 

 دیشبم بدتر

شد. از آرزوهای به فنا رفته و امید ناامیدش گفته 

 بود و

جگر من را آتش زده بود. حق داشت که میگفت 

 
 

 زندگ

ی اول کاری معلوم  بچهام هم به خودم رفته. از همیر

 است

چه بخت و اقبال رنگیتی دارد و دل من برای 

 برادرزادهای

 .که هنوز زاده نشده پاره پاره شده بود

 که جلسیه قبل هم آنجا بودهایم را پیدا 
 

اتاق بزرگ

 .میکنم

میخواهم در بزنم که صدانی از پشت رس 

 میگوید: »نیم

وع جلسه مونده. «برمیگردم و  ساعت دیگه به رسر



 چشمهایم به

 چشمهای مردی میافتند که لبخند

ند. شایان روزهای  ی روی لبهایش حالم را به هم میر

 قبل من

ی قلب  د و مشتاق نبود برای کشی  ی لبخند موذیانه نمیر

 .من

نگاه از چشمهایش گرفته و بیآنکه بخواهم اهمیت  به 

 او

بدهم راهم را گرفته و از او دور میشوم. چند قدم 

 دورتر

 .تکیهام را میدهم به دیوار و دست به سینه میایستم

با آن لبخند موذیانه و دستهانی که فرو برده در جیب 

 شلوار
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کتان مشیک رنگش به سمتم میآید. من گفتم ژست 

 هایش را



دوست دارم؟ به گور هفت جد و آبادم خندیدم. من 

 احمق آن

سم از این نگاه کینهتوزانه  .روزها، امروز عجیب میی 

اما قلبم زبان نفهم است و من نمیدانم به کدام زبان 

 زندیه

دنیا حالیاش کنم که " نفهم، او همان آدم است، اما 

 حاال که

خود واقعیاش را نشان میدهد نباید از این تندتر 

! نباید  بزنی

خودت را به سینه بکونی برای نگاهش، صدایش و 

 ".وجودش

ند ی  .و احمق است این عقل که الف تنفر میر

تکیه میدهد به دیوار فقط چند انگشت فاصله 

 .میانمان است

 دیوانهام اگر بگویم دلم برای آغوشش هم پرکشیده؟

د. دست به سینه تکیه  او هم ژست مرا به خود میگیر

 به



دیوار میدهد. تنها با این تفاوت که کف پای چپش را 

 هم بهدیوار

 .پشترس میچسباند

ی -  .دل گنده شدی پری خانم، قیافه میگیر

جوابش را نمیدهم و زبانم اما فقط میان اعضای 

 بدنم کیم

جربزه دارد که از این روح نزار دفاع کند. چهقدر زبانم 

 دلش

میخواهد درشت بارش کند اما تمام سعیم را کردهام  

 که به

 .سکوت وادارمش

کارش تمومه سیاتون، پروندهاش حسانی پر و  -

 .پیمونه
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نمک به زخمم میپاشد و من نمیدانم از چه رو. من 

 متهم



ردیف اول برای شنیدن زخم زبان هایش هستم تنها 

 به جرم

 اینکه برادرم پدرش را کشته؟

نگاه پر از خشیم به او میاندازم و او باهمان لبخند 

 موذیانه

نگاهم میکند. شایان آنروزهایم ُمرده. حت  

 چشمهایش

 .خیی از نقل مکان احساساتش نسبت به من میدهند

، حدیتر  -
ی
، حرف ؟جوانی

نی ی  ...چرا حرف نمیر

ه میشوم به آن چشمهای  طاقتم که طاق میشود خیر

قهوهای و با برنده ترین لحن ممکن زمزمه 

 میکنم: »حرف

نمیشنوم که بخوام جواب بدم. صدای وز وز 

 میشنوم. «لبخند از

 روی لبهایش پرمیکشد و مبهوت میماند به پری این

 .روزها

سک  پری شده یک طبل توخایل، پری شده یک می 



 پوشایل و

پری شده یک پهلوان پنبهای! قبل تر ها زبانم کوتاه 

 بود اما

محکم ترین کوه پشتم بود آخ از این قصیه معکوس 

 امروز!پوزخند

ند و نگاهش را به دیوار روبه رو میدوزد ی  .میر

همهمیه سالن بیشی  میشود و دل من، بیشی  به هم 

 .میخورد

 تلخ منم پری! طلبکار منم پری! حاکم

 منم پری؛ پس این زبون بلند تو چی 
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 میگه؟ اخم در هم میکشم و بدون

 آنکه نگاهش کنم زیرلب

 «.میگویم: »نمیشناسمت

ند. از آنهانی که صدایش 
ی بازهم پوزخند صدادار میر

 زیاد



 .نیست اما امواجش کر کنندهاست

 .آشنا میشیم کم کم

 .من افتخار آشنانی به نامردا نمیدم

از کنارش میگذرم و خدایا بغض دارد این دل، این 

 قلب، این

هوا و این من!این من که از این زبان جز دوستت دارم 

 نشنیده. این

 من نفهم

که هنوز عادت نکرده به این آدم جدید! به این مرد 

 رویاهای

 .جدید

چند قدم دورتر کنار زنی بزک کرده میایستم. قبل از 

ی   هرچیر

الک قرمز رنگش توجهم را جلب میکند و بعد 

 آدامش که با

 .رس و صدای زیاد میجود

 پشت کرده به آن سمت که او ایستاده و روبه زنی که



نمیشناسمش. رسم را تکیه میدهم به دیوار و چهقدر 

 بازهم

ی میخواهد  .این دل گریسی 

چشم میبندم اما چند دقیقیه بعد صدای قدمهای 

 آشنا
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م و برسم به تنها مرد  وادارم میکند که ردشان را بگیر

 قصهام

 .که مردترین بوده برایم

حواسش به من نیست، حواسش به هیچ کجا 

 نیست و

چشمهایش روی رسامیکهای مرمر کف سالن خشک 

 .شده

میخواهم به جلو بروم اما رسجایم ُمردهام. حتما 

 خییل

وت باشد و نبیند نگاه مردم را  تالش کرده که در هیی



 روی

 .دستبند پیچیده به دستش

  
 
دورمیشود با دونگهبان اطرافش و به سمت آن اتاف

 کهقرار بود از

وند. پشت رسش شاهد با  اول برویم، میر

ود و قبل از  قدمهای شتابان به سمت شایان میر

 اینکه

د به او  شایان بخواهد هوچی گری  هایش را از رس بگیر

 .رسیده و کنار میکشدش

شایان نگاه کینهتوزانهاش را به سیاوش دوخته و 

 پشت

رس ش وارد اتاق میشود. دو مرد دیگر که 

 نمیشناسمشان هم

وند و فقط من ماندهام و اما صبا! باهر  به اتاق میر

 سخت  که

ی ندارند.  وم و پاهایم نای رفی  هست به اتاق میر

سم از  میی 



 .آن پروندیه پر و پیمان

وارد اتاق میشوم و روی صندیل پشت سیاوش 

 مینشینم و

میدانم که امروز نبود صبا یعتی رسارس ناامیدی و 

 !مرگ
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 بیآنکه برگردد و نگاهم کند زمزمه میکند: »نبینم غمتو

 «.آبچی کوچیکه

صدایم ارتعاش دارد و لعنت به متی که نمیتوانم 

 خودم

ل کنم که سیاوشم نشنود صدای بغضدارم را و  را کنی 

 «!بیشی  غصه بخورد: »غم نبیتی داداش

دعای مسخرهای کردم، نه؟درد دارد صدایش وقت  

 از جای خایل

 صبا حرف



ند: »نیومد؟ ی  «میر

 .نبود که بیاد -

م از درد م تا این جمله را به زبان میآوردم و میمیر  میمیر

 .انباشته شده روی قلب سیاوش

سکوت میکند مردترین مرد قصهام و من هم سکوت 

 میکنم

تا قایصی حرفش را بزند. درد دارد اینجا بودن! درد 

 دارد روی

ی و شاهد محکوم  صندیل های سمت راست نشسی 

 شدن

 !برادرت بودن! درد دارد این اوضاع؛ درد دارد، درد

سد که به   میگوید و میگوید تا به جانی میر
قایصی

 شایان و

 .شاهد اجازیه صحبت کردن میدهد

 با صدانی بلند
 شایان از جا بلند شده و رو به قایصی
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میگوید: »برای این رذل آدم نما اشد مجازات را 

 خواستارم. «شاهد

 هم بالطبع از برادرش درخواست قصاص میکند و

غصهام میشود از اینکه اینبار الل ماندهام و نمیتوانم 

 جوابش

، آدم نما تونی و سیاوش  را بدهم که بگویم رذل تونی

ین  بهی 

ی است. حت  اگر قاتل باشد، حت  اگر  آدم روی زمیر

 دستبند

به دستانش پیچیده باشد و حت  اگر...؟ گریه امان 

 نمیدهد

به این چشمهای خسته که رودخانهاند و خشک 

 نمیشوند. آخ

که ُمردن دارد این جان وقت  درخواست قصاص 

 میکند

شایان. قایصی از سیاوش میخواهد درجایگاه مقابل 

 خود



 بایستد و میایستد. دعوتش میکند به دفاع و سیاوش

خستهی  از آن است که دفاغ بکند: »من از خودم 

 دفاغ

 «.ندارم

ساند. هرچه سعیکردهام قوی  جملهاش به جنونم میر

 باشم را

! به لحظهای  !نابود میکند، به آنی

نم: »غلط کردی دفاغ نداری،  ی دیوانهوار فریاد میر

 اون بچه

 «مگه بابا نمیخواد؟

نگاهم میکند؛ ناباور، درمانده و غمزده. سیاوشم 

 امروز صبا را

میخواست. سیاوشم امروز باید خیی پدرشدنش را از 

 صبا
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میشنید نه از من، نه در این مکان، نه مقابل 



 چشمهای اطراف.لب

نم: »بابا شدی سیا ی  «.میر

ند: »فیلم هندیش نکن  ی حمانه شایان فریاد میر چه بیر

 خانم،

 «.وقت دادگاهم نگیر 

کد  .چه آسان دل من برای سیاوش میی 

نم به صورت سیاوش. به آن معتی که تو را  ی لبخند میر

 قسم به

 بزن و به 
ی
ارواح خاک پدر و مادرت دفاغ بکن، حرف

 خاطر

 .این بچه قوی باش

ی مقابل میکوبد. عینکش را  قایصی چکشش را روی میر

 روی

بیتی جابهجا میکند و به سکوت دعوتمان میکند.  

 کیم بعد

که همه سکوت میکنند روبه سیاوش 

سد: »دفاغ  مییی



 «ندار ید آقای همزه؟

و دروغ نیست اگر بگویم همه جانم میشود گوش 

 برای

شنیدن دفاعش و اما سیاوش بعد از تامیل 

 چندثانیهای

 «.زمزمه میکند: »نه، دفاغ ندارم

اگر بگویم در آن لحظه دنیا به رسم خراب میشود 

 دروغ

نیست. سیاوش چرا تنم را میلرزاند؟ چرا الل شده و 

 خیال

مردن مجنونش کرده.حکم قصاص میدهد قایصی و 

 سیاوشم

 گهگداری اشک
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یزد نی صدا. من خواهر، من لعنت  میدانم گریه  میر

 برای آن



 .بچیه بدبخت است که هنوز نیامده یتیم شده

 "فصل_چهارم: "دردم؛ تونی دوا*

این لچی که با خودش، زندگیاش و بچیه به دنیا 

 نیامدهاش

 .کرده میکشد مرا

به آب خوردنی سند بدبخت  من و صبا و آن بچیه 

 بدبخت

امضا میشود. شایان امضا میکند، شاهد امضا میکند 

 و سگ

زرد برادر شغال است؛ شاهد هم اهل روی حرفش 

 ماندن

ند و کم کم اتاق شلوغ، خلوت  نیست. سیاوش را مییی

 .میشود

وم. از دادگاه و دادرسا و  راهم را میکشم و میر

 محوطهاش با

رسعت هر چه تمام فرار میکنم و قبلش، قبل از اینکه 

 سیاوش



نم: »نمیذارم زندگیتو به  ی ند نزدیک به او فریاد میر را بیی

 خاطر

 «.من خراب کتی 

نم یا راستش را میگویم دقیق نمیدانم. االن  ی الف میر

 فقط

دلم دور شدن میخواهد. تلفن همرایه که خاموش  

 کرده

بودم را روشن میکنم و هندزفریام را در گو ش 

 میگذارم. نی 

 را پیل کرده 
 

نوای غم که نمیشود مرثیه گرفت.آهنیک

 .و راه میافتم

 مثل بیشی  وقت هانی که

دچار جنون میشوم مقصدم را نمیدانم و فقط 

وم  .میر
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 حالیشان 
 

ی دارند و خستیک پاهایم هم هوای رفی 



 .نیست

روزهای قبل عزای امروز را داشتم و امروز نمیدانم 

 عز ای چه

م. دم از جنگیدن زدم، شاید باز هم بزنم، شاید  را بگیر

 به

 ناپذیر هم شوم؛ اما 
 

دنبالش هم برم، شاید خستیک

 حاال

 !فقط دلم این حال نا آرام االنم را میخواهد

ی که  ی ی میکنم؛ چیر هرچه آهنگ ها را باال و پاییر

 وصف حال

ی لیست موزیک هایم پیدا  نزارم باشد را از بیر

 نمیکنم.خسته از نگاه

، دکمیه کناریاش را  کردن به صفحیه گوشر

ده و صفحه را قفل میکنم. گوشر را در جیب  فرسر

 پالتوام

ی نگران است؛  گذاشته و به راهم ادامه میدهم. نگیر

 بیست و



دو بار تماس گرفته و گوشر من خاموش بوده. حاال 

 هم که

س خارج است و من این بیخیایل نحس را  از دسی 

 دوست

دارم. عارف هم تماس گرفته، چندبارش را نمیدانم 

 اما

آنقدری هست که وقت  شب به خانه برگردم به 

 خونم تشنه

 .باشد

فتم کارگاه و نرفتم. امروز باید مثل  امروز باید میر

 روزهای

قبل ایستگاه دوم از اتوبوس پیاده میشدم و ترک آن 

 اپاچی 

 کوفتیاش مینشستم و مسیر خانه تا کارگاه را ویراژ

میدادیم. امروز چه روز متفاون  بود! چه روز بدی 

 !بود
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 !حت  بدتر از بد

هرچه بیشی  شایان این روزها را میشناسم، بیشی  دلم 

 برای

شایان آن روزها تنگ میشود. به خدا این دل ابله 

 .نیست

فقط تا قبل از آن شب لعنت  که گفته بود از من 

 متنفر است

 !از او بدی ندیده بود

میان سکوت خیابان های اطراف گم شدهام. هر از  

 گایه

ماشیتی با رسعت از کنارم میگذرد و یادم میآورد که 

 .هنوززندهام

 رسم شده پر از فکر و بس که فکر میکنم نمیدانم آن

خوانندهای که توی گوشم وز وز میکند، چه 

 .میخواند

 
ُ
ُ
ُ
ُ 



 خیابان هارا قدم به قدم گم میشوم و چشمهایم جای

آشنانی را نمیبیند. ظهر شده یا نه، نمیدانم اما پای 

 دلم

 به جانی را کرده که خییل وقت است 
ی هوس رفی 

 مکانش

 .و هوایش برایم غریبه است

وم. خانیه همانی که هرگاه  به سمت خانهاش میر

 بخوایه

س است. همان که گفت مرا بخوانید تا  در دسی 

 اجابت

وم یا التماس؛ نمیدانم. اما میدانم   کنم. برای گله میر

 که

ی به اینجا آرام میشوم  .حاال فقط با رفی 

چند قدم مانده به در ورود، میایستم و قد و باال ی 

 خانهاش را
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ی است و  نظاره میکنم. قشنگ است، سیی

 .دوستداشتتی 

همان چند قدم را هم یط کرده و پلههای مزین به 

 سنگ مرمر

وم  .را باال میر

ه را به نریم فشار داده و در را نیمهباز میکنم.  دستگیر

 خم

میشوم و بند کتونیهایم را باز کرده و بعد از 

 درآوردنشانوارد مسجد

 .میشوم

 .سکوت است، خالیاست و فقط خدا هست

پای دلم جسمم را یاری کرده و به سمت محراب 

ود. تنم  میر

میلرزد؛ انگار که ترسیده باشم، شاید هم به وجد 

 !آمدهام

زانو به بغل کنار دیوار، نزدیک محراب مینشینم. 

 صدای قران



سد، بیشی   که از بلندگوهای اطراف به گوش میر

 میلرزم. اشک

تا پس پردیه چشمهایم میآید اما دری    غ از یک نم  

 کوچک که از

چشمهایم خارج شود. خستهام از گریه! میدانی 

 خداجان؛

انگار که بغضم شده باشد مثل غده نمیشکند. خودم 

 هم ت

الشر برای شکستنش ندارم. دستهایم را دور زانو 

 قالب میکنم

و رس به روی زانو میگذارم. خستهام از زار زدن که زار 

نم ی  .نمیر

خستهام از گلهکردن های دم به دمم. دلم یک 

 سکوت طوالتی 

 .میخواهد فقط

نفسم را تنگ میکند این بغض بیخ گلو، اما تالشر 

 نمیکنم برای
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 .انتحارش

روزهای قبل اگر بود امروز، میمردم. اما حاال میان 

 حش

نم که نمیپسندمش ویل به وجودم  ی دست و پا میر

 رخنهکرده. حش

 !مثل خالء، مثل نبودن، مثل مردن

به گمانم همان حس لعنت  سیاوش را دارم که گله 

 نمیکنم از

 .خدا برای بردنش

لبهایم بالخره تکان میخوردند و زمزمه 

 میکنم: »سیاوشو

 «.بهمون ببخش خدا

ی یک جمله باعث منفجر شدنم میشود. باعث  همیر

ی  ی رفی   از بیر

 .پیلهای که دور حسهایم کشیدهام



رس بلند میکنم، چشم به محراب میدوزم و بالخره 

 .اشک

 !منتظرت بودند این چشمها جگرگوشه جان

میخواهم حرف بزنم اما نمیدانم چه بگویم و کدام 

 درد را

برای خدا هچی کنم. که بداند خستهام، دلمردهام، 

 ناتوانم و

 .بریدهام کشیدن را

سخت است حرف زدن برایم. لبهایم باز و بسته 

 میشوند اما

صدانی خارج نمیشود از این گلو. صدای باز و بسته 

 شدن در

میآید و بعد صدای پچ پچ چند زن. برای آنکه جلب 

 توجه

ی بلند میشوم و کیفم را  زیر بغلم  نکنم، از روی زمیر

نم ی  .میر
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کیم عقب تر کنار دیوار تکیه به پشت  مینشینم و 

 همه یوجودم

ه میشود به محراب.خستهام  میشود چشم و خیر

 خدا، نای حرف زدن

 ندارم. میشود خودت حرفهایم

؟ میشود خودت بدانی چه  را از چشمم بخوانی

 میخواهم و

 بدیه؟

* * * 

نند انگار، زنی  کنار گوشم زمزمه  ی صدایم میر

 میکند: »خانم؟

جون؟ خانم؟  «دخی 

با صدایش چشم باز کرده و نگاهش میکنم. چند 

 ثانیهای

میگذرد تا موقعیتم را درک کنم. زن رسش را عقب 

د و  مییی



سد: »چرا اینجا خوابت برده؟  «مییی

نی آنکه جوابش را بدهم از جا بلند شده و همانطور  

 که

نم. بازهم  ی و ن میر سکندری میخورم از در مسجد بیر

 قرصهایم

ون  رانخوردهام، بازهم صبحانه نخورده از خانه بیر

 زدهام،

بازهم دستهایم میلرزند و سیاوشر نیست که 

 .مؤاخذهام کند

عرص شده و هوا کیم رسد تر. هر از گایه باد میآید و 

 سیلیای

 .حوالیه صورتمان میکند

قصد جواب دادن تلفن همراهم را ندارم. اما دلم 

 میسوز د برای

دل نگیتی که مثل سیر و رسکه میجوشد برای این 

 پری
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ستان را دارد اما تا گ گونی گونی  احمق.دلم هوای قیی

م و  غم بیی

بریزم رسخاک انی به جای فاتحه؟ تا گ بروم و 

 اشکهایم را

نشانش بدهم و غصهدار ترش کنم؟ که دستش بیش 

 از این

ون قیی بماند. که حاال  همان غصیه سیاوش   بیر

 کفایتش

 !میکند و غصیه من به درک

نم خیابانها را، با همان جان نی جان، باهمان 
ی پرسه میر

 حال

ان و با همان درد هجران  .حیر

نم تا اینکه  ی نم تا اینکه شب میشود. پرسه میر ی پرسه میر

 به

خودم میآیم و این خود بیخود را مقابل ساختمان 

 خانیه



 .عارف میبینم

انگشتم روی زنگ مینشیند، نرم فشارش میدهم. 

ی   صدای نگیر

 «توی گوشم میپیچد: »کیه؟

 .«و فقط زیرلب میگویم: »پریام

در با تییک باز میشود و وارد ساختمان میشوم. با 

 همان

ی در کردند و گفتند  چشمهای پف کردهای که قمیی

 .""زاری بسه

 .با همان حال نزار به سمت آسانسور قدم برمیدارم

ود، در محکم باز  دستم که به سمت در آسانسور میر

 میشود و

د. با دیدنش کاسیه چشمم  عارف مقابلم قرار میگیر

 پرمیشود. برای

ی بار خودم را در آغوشش میاندازم و زار  دومیر
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نم. من به قیی پدرم خندیدم که گفتم گریه  ی میر

 .نمیکنم

د مرا و پشتم را نوازش  محکم در آغوشش میگیر

 .میکند

ند اما دستهایش آرام کردن را بلدند. و   ی حرف نمیر

 گلوی من

نم؛ با همان  ی بیتانی کردن را بیشی  بلد است. فریاد میر

 صدای

 «بیتاب: » عارف؟

و او میگوید: »جانم؟ جان عارف؟« من مثل بچه ها 

 دومرتبه

نم: »من داداش سیامو میخوام ی  «!فریاد میر

م: »من  سکوت میکند و فریادم را از رس میگیر

 سیاو شمو

 «.میخوام. من همه کسمو میخوام

ی بار است که عارف   صدای لرزانش را میشنوم و اولیر

 گریان



را میبینم: »درست میشه به خدا، به جان عارف 

 درست

 «.میشه. به مرگ وفا نیم ذارم بره

 و من نفهم شدهام. مثل بچهای که مادر ُمردهاش را

میخواهد. صدای گری  هام باز بلند میشود: »عارف، 

 سیا بره

م  «.قبلش من میمیر

ه، قول  نم و او رسم را نوازش میکند: »نمیر ی هق میر

 میدم

بهت. «بریده بریده میان هق هقم میگویم: »دلم انی 

 رو میخواد، دلم

 .«سیا رو میخواد، دلم خونمونو میخواد

انگار که یک باره یادم بیافتد چه خایک به رسم شده 

ی   بیر
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ه نم: »سیاو شم َنمیر ی  «!گریه جیغ میر



ه به چشمهایم  جدا میکند مرا از آغوشش و خیر

ه. آروم باش پری، آروم  ی منو، نمیمیر میگوید: »ببیر

 «.باش

یزم و زمزمه میکنم: »خدا کنه این  نی صدا اشک میر

 دروغ

 «.راست باشه

خودم را پرت میکنم توی آسانسوری که درش نیمه 

 باز مانده

و عارف پشت رسم وارد میشود.دست روی گونهاش 

 میکشد

و پاک میکند نم به جای ماندیه اشکهایش را.چند 

 لحظیه بعد،

 آسانسور نگه که میدارد، در را باز میکند،

دم ون مییی  .دستم را گرفته و بیر

ی را جلوی در واحدشان میبینم که لبخند مان    نگیر

 بر لب دارد. چشمهای رسخش حایک از باریدن

 طوالنیاند. لب زیرش را گاز گرفته و با صدای



 «.گرفتهای میگوید: »خییل نی معرفت  

د تا وارد خانه شوم  .ویلچرش را از جلوی در کنار مییی

کتونیهایم را از پا درآورده و داخل میشوم. پشت رسم 

 هم

 .عارف به داخل خانه میآید

رسم را که باال میآورم روی کاناپیه تک نفریه آن َرس 

 س

 .الن نشسته و نگاهم میکند
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وم. لیوانی  خانه میر ی نگاه از چشمهایش گرفته و به آشیی

 از

روی کابینت برداشته و با بازکردن شیر آب پرش 

 .میکنم

لیوان را به دهانم نزدیک کرده و فقط یک قلوپ آب 

 .میخورم

اینکه چطور از صبح تا به االن زنده ماندهام را فقط 



 خدا

 به پذیرانی رفته و کناری ویلچرش را نگه 
ی میداند.نگیر

 .میدارد

 عارف

خانه میآید و با صدای ک سیل  ی اما به آشیی

ی ی  میگوید: »چیر

نخوردی؟« تکیه میدهم به کابینت پشت رسم و با 

 صدانی که

 «.از زور فریادَ خش برداشته مینالم: »خوردم

سکوت میکند و نگاه. ادامه میدهم: »غصه، غم، 

 خون دل،

خونآبه... « در یخچال دوقلویشان را باز میکند  و 

 پاکت شیر 

ون میآورد. لیوانی از روی کابینت کناریام  را بیر

 برمیدارد و

دش: »بخور  «.از شیر ُپر میکند. به سمتم میگیر

 نی آنکه مخالفت  کنم، لیوان شیر را گرفته و رس



خانه ی  میکشم. پاکت شیر را ر ُو یاپن میگذارد و از آشیی

ود. روی گلیمفرش شکالت  رنگ ون میر  بیر

م  ی دو دست میگیر خانهشان مینشینم. رسم را بیر آشیی

 و

نگاهم حوایل گلهای گلیم میچرخد. چه میشد 

 هیچمرگم نبود؟ که

ی دل خودم هم که  حداقل برای تسکیر
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 .شده، اعتصاب غذا کنم

 صدایش میآید، باز باهمان صدای بم لعنت  

 میگوید: »پریزاد؟« رسبلند میکنم و چشم به

 شاهدی میدوزم که آرنج هر دو دستش را روی

 .اپن گذاشته و نگاهم میکند

 انگار که ارث پدرم را خورده باشد،

 طلبکار میگویم: »ها؟ چیه؟ چی 

؟« چند ثانیهای سکوت کرده و
 

 مییک



 بعد جواب میدهد: »فقط

 «...خواستم

باز پری کویل دیوانه میشوم. از جا بلند شده وصدایم 

 را توی رس

 میاندازم: »نگو نگرانم شدی که

ی دو ابرویش  بیر
ه. « اخمظریقی  خندهام میگیر

 مینشیند و لحنش محکم و جدی میشود: »اتفاقا

ه! « از شدت حرص  نگرانت شدم؛ خندهات بگیر

 چشم

 
ُ
ون میدهم: »دروغ د ِ َُ میبندم و نفسم را پر صدا بیر

 غل

 
ی
 «!قشنگ میباف

چشمهایم را باز کرده و همانطور که از کنارش 

 میگذرم

پر نفرت ادامه میدهم: »اینقدر قشنگ که آدم 

 باورش
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وم و در را میبندم. پشت در ی میر  میشه! « به اتاق نگیر

 .نشسته و زانوهایم را در شکمم جمع میکنم

از فردا باید بشوم پری گالدیاتور! باهرکس که از راه 

 رسید

ی   برای جان سیاوشم بجنگم. اما امشب؛ دلم عزاگرفی 

ی میخواهد و  میخواهد. امشب دلم به چله نشسی 

ی   فقط همیر

امشب دلم میخواهد همان پری آبغوره بگیر سیاوش 

 باشم.خییل ها

 !را که از دست میدیه، میفهیم چهقدر بودهاند

 !پررنگ و واضح بودهاند، مثل سیاوش

مثل سیاوشر که راه دور مدرسه را برایم نزدیک 

 میکرد با

 میکرد پری دبستانی وقت  
 
دوچرخهاش. چه ذوف

 جلوی

دوچرخه مینشست و سیاوش از پشت رسش صدای 



 آژیر در

میآورد تا پری ذوق کند. تا پری فکر کند سوار الگانس 

 شده، از

 .همان ماشینهانی که عاشقش بود

ساند و خودش همیشیه  پری را زود به مدرسه میر

 خدا دیر

ه  سید!رسم را تکیه میدهم به در چونی اتاق و خیر میر

 به پنجره

 .خاطرههایم را دوره میکنم

سیاوش کم نمیگذاشت برایم؛ اصال بلد نبود کم 

 .بگذارد

پولهانی که انی برای خورایک مدرسه به او میداد را 

 جمع

میکرد و میداد باکس سیگار. سیگار ها را پاکت به 

 پاکت رس
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 چهار راه ها میفروخت و اندگ سود میکرد. چه ذوف

میکرد برای سود کسب و کارش و چه با ذوق آن پول 

 را

 !خرج عروسک برای پری میکرد

عذاب میکشد تمام جانم خدا؛ سیاوش حت  جانش 

 را هم

 .فدای پری کرد

ب َ دش میآمد از اینکه توی کوچه، با پرسها 
ُ
ُ
َ
ُ

 فوتبال بازی

کنم. اصال از توی کوچه بازی کردنم بدش میآمد. 

 "میگفت

ا"  جای دخی  تو خونهاست. کوچه رو چه به دخی 

 این جمله

را وقت  میگفت که تازه صدایش دورگه شده بود و 

 پشت

. انی ریز ریز به حرفهایش میخندید و
ی  لبش سیی

 "!میگفت:"کره خر، چه جون َ وری شده



حرست هرچه را نداری به دلم گذاشت سیاوش از 

 دلم پاک

فت و از شیر مرغ   میکرد. ف میگفتم تا فرحزاد میر

 گرفته

اد برایم میآورد . دردانه خواهرش بودم و  ی تا جان آدمیر

 از

جان برایم مایه میگذاشت.گونهام خیس میشود باز. 

 دردانه برادرم

 بود، هست و نمیدانم

ه رس برای این برادر کاری  خواهد ماند یا نه! و من خیر

 .نکردهام

صبا را که دلش خواسته بود نگفته بود. نگفته بود و 

 من فوت
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 .آب فهمیده بودمش

بیقر اریاش وقت  حرف صبا میشد. دستپاچگیاش 



 وقت  با

م برای جوانی نکردنش د و آخ؛ بمیر ی  !صبا حرف میر

تا خود صبح پشت در اتاق؛ زانو به بغل کز میکنم. 

 تاخود

نم و تا خود  ی صبح خاطره ها را در ذهنم شخم میر

 صبح؛

 .خودخوری میکنم

 از آفتاب که داخل اتاق پهن میشود، از 
 

نور کمرنیک

 جا بلند

ون رفته و با حال نزاری که دارم  میشوم. از اتاق بیر

 توی

ون آورده و  یخچال را نگاه میکنم. پاکت شیر را بیر

 یک

یزم  .لیوان شیر برای خودم میر

ی  - ی االن یک هفتهاست که درست و حسانی چیر

 !نخوردی

لیوان نیمه خورده را روی ُاپن گذاشته و برمیگردم. 



ه  خیر

ی زمزمه میکنم: »یه غدیه بدخیم  به چشمهای نگیر

 رسطانیتو گلوم

 «...دارم که نمیذاره

ی  ی ی تا یه چیر د: »بسه پری، برو بشیر وسط حرفم مییی

 بیارم

 «.بخوری

 بزنم، اخم در هم میکشد و 
ی
تا لب باز میکنم که حرف

 تن

؟ باید 
 

د: »مگه نمیخوای بجنیک صدایش را باال مییی

 جون

ی پری!  مقابله داشته باشر دیگه، مگه نه؟ بیا بشیر

 اعصاب منو
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 «!خرد نکن

 بزنم صندیل را عقب کشیده و پشت 
ی
بیآنکه حرف



ی   میر

ی میخورم یا نمیخورم را نمیدانم. اما  مینشینم. چه چیر

 فقط

 .به چند لقمه بسنده کرده و از جا بلند میشوم

کوله ام را روی شانه انداخته و از خانه خارج 

 میشوم. هرچه

برای شایان گردن کلفت   کردهام را باید فراموش کنم و 

 فقط

 .به سیاوش فکر کنم

شالگردن قهوهای رنگم را تا باال ی بیتی باال کشیده و 

 پا

تند میکنم. راه دوریاست تا مغازیه شایان و اما 

 مجبورم

؛ به خواهش کردن؛ به قلدری نکردن ی  !به رفی 

نزدیک مغازه که میشوم، نفس عمیق  کشیده و  

 کولهام را روی

شانه جابهجا میکنم.مرد دوست نداشتتی این روزها  



 کاری تر از قبل

 شده. صبح

زود که بیدار میشود مستقیم رسکارش میآید و دیگر 

 پری

 .نیست که نعشکشر اش را کند

بغض بدخیمم را قورت میدهم و در شیشهای مغازه 

 را هل

میدهم. پشت به در مشغول مرتب کردن 

 .قفسههاست

متوجه آمدنم شده یا نه، نمیدانم اما من خییل وقت 

 است که

او را از این زاویه ندیدهام. دروغ چرا؛ با تمام 

 بدبودنش
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گایه دل چشمهایم برایش تنگ میشود.کارش که 

 تمام میشود،



ه به من مات میمانند  .برمیگردد و خیر

با اخمهای در هم زمزمه میکند: »اینجا چیکار 

؟  «میکتی

جوانی نمیدهم و روی چهارپایهای که گوشیه 

 مغازیه

کوچکش گذاشته مینشینم. صدایش باال تر 

ود: »اینجا  میر

؟  «چیکار میکتی

نگاهم را دورتا دور مغازه میچرخانم و او فریاد 

ند: »دارم ی  میر

 «میگم اینجا چیکار داری؟

ین لحن ممکن زمزمه  و من با آرامی 

 «.میکنم: »سیاوش

خم میشود و آرنج هر دو دستش را روی ویی  ین 

 شیشهای

ین لحن ممکن  میگذارد، اخم میکند و با تلخی 

 «.میگوید: »دیروز حرفامو راجبش زدم



نم و او متنفر است از این کار: »رذل و  ی پوزخند میر

 اینا؟ دیروز

 «، دیروز بود! امروز، امروزه

ی  -  .واسه من هر روز همون روزیه که بابام و کشی 

از روی چهارپایه بلند میشوم، دستهایم را در  جیب 

 پالتوی

مشیک رنگم فرو برده و همانطور که با قدم هایم 

 مغازه را

نم: »بابات؟ کدوم بابا؟ همون   ی وجب میکنم طعنه میر

 کهمیگفت  

ش ه َ رسر  آویزونه؟ همون که همیشه میگفت  نمیمیر
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کنده بشه؟ نکنه باورت شده بابات آدم حسانی 

 «بوده؟

 «.میغرد: »حرف دهنتو بفهم

دستهایم را از جیبم درآورده و کف دست راستم را 



 روی

سینهام قرار میدهم: »من که میفهمم. من که دارم 

 واقعیت و

 میگم. من که دارم یادت میآرم اسم و رسمشو! سیا

نمیکشتش، خودش خودش رو میکشت. یه روز 

فت    میر

خونه و میدیدی که سیایه چشماش رفته و فقط 

 .سفیده

 «...میدیدی از گوشیه لبش کف داره خارج میشه

سم باز همان غدیه رسطانی   به اینجای قصه که میر

 کنج

گلویم جاخوش میکند. ناالن زمزمه میکنم: »میدیدی  

 که

اور دوز کرده. « چشمان مملوء از اشکم را میدوزم 
ُ
ُ
ُ
ُ

 به

ین  .کتونی های مردانیه پشت ویی 

 !رضایت نمیدم -



 چشم از کتونی های خوش رنگ و مدل گرفته و به

 «.چشمهایش میدوزم: »نامردی میکتی 

د: »پیله نکن پری! «و  چنگ میان موهایش فرو مییی

 من سوت پایان

 بازی امروز را با جملهای ادا میکنم: »پیلهای

اگه بود قبال کردم با احمق بودنم. خایک هم اگه بود 

 قبال به

 «...رسم ریختم با
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روی حماقتم تاکیید نمیکنم برای حفظ این نیمچه 

 غرور. از

وم و خودم را برای بازی بعد آماده  ون میر مغازه بیر

 .میکنم

روی تک پلیه جلوی مغازه مینشینم و از جیب  

 کوچک جلوی

ون میآورم که قرص های  کولهام جعبیه کوچیک را بیر



 .رنگارنگم را از ورق درآورده و درونش ریختهام

ون آورده و بدون خوردن آب  دانهای از قرص ها بیر

 قورتش

 .میدهم

ن  میشد برایم. جلوی در مغازه که   ها غیر
قبلی 

 میایستادم

میغرید و خط و نشان میکشید. احمق بود که 

 نمیفهمید من

 .برای شنیدن آن خط و نشانها جلوی در، میایستادم

یک رب  ع میگذرد و من نشستهام. عقلم میگوید به 

 خاطر

سیاوش نشستهام و اما دلم میگوید به خاطر شنیدن  

 کلمهای

 .از آن خط و نشان هاست

ن   حق دارد؛ آدم که برای خواهر قاتل بابایش غیر

 .نمیشود

ی نمیآورد.  آدم که برای مسبب مرگ پدرش دکور پاییر



 اصال

گ خانه خراب  چه معتی دارد دلش برای دخی 

 بسوزد!از جا بلند

!" نگفت ی  میشوم. نگفت "روی سنگ رسد نشیر

ون هوا رسده، رسما میخوری" نگفت " اون " بیر

 رورسی

 ".وامونده رو بیار جلو
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نگفت بعد از این همه ندیدن دلش برایم تنگ است. 

 من ابلهم

ی ها عادت نمیکنم!دوبند کولهام را  که به این نگفی 

 روی دوشم

 انداخته و رورسیام را جلو

ن  نداشتم که رورسیام گه   میکشم. عادت به نی غیر

 گداری

ی میکرد ی  هایم دلیی
فت و چی   .عقب میر



پاتند میکنم و میگریزم از باخت امروز! تمام نیم 

 فصل این

 را مجبور به دویدنم و خداکند که سیاوش
ی
 جام حذف

 !حذف شدیه این مسابقات نباشد

صدایم میکند انگار؛ باهمان صدای بم روی اعصاب. 

 بر

نمیگردم و تنها رسجا میایستم. میدود، صدای 

 قدمهایش

 .میآید. مقابلم میایستد و نفس زنان سالم میکند

 «.چشم میبندم و با اکراه میگویم: »علیک سالم

؟ سد: »خونی  «مییی

 
 

نم: »نه؛ نه؛ نه! چی مییک ی چشم باز میکنم و فریاد میر

 تو این

 «هیر و ویر؟

ش   دستهایش را روی سینه قالب میکند: »احوالیی

ی   کردم، چیر

 «.خایص نگفتم



ی که در دست  ی گردن کلفت  میکند به پاس برگ سیی

 دارد و من
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حوصلهاش را ندارم.دهن کچی کرده و با توپ پر 

 زمزمه

 «.میکنم: »بروبابا

از کنارش میگذرم و او باز قدمهایش را رسعت 

 .میبخشد

ود و میگوید: »شایان چی گفت؟  «کنارم راه میر

ی یه مرد،  رس جا ایستاده و رسش داد میکشم: »عیر

 حرفش یه

ی بود! گفت نه! به مذاقم خوش نیومدا ویل دورغ  چیر

 .نگفت

ی در نکرد! منم  دروغ نگفت واسه جلب توجه. قمیی

 !منم نکرد

 «.دل خوشم نکرد. تو نشد! دروغگو نشد



کد. المصب جلوی غریبه ها  بغض نی معرفتم میی 

 آبروداری

 .نمیکند

وم و پشت رسم را نگاه  وم و دنبالم نمیآید. میر میر

 .نمیکنم

وم و نمیخواهم واکنشش را ببینم. انی راست  میر

 میگفت؛

 !دروغ ویران میکند. دروغ دلم را ویران کرده

کنار خیابان ایستاده و دست برای تاکش باال میکنم. 

 سمند

 مقابلم ترمز میکند و سوار میشوم
 

 .زرد رنیک

م طالقانی  سد و زمزمه میکنم: »میر  «.مقصد را مییی

راننده رستکان میدهد و ضبطش را روشن میکند. 

 امروزآنقدر

مرده ام که به نفس کشیدنم شک دارم. چه برسد 

 آنکه

 .بخواهم به ضبط روشن و خوانندهاش گیر بدهم
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رسم را تکیه میدهم به پشت  صندیل و دست هایم را 

 روی

 .سینه قالب میکنم

چند قدم جلوتر راننده مقابل مردی نگه میدارد و من 

 چهقدر

تیه شدهام که درد مرو ر نمیکنم
ُ
ُ
ُ
ُ. 

قدم های بعد و بالخره ابتدای خیابان طالقانی نگه 

 .میدارد

ی پیاده میشوم. و  کرایهاش را حساب کرده و از ماشیر

 چه

قدر تیه ترم که دقت نکردم راننده در چه مقطع 

 !ستی بود

ی را مجبورم پیادهروی کنم تا به کارگاه  چند می 

 برسم. آخ که

 !چهقدر دلم برای روزهای بیدغدغهام تنگ شده



ی را هل داده و بازش میکنم. وارد   در آهتی زیرزمیر

 کارگاه که

میشوم، در را مثل قبل نیمه باز میگذارم و پله ها را 

ی   پاییر

وم  .میر

سالم آرایم میکنم و بعد این همه مدت نای 

ش  احوالیی

نم.  ی ندارم. به سمت اتاق مدیریت رفته و در میر

 صدای

بفرمایید آقا رئوف را که میشنوم، در را باز کرده و 

 وارد اتاق

ی نشسته.لبخند تصنیع  میشوم میبینمش که پشت میر

 روی لب نشانده

 و سالم میکنم. لبخند واقیع

ند و جواب سالمم را میدهد ی  .میر

سد: »حال و احوالت چطوره شلغم بابا؟  «مییی
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 و من، انگار که دلم درد و دل بخواهد با بابای قالبیام

میگویم: »بد! «سنش به بابای من بودن نمیخورد. 

 قبل ترها؛ در

 روزهای

بیدغدغه ام بابا خطابش میکردم، گایه هم بابابزرگ! 

 ضفا

 .برای اذیت کردنش

 .اخبارت و دارم؛ زیاد شلوغش میکتی  -

نگاهم پهن میشود روی کتونیهای آالستار 

 چسبیام: »من

 «.همیشه یاد گرفتم که واسه سیاوش شلوغش کنم

انگشتهایش را در هم قفل میکند و میگوید: »این 

 
ی

 همه شلوغ

 «.برای خودت خوب نیست

حوصلیه بحث ندارم. از خیر درد و دل هم 

 میگذرم: »خواستم



وع کنم. گفتم قبلش یه عرض ادنی   «...کارم و رسر

ند: »برو رس کارت ی  «.لبخند میر

وم  وم و تا غروب یکرس پشت چرخ مینشینم. میر میر

 و تا

 .غروب؛ یک رس، با تمام قوا خودم را تیه نگه میدارم

وم و خداجان؛  وم و جای خایل صبا میکشدم. میر میر

 من با

 نی سیاوش؛ 
 

 جدید کنار نمیآیم!اصال زندگ
 

این زندگ

ادر؛ نی   بییی

 پناه نامش زندگیاست؟

م فراوان دارد ی  .به خدا که جهنم است و هیر
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چرخهای اطراف که از کار دست میکشند، مجبور  

 میشوم از

وم.  کار دست بکشم. از جا بلند شده و به رختکن میر

 مثل هر



روز مانتوی کارم را عوض کرده و جای مقنعه رورسی 

 رس

 میکنم. مقابل آینیه قدی اتاق میایستم. این پری که

زیرچشمهایش گود افتاده منم! پری جدید؛ که 

 سالمت  برایش

 .شده کشک

ون آو رده و توسطش؛  تل پالستیکیام را از کوله بیر

ی  هایم  چی 

 .را به عقبُ هل میدهم

ت  از امروز که فهمیدم هیچکس را ندارم که برایم غیر

 خرج

کند، خودم را جمع و جور کردهام. آن قدر جمع که 

سم  میی 

سم که با صدای بلند توی  پیادهروی کنم و حت  میی 

 خیابان

 .بخندم

ون  رس و وضعم را مرتب میکنم و از رختکن بیر



وم  .میر

میخواهم پله ها را باال بروم که آقا رئوف صدایم 

 .میکند

ی آمده و پرسشگرانه آقا  دوپلهای که باال رفتهام را پاییر

 رئوف

را نگاه میکنم.دست به ریش های یک درمیان 

 جوگندمیاش میکشد

 و

سونمت  «.میگوید: »میر

نم: »مزاحم شما نمیشم ی  «.رسکج میکنم و لبخند میر
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جلو میآید و کنار گوشم زمزمه میکند: »با عارف کار 

 .دارم

سونمت  «.بمون وسایلم رو جمع میکنم میر

رستکان میدهم و با نگاهم از رفتارش تشکر میکنم. 

 اینکه



ند که من خانیه عارف ماندهام برایم دنیا  ی جار نمیر

 دنیا

ان دیگر خداحافظی میکنند،  میارزد. زیبا و دخی 

 خسته

وند  .نباشید میگویند و میر

ود تا وسایلش را جمع کند و  آقا رئوف به اتاقش میر

 من؛ طبق

معمول همان حال نزاری را دارم که حت  رسپا 

 ایستادن را

 .برایم مشکل کرده

روی صندیل سفید پالستییک کنار پله ها مینشینم و 

 منتظر

میمانم. بعد از چندی که آقا رئوف میآید از جا بلند 

 شده و به

دنبالش روان میشوم. در  آهتی کارگاه را قفل کرده و 

 قبلش

 .چراغ ها را خاموش میکند



سوار پژو چهارصد و پنج نوک مدادی رنگش میشویم 

 و به

نم، حرف  ی اند. حرف نمیر سمت خانیه عارف میر

ند و تنها ی  نمیر

ی را پر   صدای همایون شجریان است که فضای ماشیر

 * * .*کرده

با روشن شدن هوا از روی تختخواب بلند شده و 

 پتوی

رویش را مرتب میکنم. دوهفته گذشته از روزی که 

 حکم

سیاوش را دادند و دوهفته؛ هر روز؛ ساعت نه صبح 

 به
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مغازیه شایان رفتهام و تا خود ظهر بس آنجا 

 نشستهام.دوهفتیه

 تمام بغض کردم، خواهش کردم و گایه هم التماس



کردم. اما دری    غ از یک کالم دلگرم کننده. تمام این 

 دوهفته را

تندی دیدهام و حرف های تلخ شنیدهام اما نا امید 

 نشدهام و

ی روز بدبختیام مقابل آینه درحال حاضی  در پانزدهمیر

 شدنم

که باز بروم و شاید کیم خواهش و تمنایم راه به 

د  .جانی بیی

ی و عارف عادت کردهاند به این حال خراب، به  نگیر

 این

 !غدیه رسطانی بیخ گلو و به این پری گالدیاتور

سد کجا و چرا؟.  ی نمییی نم. نگیر ی ون میر از در خانه بیر

 به صبح

ی بسنده میکند و میداند که صبحانه نخورده   بخیر

 کار اول هر

ی است  .روزم همیر

رسکوچهشان، وارد یک سوپرمارکت میشوم و با ته 



 ماندیه

حقوق این ماه که قبل از موعد گرفتهام کیک و شیر 

 .میخرم

 هالکم نکند، نمیخورم که ضعف 
 

نمیخورم که گشنیک

 نکنم

 .تنها میخورم که قبل از مردن تالشم نتیجهای بدهد

سم. حت  پاهایم هم به یط   به مغازیه شایان میر

 کردن این

مسیر عادت کردهاند. تنگ نمیآیند، خسته نمیشوند 

 و ربات

 .وار این مسیر را گام برمیدارند
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جلوی در روی دوزانو  نشسته و درحال باز کردن 

 .قفلکرکرهاست

وم و سالم میکنم. کالفه شده از ایجاد  جلو میر

مزاحمت هایم و جواب سالمم را نمیدهد. فقط تلخ 



 و گزنده

 «.زمزمه میکند: »تعطیله

و من پررو تر از این حرف ها شدهام: »داری باز 

 «.میکتی که

از جا بلند میشود و نگاهم میکند؛ تلخ، رسد و پر از  

 اخم! از

آن دست نگاه هانی که قبال نمیشناختمش و حاال کم  

 کم

 .برایم عادی میشود

 .واسه تو یه نفر تعطیله -

دست به سینه میایستم و لبخند به لب 

 میگویم: »واسه خرید

نیومدم. یه تک پا اومدیم خودتونو ببینیم. نکنه 

 خودتم

 «تعطییل؟

و من چهقدر بدبختم که مجبورم لبخند زورگ روی 

 لبهایم



 .بکارم

عربده میکشد: »آره تعطیلم. خستهام کردی پری! 

ون  بکش بیر

 «.ترو دینت

کرکره را باال میدهد و در شیشه ای را هل میدهد. 

 وارد مغازه

شده و پشت رسش وارد میشوم.المپ های مغازه را 

 روشن کرده و

 میگوید: »خداوکییل خودت
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 «خسته نشدی؟

 من مهم نیست. خسته 
 

با درد زمزمه میکنم: »خستیک

 شدن تو

مهمه. اینکه رضایت بدی، اینکه کوتاه بیای، 

 «...اینکه

جلو میآید مقابلم میایستد. قدش از من خییل بلند تر 



 است و

 !من میمردم برای این قد رشید

لحنش با هر روزش فرق میکند. انگار شایان روزهای 

 قبل

شده وقت  عربده نمیکشد و آرام میگوید: »پری 

 خانم؛ من

رضایت نمیدم. این قدر خودت و اذیت نکن. اینقدر 

 خودت و

 «...کوچیک نکن، این قدر

م و با گریه میگویم: »من  و من میان حرفش مییی

 میخوام

م ویل سیاوشم زنده  کوچیک بشم، اتم بشم، بمیر

 باشه. شایان

 «تو چرا اینقدر سنگ دل شدی؟

دست هایش را فرو یم برد توی جیب شلوار  

 کتانش: »شاید

ی  باورت نشه پری، ویل اکیی دنیام بود. منم عیر



 خودت بزرگ

شدم؛ نی مادر، تک و تنها و تو حرست. انی برات چی 

 بود؟

 «برات گ بود؟

و دستم اجازه نمیدهد بقییه حرفش را بزند. برای بار 

 دومبه

نم و با صدای لرزان میگویم: »حق ی  صورتش سییل میر

 انی 
 

 «!نداری بهش بیک
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تعصبم بیجاست یا نه، نمیدانم. اما در عرض یک 

 ثانیه شایان

میشود همان شایان دیوانه. دست روی جای سیلیام 

 میگذارد

ون ند: »برو بیر ی  «.و فریاد میر

ود و  مینالم: »شایان؟«و او با اخم های درهم میر

 پشت به من مقابل



 قفسیه

 .کتونیهای بچگانه میایستد

؟ میگم رضایت  - تو چرا حرف حالیت نمیشه دخی 

 نمیدم؛

 .نمیدم و تموم کن این مسخره بازیتو

احمق است که تالشم برای نمردن تنها کسم روی 

 این کریه

 خایک را مسخره میداند؟

ین کوچک شیشهای  وم و تکیه به ویی  جلو میر

 میدهم. بغض

و باز هم بغض بیخ گلویم. درد و باز هم درد توی رسم 

 و مرگ

 .و بازهم مرگ؛ پیش چشمم

تا وقت  بابا داشتم التماس کردن و بلد نبودم. اینکه  -

 میگم

بلد نبودم الف نیست. به ارواح خاک خودش قسم  

 که بلد



انی رو یاد گرفتم؛ مثل 
ی نبودم. بعد مرگ انی یه چیر

 سخت  

کشیدن، مثل غصه خوردن، مثل گری  ههای شبونه و 

 مثل

یتییم! ویل بازم التماس کردن و یاد نگرفتم؛ چون 

 سیاوش

بود، چون آب تو دلم تکون نمیخورد تا وقت  که بود. 

 چون
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هیچ وقت نذاشت از کش حت  خواهش کنم؛ چه 

 برسه به

 !التماس

ی کفشهایش  هنوز پشت به من، رو به قفسیه آهنیر

 مانده.دیگر تالشر 

 نمیکنم برای قورت دادن بغضم. نی مهابا گریه

میکنم: »اما االن؛ آخ که االن دنیا به رسم خرابه. 



 هیچکس

نیست نذاره آب تو دلم تکون بخوره. هیچکس و 

 ندارم که

نذاره التماس کنم. شایان؛ قسمت میدم به روزای 

 !خوبمون

 «...التماست میکنم که

نی آنکه برگردد، در حایل که رسش را تکیه داده به  

 کنج قفسه

 «میگوید: »دیهاشو داری بدی؟

سییل میخوابانند زیرگوشم انگار؛ سوت میکشند  

 .گوشهایم

چشمهایم تا آخرین درجه باز شده و دهانم قفل 

 .میشود

 پس همیه این انی  بازیا واسه مرده خوریه؟ -

صدای شاهد میآید انگار. صدای قدمهایش هم 

 میآید. نگاه از

 شایان که حاال برگشته و مبهوت به شاهد نگاه میکند



ی وا  م. زانوهایم سست میشوند و روی زمیر میگیر

وم  .میر

چشمهایم به دستان شاهد نگاه میکنند که یقیه 

 شایان را

اسیر دست خودش کرده. نفسم تنگ آمده و خدایا؛ 

 بعضی 

 !آدم ها را چهقدر متغیر آفریدهای
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یزم و ای خاک عالم بر رسم که جان  نی صدا اشک میر

 و عمرم

را ضف شایان شغال صفت کرده بودم.دعوا 

 میکنند . شاهد عربده

 میکشد، شایان سییل میخورد و

من؟ برای خود خاک بررسم هیچ توصیف حالت  

 .ندارم

د.  شایان دست شاهد را میکشد و گوشیه مغازه مییی



 پچ پچ

میکند و به خیالش نشنیدهام که میگوید: »به روح 

 بابا واسه

فقط  .این گفتم دیه چون مطمئنم نمیتونه جور کنه

 خواستم

 «.از رسم بازش کنم

شنیدی احمق جان؟ شنیدی؟ ای مرده شور عاشق 

 شدنت را

د که چشم دنیا را با معشوق پیدا کردنت کور   بیی

 .کردهای

 "چه راحت میگوید" از رسم بازش کنم

چه ساده برایش بیاهمیت شدهام. اصال از آن اول 

 اول

 اهمیت  داشت این شوریده بخت؟

ی و میگوید: »خییل  شاهد تف میاندازد روی زمیر

؛ زیاد  «!پست 

میآید به سمتم و دست زیر بازویم میاندازد. کمک 



 میکند از جا

د ون مییی  .بلند شوم و از این جهنم دره من را بیر

ود  ی رژه میر شایان دست به کمر با نگایه که روی زمیر

 وسط

مغازهاش ایستاده.نبود؛ این آدم همان شایان قبل 

 !نبود

شاهد با اخمهای درهم من را به سمت ماشینش 

د و آخ که  مییی
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مندهام از اینکه شایان را پتک کرده و بر  چهقدر رسر

 رسش

 .کوبیدم

در را باز میکند و سوار میشوم. هنوز نی صدا اشک 

یزم و  میر

 .قفل دهانم نشکسته

سم   ند و ماشینش را حرکت میدهد. نمییی ی استارت میر



 کجا؟

فقط رسم را میچسبانم به شیشه و اشک 

اند و یزم.شاهد میر  میر

ود. زمان را نمیدانم چقدر گذشته. مکان را  میر

 نگه 
 

هم نمیدانم. فقط میدانم که کنار اتوبان بزرگ

 داشته که

 .تابلونی در آن محدوده نیست

د؛ درش را باز  دستش را دراز میکند سمت داشیی

 میکند اما

ی را که میخواهد  ی هرچه دستش را تکان میدهد چیر

 پیدا

 هم نمیخواهد جلوتر بیاید و چه 
ی
نمیکند. از طرف

 قدر

 .نجابت به خرج میدهد این مرد

 دنبال چیمیگردی؟ -

دستش را عقب کشیده و درحایل که نگاهش از پشت 

 شیشه



ی را رصد میکند میگوید: »سیگار  ون از ماشیر بیر

 «.فندکم

د را خوب میگردم.  دست دراز میکنم و توی داشیی

 جعبیه

ون  فلزی را که پیدا میکنم برش داشته و بیر

 .میآورمش

ون  جعبه را از دستم گرفته و همانطور که سیگاری بیر

 میآورد
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ند: »مرتیکیه لش؛ اینهمه بابام، بابام کرد به  ی غرمیر

 اینجا

 «.برسه

سیگار را با فندگ که از توی جعبه درآورده، آتش 

ند و ی  میر

د اما رسفه امانش   میگیر
کنج لبش میگذاردکام عمیق 

 نمیدهد. آن



 قدر

محکم رسفه میکند که دلم از جا کنده میشود. از 

ی   ماشیر

 .پیاده میشود و به دنبالش من هم پیاده میشوم

نفسش که جا میآید، تکیه میدهد به کاپوت 

: »خر گیر  ی  ماشیر

 «.آورده نی پدر! فکر کرده با هالو طرفه

ند و دستهایش را روی سینه قالب  ی پوزخند میر

 میکند: »گفتم

اکیی بدبخت تر از این حرفاست که این بزمجه این 

 مدیل

 «!براش یقه جر بده ها؛ گفتم با خودم

 .آروم باش شاهد -

نگاهم میکند و با حرص میگوید: »مگه میشه آروم 

 بود؟ داره

ماله میکشه رو عوضیش. داره تو رو بهونه میکنه که 

 یه



پول مفت  به جیب بزنه. داره... داره نی معرفت  

 میکنه به

 «.خدا

 .و  چه قدر درد دارد زمزمهام که میگویم: میدانم

 .نمیدانستم ها؛ تازه فهمیدهام
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 .اینطوری نبود؛ ویل یهوشد!عوض میشن آدما

 !کاش نمیشدن

اصال چرا باید عوض بشوند وقت  عوض شدنشان 

 به مردن

 آدیم دیگر موجب میشود؟

ی رفته و جعبیه سیگارش را که  به سمت در ماشیر

 روی

 .صندیل رها کرده همراه خودش میآورد

ند و گوشیه لبش میگذارد. تمام  ی سیگاری آتش میر

 تالشم را



میکنم که این جمله را بگویم، که بگویم آن قدر درد 

 در

ی را میخواهم.   ین چیر
وجودم طغیان کرده که ممنوعی 

 که

برای بار دوم التماس کنم: »میشه به منم یه نخ 

 «بدی؟

ند ی  .و امیدوارم که رسم داد  نزند و نمیر

سیگاری روشن میکند و به دستم میدهد. سیگار را 

ی لبهایم  بیر

م. رسفه نمیکنم و برای  گذاشته و کام کوچیک میگیر

ی   اولیر

 .عجیب به گلویم میچسبد

ی و آخرین بارت بود -  !اولیر

و من قویل نمیدهم که آخرین بارم باشد.سیگار که به 

سد؛  انتها میر

 جای خایل غدیه عزیزم را در گلو

حس میکنم. از شاهد و ماشینش دور میشوم و به 



 سمت

وم و حاال بعد سیگار؛ دلم  بیابان اطراف اتوبان میر

 چای
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نم؛ با تمام قوا، با  ی نمیخواهد و فریاد میخواهد.داد میر

 تمام جان و با

 تمام وجود! آن قدر

سم  نم که میی  ی عمیق از آن انتهای گلویم فریاد میر

 خودم هم

نت فریادی شده و در هوا پراکنده شوم
ُ
ُ
ُ
ُ. 

نم که گلویم میسوزد و دلم سبکی   ی آنقدر فریاد میر

 .میشود

ی مینشینم و به درک که رسد است  .همانجا روی زمیر

چند دقیقیه بعد شاهد کنارم نشسته و دستهایش را 

 دور زانو

 .قالب میکند



 .نمیذارم اینطوری بمونه -

ی برداشته و پرتاب میکنم رو   از روی زمیر
 

قلوه سنیک

 به

جلو: »قول نده، حرف نزن؛ من عادت دارم رو حرف 

 مردای

اطرافم حساب باز کنم. من هنوز این جملیه انی تو 

 رسم

وول میخوره که مدام میگفت" مرده و قولش". من 

 رو این

ی بگو که بتونی بهش  ی جمله حساب باز کردم. یه چیر

 عمل

 «.کتی 

اوهم بالطبع از من سنگ ریزهای برداشته و به جلو 

 پرتاب

ی در نکنم. حرف اگه  میکند: »منم عادت دارم که قمیی

نم رو ی  میر

حرفم بمونم. اگه منم پای اون برگیه کوفت  رو امضا  



 کردم؛
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اگه منم درخواست قصاص کردم؛ فقط و فقط به 

 خاطر اینبود که

 شد ویل آتیش تندش زود
ی

 نشه. یاغ
ی

 شایان یاغ

 «...رسد شد. دیدی که

ی بختک میافتد روی   غدیه دوست داشتنیام باز عیر

 گلویم

 و تلخ، همراه با آه سوزنایک که از گلو خارج میکنم، یم

 «...گویم: »دیدم که

؟  خییل دوستش داشت 

 خییل _نفس عمیق  

 کشیده و ادامه میدهم؛

 داشتم. زیرلب

 میگوید: »آدم بشو

 نیست این االغ. « از



 جایش بلند شده و

نگاهم میکند: »نمیآی؟«از جایم بلند شده و دنبالش، 

ی   به سمت ماشیر

وم  .میر

* * * 

دستهایش را با دستمال کاغذی خشک میکند و سیتی 

 حاوی ف

 .الفل را به سمت خودش میکشد

سد: »قرمز  درحایل که ورق را از دورش باز میکند، مییی

 یا
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 «سفید؟

و من، انگار که سیاوش را مقابلم ببینم که این سوال 

 را از من

سد میگویم: »قرمز؛ با فلفل فراوون  «.مییی

ند. به سمتم   ی یزد و کیم فلفل میر سس قرمز رویش میر



 گرفته

 «.و میگوید: »بفرما

 .فالفل را از دستش گرفته و زیرلب تشکر میکنم

اد غذا را کوفت  ی ناز و ادا نمیکنم و مثل بچیه آدمیر

 .میکنم

سم از اینکه شاهد ببیند  دست خودم نیست؛ میی 

 هنگام

ضعف به چه روزی میافتم.میخواهد برایم نوشابه 

 باز کند که

 «.میگویم: »نمیخورم

ه به  دستش توی هوا میماند و نگاهش خیر

 .چشمهایم

 «.پنهانکاری نمیکنم و بیتفاوت میگویم: »دیابت دارم

ه میماند به چشمهایم و اما چشمهای  او باز هم خیر

 من فرار

 .میکنند از نگاه پرسشگرش

شاید این جمله در رسش جوالن بدهد "که نکنه 



 شایان به

خاطر مریضیش ولش کرده" و اگر بدهد، من از 

ی که ی  چیر

منده میشوم  .دست من نبوده رسر

از گ؟نگاهم حوایل سیتی قرمز رنگ روب  هرو  -

 میچرخد و خودم

 را
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؟ نم به کوچیه عیل چپ: »چی ی  «میر

او چه راحت از مریضیام صحبت میکند: »از گ این 

 بیماری

 «رو داری؟

من چه قدر سخت از این سوال فرار 

 میکنم: »نمیدونم، یادم

 «.نمیآد

ی نقل و نبات در دهانم میچرخد.  تازگیها دروغ هم عیر



 یادم

ود که آن روز زانوی انی خم شد و زیر لب گفت:  نمیر

 "ای

ت بده ننه. هیچی که واسمون نذاشت  و  خدا خیر

 .بری

 !"بدبختمون هم کردی

بالخره میفهمد که دوست ندارم به کنکاشهایش 

 جواب بدهم

و دست میکشد. مشغول خوردن فالفلش شده و 

 اوهم با سس

 .قرمز و فلفل فراوان دوست دارد

سد، از جا  سکوت حاکم میشود، غذا که به انتها میر

 بلند

میشویم و بعد از اینکه شاهد حساب میکند از 

ون  فالفیل بیر

نیم. به سمت ماشینش، که آن طرف خیابان  ی میر

 پارک کرده



قدم برمیداریم و من میان همهمیه خیابان ها با 

 صدانی 

 «!نچندان بلند میگویم: »ممنون شاهد

 روی لب مینشاند و میگوید: »خواهش 
 

لبخند کمرنیک

 میکنم. «شاید

 پیش خودش فکر کند که برای ناهار که نه؛ عرصانه
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 .تشکر کردهام و حتما که اشتباه فکر میکند

سوار که میشویم، قبل از آنکه استارت بزند ضبطش 

 را روشن

اند  .میکند و به سمت خانیه عارف میر

 نزنم و تنها گوشهایم را بسپارم 
ی
ترجیح میدهم حرف

 به

 که پخش میشود
 

 .آهنیک

 مقابل ساختمان خانیه عارف نگه میدارد، تشکر و

خداحافظی کرده و از ماشینش پیاده میشوم. هنوز 



 در را

ند: »پریزاد؟ ی  «نبستهام که صدایم میر

از ایل در پرسشگرانه نگاهش میکنم و رستکان 

 .میدهم

 رفت  باال به عارف بگو

ی باهاش حرف  بیاد پاییر

ی را خاموش  دارم. ماشیر

 .میکند

خب بیا باال .و به این جملهام های های در دل 

 میخندم، خودم

 اضافه

 .هستم و مهمان دعوت میکنم

رستکان میدهد و آرام کف دست روی پایش 

 .میکوبد: »ممنون

 «.یه کار خصویص دارم باهاش

آرام باشهای میگویم و در را میبندم. زنگ را فشار 

 داده و
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منتظر جواب میمانم. صدای عارف که توی گوشر 

 میپیچد،

، شاهد  ی نی آنکه سالم کنم میگویم: »عارف بیا پاییر

 دم در

 «.کارت داره

 «.تلخ میگوید: »االن میآم

 میدانم که دلش گرفته از خودرسی هایم، میدانم که

 دیوانهاش کردهام با این رفت و آمدهای بیخیی و یک

 درمیان رسکار رفتنم، میدانم حرمت نگه میدارد که به

 رویم نمیآورد اما؛ اوهم میداند که این پری تازه دارد

 !میشود؛ پریزاد

میداند که پری اهل خودرسی نیست، میداند که پری 

 بدقول

و رس به هوا نیست و اما پریزاد؛ چه قدر برایم غریبه 

 است



 !کنشها و واکنشهای این دخی  

در ورود باز میشود و عارف میان قاب در 

 میایستد.دماغم را باال

د میان  کشیده و سالم میکنم. چنگ فرو مییی

موهای مشیک و مواجش، جواب سالمم را کوتاه 

 میدهد  و

 .از کنارم میگذرد تا به شاهد برسد

 نیست این عارف. عارف اصال 
 

عارف همیشیک

 عصبانیت بلد

نیست. حت  توی کارگاه وقت  میخواهد کارگران را 

 توبیخ

 کند، میان اخم کردن و فریاد زدن هایش میخندد و
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میگوید: »جذبه رو داشتید؟ تو حلقتون! «در نیمه باز 

 را هل میدهم و

 بعد از اینکه راهرو را یط



کردم خودم را پرت میکنم توی آسانسور و از این 

 لحظه

 .سکانس دوم بدبختیام را باید بازی کنم

همزمان با صدای زن که شماریه طبقات را میگوید، 

 در

وم ون میر  .آسانسور هم باز میشود و از آن بیر

مقابل در نیمهباز خانهشان ایستاده و بعد از آنکه 

 چسب

کتونیهایم را باز میکنم و از پا درشان میآورم، وارد 

 خانه

 .میشوم

ی را صدا میکنم، صدایش از توی اتاق میآید که  نگیر

 «.میگوید: »االن میام

روی کاناپه مینشینم، کوله را از روی شانهام برداشته 

 و روی

 .پایم میگذارم

ی  گرفتاری جدیدم انگار که یک ایدیه نو برای نوشی 



 یک

فیلمنامه باشد توی رسم میچرخد و میچرخد. برای 

 این

ایدیه نو مجبورم فکر کنم، مجبورم تمام راه های 

 احتمایل

را حساب و کتاب کنم و مقابل پای بازیگر نقش اولم 

 .بگذارم

و چهقدر بد ایدهای است این ایدیه نو که پردازشش 

 ازتوانم خارج

 .است
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ی روی رسامیک  کف خانه   صدای حرکت ویلچر نگیر

 که میآید

، رس بلند کرده و سالم میکنم. با اخمهای در هم 

 نگاهم کرده

یه نفهم  و غیظ چاشتی صدایش میکند: »دخی 



؛ تو  آنگوالتر

 
 

 گ میآی؟ نمییک
 

ی؟نباید بیک  کجا میر
 

نباید بیک

 نگرانت

 «میشیم؟

 .و من فقط نگاه میکنم به زیپ کوچک جلوی کولهام

 ...پری خییل -

حرفش که نصفه میماند، رسبلند میکنم و نگاه به 

 نگاهش

میدوزم. مردمک چشمش توی گودیاش میلرزند و  

 گونی 

سد از اینکه حرفش ناراحتم کرده باشد  .میی 

وم زمزمه  از جا بلند شده و همانطور که به اتاق میر

ی  میکنم: »خییل نی فکرم؛ میدونم. خییل آستیر

 رسخودم؛

میدونم. تموم خییل های عالمم ویل خرابم؛ خراب 

؛ ی  نگیر

 «!خراب



به اتاقش رفته و مقنعیه مشیک رنگ را از رسم 

 برمیدارم.زیپ

ی میکشم و از تن خارجش میکنم تم را پاییر  .سویرسر

تقهای به در بسته میخورد و از یاهلل گفتنش 

 میفهمم که

عارف است. شایل که قبال روی لبیه تخت  

 گذاشتهام را

 .برداشته و رس میکنم
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در ر ا تا انتها باز میکند و تکیه به در کنار دیوار 

 میایستد و

 .نگاهم میکند

تم را از روی تخت برداشته و به چوب لباش   سویرسر

 کنج

 .اتاق آویزان میکنم

 شاهد راست میگه؟



 «نگاهش میکنم و میگویم: »چیو؟

 ...اینکه شایان

نم و میگویم: »آها؛  ی م. پوزخند میر میان حرفش مییی

 بامبول

جدید شایان؟ آره راست میگه. رو دست خوردیم 

 .عارف

طرف گربه صفت تر از این حرفا بود که لیاقت 

 رفاقت تو و

 «.عشق منو داشته باشه

ی مینشیند: »بذار به این  جلو میآید و روی تخت نگیر

 وضعیتمثبت

 «.نگاه کنیم

روی تخت  که چندیست مال من شده، مینشینم و پا 

 روی

ی پول ی چنیر
 پا میاندازم: »به نامردی شایان؟ به نداشی 

ی در   قلمبهای؟ به دبه درآوردنای شایان؟ به قمیی

 کردنای



 شاهد؟ به رسباری من؟ به کدومش مثبت نگاه کنم

ی الکچری تره؟  «همچیر

نگاهش را پهن میکند روی فرش پهن شده کف 

 اتاق: »به این
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 روزنیه امید کوچیک که میگه "میشه سیاوش زنده

 «".بمونه

وم، آن قدر عقب که تکیه میدهم به دیوار  عقب میر

 و

زانوهایم را در شکمم جمع میکنم: »من رس تا ته 

 زندگیمونو

 بتکونم پنجاه میلیون بیشی  نمیشه، آخه این روزنیه

نه؟«- جورش میکنیم ی  .الکردار چرا بلوف میر

 از روی تخت بلند شده و به سمت در

ی ی سم: »چجوری؟« چیر ود. دمق مییی  میر

ود. حاال ون میر  نمیگوید و  از اتاق بیر



 حاالها این ایده باید خونم را توی شیشه

 .کند

لباسهایم را عوض میکنم و روی تخت دراز میکشم. 

 از عارف

سیدم دلیل اخمهای درهمش را  .نیی

ون  به رسعت از روی تخت بلند شده و از اتاق بیر

وم  .میر

ی   ی که میخواهم عارف را صدا بزنم با صدای نگیر همیر

 که از

خانه میآید، متوقف میشوم ی  .آشیی

 خودش گفت؟ -

 .و سوایل که عارف نی پاسخ میگذارد

 عارف داداش؛میگم خودش
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 گفت. صدای

 مغموم عارف



 «.میآید: »آره

؟  حاال میخوای چیکار کتی

 .کار؟ مگه کاری هم هست که از دستم بر بیاد

وم. به  خانه میر ی از چهارچوب در گذر کرده و به آشیی

 عارف

ی دو  غمزده که روی صندیل نشسته و رسش را بیر

 دست

سم: »چیشده عارف؟«  گرفته نگاه میکنم و مییی

 نگاهش که

باال میآید تازه عمق درد چشمهایش را میبینم: »وفا 

 نامزد

 «!کرده

ود و  صدایم ناخودآگاه باال میر

 چشمهایم گرد میشود: »چیکار

 کرده؟« دست روی صورتشمیگذارد و تلخ زمزمه

 «.میکند: »نی وفا شدم

* * * 



تقهای به در میخورد. اولش فکر میکنم خوابم و توی 

 خواب

صدای در میآید اما، دومرتبه که صدای در زدن به  

 گوش

سد، کورمال کورمال شالم را از کنار بالشم  میر

 برداشته و

 .رس میکنم
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 !بیا تو -

 عارف؛ آراسته و حاضی شده در را نیمه باز میکند  و

 از ایل در میگوید: »پری اگه میآی کارگاه

 برسونمت. « آب دهانم را به سخت  قورت میدهم و

 «.به گمانم که رسما خوردهام: »باید برم پیش صبا

و چهقدر بد که وقت  اسم صبا میآید ذهنش 

 پرمیکشد نی آن دخی  

 .زبان دراز چادر به رس



 .رستکان میدهد و آرام "باشه" میگوید

ود؛ تا روز  ود. دلخون میر در را میبندد و میر

 زهرماریاش را

وع کند  .رسر

چشمهایم بسته نمیشوند اصال؛ همان دیشب هم  

 که به

خواب رفتم صدقهرس یک چهارم دیازپایم بود که 

ی برایم  نگیر

تجویز کرده بود. دلم نی دل سیاوش است و عارف؛ 

 خدا

 .لعنت کند این تقدیر مفتضح را

 کاش سیاوش با همان زیبا ازدوا ج کرده بود و کاش

هیچوقت وفا به کارگاه نیامده بود. فکرش را که 

 میکنم

مقرص تمام این بدبختیها منم. کاش من را هم مادرم 

 نزاییده

بود!تا وقت  که هوا روشن شود و نور ضعیقی کف 



 اتاق پهن

بشود، مدام و یکرس فکر میبافم و خیال! رسجا 

 مینشینم و
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نم و چهقدر درد  ی موهای به هم ریختهام را چنگ میر

 دارد

زنی باشر که حوصلیه شانهکردن موهایش را هم 

 .ندارد

موهایم را توی دست جمع میکنم و با کش 

 میبندمشان. نه

ی دیگر؛ فقط به آن دلیل که  ی یا هرچیر به ضف دلیی

 توی

 .دست و پایم نباشند

لباسهایم را در عوض میکنم، بدون آنکه رس و صدا  

 کنم. بعد

ی کوله و گوشیام خانه را ترک میکنم  .از برداشی 



ون  کالیه را که خودم قبال بافتهام را از کوله بیر

 میآورم و

رس میکنم؛ مردانهاش را هم برای شایان بافته بودم و 

 این

روزها چه قدر بد اند که مجبورم هرچه به ذهنم 

سد را به  میر

 .دست فراموشر بسپارم

کنار خیابان میایستم و منتظر  تاکش میمانم. یک 

 ربیع

میگذرد تا بالخره تاکش درب و داغانی مقابلم نگه 

 .میدارد

ی پوستم را قلقلک میدهد.  گرمای درون ماشیر

 دستهای یخ

زدهام را به هم میسایم و آدرس را به راننده 

 میدهم.راننده مرد

 جالبیاست، انگار با تمام رانندهتاکش ها فرق

میکند. ریشها و موهای سفیدش حایک از سن زیادش 



 .اند

 از جواد یساری گذاشته و تا انتها صدایش را 
 

آهنیک

 باال

برده. جالب است برایم چون شبیه ابیاست. جالب 

 است
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 !چون جواد یساری گوش میدهد

چندی بعد مقابل خانیه صبا نگه میدارد. کرایه را 

 حساب

ی پیاده میشوم. به ساختمانهای  کوتاه  کرده و از ماشیر

 و بلند

اطراف نگاه کرده و دست آخر به سمت خانیه 

 ویالتر پدر

وم  .صبا میر

ارم؛ بوی تحقیر  ی من از این مکان، خیابان و خانه بیر

 میدهد



 .این جهنم دره

 دستم روی زنگ مینشیند و صدایش آرام و ریتمیکش

گوشم را پر میکند. بعد از چند دقیقه زنی که فکر 

 میکنم

 «مستخدمشان باشد آیفون را برمیدارد: »بله؟

 .پریام. میخوام صبا رو ببینم -

و چه قدر احمق است که میبیند تصویرم را از داخل 

 آن

ماسماسک و باز سوال میکند. در با تییک باز میشود 

 و پا به

حیاط درندشت  که استخر دارد  .حیاطشان میگذارم

 و کاخسعدآباد

 .جلویش لنگ میاندازد

 بعد از یط کردن مسافت طوالتی حیاط پله ها را باال

رفته و در ورود را باز میکنم. جلوی در شهال را 

 میبینم و

احساس خطر میکنم؛ اول از لبخندش، دوم از 



 استقبال

 .بیسابقهاش
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وارد خانه میشوم و سالم کوتایه میکنم. نگاهش 

 روی

کتونیهایم میچرخد و برای من اهمیت  ندارد که  

 کفشان

گلیاست و ممکن است خانیه آنتیکشان آشفته 

 شود. جواب

 .سالمم را خییل دیر اما کشدار میدهد

سد. به  با آن لبخند مرموزانهاش احوالم را مییی

 ممنونی 

سم: »صبا خونهاست؟  «بسنده میکنم و مییی

تا بخواهد من و من کند و دروغ ببافد؛ صبا از اتاق 

 روب  هرونی 

ون میآید  .بیر



ی بگوید دستم را کشیده و به همان اتاق  ی بیآنکه چیر

د  .مییی

ی نمیگویم و اما وای از  ی تا رسیدن به اتاق چیر

 نیمرخش و

ب شصت  کبودی زیر چشمش. سیاوش دیده این ضی

 را؟

در اتاق را میبندد و مرا محکم در آغوش میکشد. من 

 هم او

م برای غربت این زن  را در آغوشم میچالنم. بمیر

 باردار.سیر که

 میشود از آغوش، جدایم میکند از خودش و به

واند در گلو  را مییی
 .گمانم که او هم غدیه رسطانی

؟  خونی

م  .بهی 

 .و این بهی  از همان روزنیه الکردار میآید

با دست اشاره میکند به یک دست مبل چرم توی 

 اتاقش: »بیا
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ی   «.بشیر

روی مبل نشسته و نگاهم را دور تا دور اتاق 

 میچرخانم. این

اتاق کجا و خانیه ما کجا؟ صبا یک احمق بالقوه 

 است که

 
 

 سیک
 

قرص بابایش را ول کرده و خودش را درگیر زندگ

 ما

 .کرده! - رفتم سیاوش و دیدم

غدهام انگار که متغیر باشد گایه آنقدر ذوب میشود  

 که از

یزد. گایه هم  ون میر گلویم باال آمده و از چشمانم بیر

 آنقدر

ی ندارد.  منجمد میشود که هیچ رقمه قصد شکسی 

م  دست مییی

به سمت گونههایم و مواد مذاب توی گلویم را پاک 



 .میکنم

 خوب بود؟ -

 موهای پریشانش را پشت گوش میاندازد: »بود

 ؛ تا وقت  که بهش نگفته بودم درخواست ط

 الق دادم. « شوک زده نگاهش میکنم: »مگه

 دادی؟« رستکان میدهد با تاسف و لبش را با

 «!زبان تر میکند: »دادم؛ به زور

تقهای به در میخورد و با بفرمایید صبا خدمتکارشان 

 سیتی 

 به دست وارد اتاق میشود. صبا کالفه زمزمه

ی و برو  «.میکند: »بذارشون روی میر
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ود و در را که میبندد،بغض  ون میر زن مستخدم که بیر

 صبا هم

کد: »وفا خودش رو بدبخت کرد  «.میی 

اهن یقه اسیک قرمز  دست روی سینه گذاشته و پیر



د: »به خاطر من؛ به خاطر  رنگش را توی مشت میگیر

ه به استکان فرانسوی چای که بخار  این بچه! « خیر

 از

آن خارج میشود، زمزمه میکنم: »عارف رو هم 

 بدبخت

 «.کرد

اشکهایش را با کف دست پاک میکند: »تو جات 

 راحته؟

مندم به خدا؛  سیاوش گفت مواظبت باشم. رسر

منده  رسر

مندیه بخت  ی جفتتونم. « و خدایا چه کش رسر

 نحس

 او باشد؟

ه به چشمهایش  نگاهم باال میآید و خیر

 میگویم: »حالم

مندیه   خوبه؛ جام خوبه؛ تو نگران من نباش. رسر

 کش هم



نباش. فکرو ذکرت بشه سالمت  بچهات. سیا که  

 کارش اون

ون بیاد، یه بچیه سالم از تو  تو تموم بشه و بیر

 میخواد. «و دلم

ود برای آن بچیه سالم. پوزخند  پیشاپیش ضعف میر

ند، گرچه محو، گرچه کوچک اما چشمهایم  ی میر

 شکارش

 .میکنند

ون بیاد؟ خودش یا -  ...تموم بشه؟ بیر
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 حرفش نیمه تمام میماند و الل شود

 زبان عاشق  که از جنازیه معشوقش

 حرف بزند. - باید کم کم تالشم و بکنم

 !برای جور کردن دیه

یزد توی چشمهایش و  به یک باره بهت میر

سد: »مگه شایان...؟« همانطور که استکان  مییی



 چای را برمیدارم به دهان نزدیک میکنم، لبخند

 «!زده و زمزمه میکنم: »دیه میخواد

د میان موهای  ناخن های بلندش را فرو مییی

 مواجش: »پس بگو واسه چی اونهمه خودکشر 

میکرد! « دو سه قلوپ چای تلخ میخورم و ازجا بلند 

 .میشوم

 صبا هم از جا بلند شده و میگوید: »کجا پری؟« تا

میخواهم بگویم " باید برم کارگاه؛ دیرم میشه." در 

 اتاق

با شدت باز میشود و شاپور دست به سینه به در 

 تکیه

 .میدهد

ند و ی  سالم میکنم و او طلبکار تر از همیشه پوزخند میر

دستهایش را در هوا تکان میدهد: »کجا خانم؟ 

یف داشت    ترسر

 «حاال؟

ون بروم و  میخواهم بدون توجه به او از اتاق بیر



 بعدش از
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این خراب شده با رسعت هرچه تمام فرار کنم که 

 .نمیگذارد

وم جلویم میایستد و نمیگذارد  .هر طرف در میر

 .باید برم آقا شاپور؛ دیرم میشه -

ه میشود به چشمهایم: »کجا  خم میشود و خیر

 اومدی که حاال

ند  ی با این عجله میخوای بری؟«حالم را به هم میر

ه  وقاحتش. خیر

 میشوم به چشمهایش و

پری گالدیاتور میغرد: »اومدم زنداداشمو ببینم و برم. 

 مهمونی 

یف داشته باشم. برید کنار  نیومدم که حاال ترسر

 «.لطفا

تعجب میکند از این پری وحشر و خودش را آرام  



 کنار

وم، انگار که بهت از  ون میر میکشد. از اتاق که بیر

 رسش

ند: »صبا دیگه تموم شده  ی پریده باشد، فریاد میر

 براتون. چه

 «...واسه تو چه واسه اون داداش

برمیگردم و با همان چشمهای دریده و اخم های 

 درهم نگاهش

میکنم: »صبا زن داداش منه و بچیه داداش من تو 

 .شکمشه

پس حاالها حاالها تموم نمیشه. شما هم بیخود به 

 دلت صابون

نزن. یه چند صباح دیگه صبا مهمون شماست. پس 

 لطفا با

رسماییه کلونتون ازش پذیرانی کنید نه چک و چک  

 «.کاری

وم و هر دو در خانیه خرابشان را محکم به هم  میر



 .میکوبم

تیاش را توی صورتش  وم اما قبل از رفتنم بیغیر میر

 .میکوبم
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 کاش دستهای سیاوش بسته نبود تا جواب این

 شاپور را بدهد
 

 .افسارگسیختیک

سانم.  خودم را به هر بدبخت  که شده به کارگاه میر

 پلهها را

خانه رفته و  ی وم، مستقیم به سمت آشیی ی میر که پاییر

 لیوان

آنی پر میکنم و روی کابینت میگذارم.جیب جلوی  

 کولهام را باز

 میکنم و به دنبال جعبیه کوچک

 .قرصهای در همم میگردم

ون  پیدایش که میکنم با دستهای لرزان دانهای بیر

 آورده و با



 .خوردن کیم آب قورتش میدهم

در جعبه را بسته و پرتش میکنم ته کولهام. نفسم که 

 جا

میآید و لرزش دستهایم که قطع میشود، آب را تا 

 انتها رس

میکشم، لیوان خایل ر ا توی سینک میگذارم و از 

خانه ی  آشیی

 .خارج میشوم

ش نچندانی   به سمت چرخم قدم برمیدارم و احوالیی

 .صمیمیای با همکارانم میکنم

صمییم نبودم با هیچکدامشان جز آن دخی  باال 

 شهری

مهربان. صمییم نبودم جز با آن دخی  چادر به رسی  

 که

ی بلبل جواب عارف را میداد  .عیر

 !صمییم نبودم و حاال ماندهام و حوضم
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پشت چرخ نشسته و به عادت همیشه بسملال 

 .میگویم

 رسآستینهای برش زده را از سبد کنار پایم برداشته و

ان میکنم. پدال را با پا فشار داده  ی زیرسوزن چرخ میر

 ومشغول

ی میشوم. کاش ریایصی را دوست داشتم؛ آن  دوخی 

وقت مینشستم و حساب میکردم چه تعداد 

ی باید  رسآستیر

 .بدوزم تا دییه کامل یک مرد را جور کنم

ین آدم زندگیام و  ود نی ممنوعهی  هر از گایه ذهنم میر

 اما

 یاد پرپر شدن انی که میافتم خفه میشود ذهنم و

 !پیشنهاداتش

شاید برسد روزی که به سیم آخر بزنم و کاری که 

 نباید را

بکنم اما، حاال رفته رفته باید خودم را جمع و جور  



 کنم. از

دار دنیا فقط یک خانه داریم که اگر آنهم بفروشیم 

 یک پنجم

دیه هم جور نمیشود. پسانداز سیاوش هست اما، 

 خییل

ون بیاید الزم دارد جانی را   نیست و وقت  از زندان بیر

 که

 .برای زن و بچهاش رسپناه باشد

خدایا شنیده بودی کمطاقتم و خواست  ادبم کتی که 

 این

ی خنس بر رسام خراب میشود؟  چنیر

 شنیده بودی از صابران نیستم و حاال میخوایه با این

بدبختیها صیی را دیکته کنم؟ تسلیمم خداجان؛ 

 تسلیمم و آرام
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دستهایم را روی رسم گذاشتهام. از دنیایت هیچ 



 نمیخواهم؛

 !فقط سیاوشم را به من برگردان

صدای قدمهای کش میآید که فکر میکنم صاحبکار 

 خستهدلمان

 .باشد

ی میآید؛ باشانههای افتاده و قدمهای آرام.  پلههارا پاییر

 انگار که

مجنون باشد و خدای نکرده لیلیاش مرده باشد! انگار  

 که

فرهاد باشد و دیشب تیی به دوش؛ خودش مرده 

 !باشد

ود و این عارف همان  به سمت اتاق مدیریت میر

 
ی
 عارف

نیست که هر صبح تا رسب  هرسمان نمیگذاشت و وفا 

 رویش را

ی  کم نمیکرد، آرام نمیگرفت. شکسته دل شده؛ عیر

ی   من! عیر



پری مفلوک!از پشت چرخ بلند میشوم و به اتاق 

وم  .مدیریت میر

وم تا  میر

 .برایش بگویم وفا زندگیاش را فدای چه کش کرده

نم و با "بفرمای" عارف وارد اتاق میشوم. روی  ی در میر

 صندیل

ی بزرگ مقابلش   نشسته و پیشانیاش را روی میر

 گذاشته. جلو

ش  ی وم و روی ردیف صندلیهای جلوی میر میر

 .مینشینم

نم ی  .پا روی پا میاندازم و انگشتانم را به هم گره میر

ی و رسش را تکیه میدهد به  رس بلند میکند از روی میر

 پشت  

 .صندیل
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سد: »رفت  پیش  چشم میبندد و زمزمه کنان مییی



 «صبا؟

 رستکان میدهم، همراه با آیه که از گلو خارج میکنم

 «.میگویم: »رفتم ویل وفا رو ندیدم

و او توی دلش هزار بار فکر کرده شاید حاال وفا کنار 

 نامزدش

 !خوش باشد

 چشم باز کرده و از ایل چشمش نگایه گذرا به من

 میکنه؟
 
 «میاندازد: »دیگه چه فرف

و اینجا همان نقطیه ته خط لعنتیاست برای 

 عارف!انگار که دلم

 بخواهد درد و دل کنم میگویم: »اصال نشد

ی همیشه  سم که کجاست! شاپور اومد و عیر بیی

 غشغرق به پا

 «.کرد

ی  د و دستهایش را روی میر  تکیهاش را از صندیل میگیر

ی که بهت نگفت؟ اگه گفته بگو  ی میگذارد: »چیر

 «...تا



ت خرج میکند برایم این مرد خسته دل. جای  غیر

 سیاوش را

 .پر میکند برای من تنها

 !جوابش رو دادم -

خیلیاست این حرف برای پری و عارف میداند! 

 لبخند کچی پر

د و مینشیند روی لبش  .میگیر

 !خفنطور شدم عارف -
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لبخندش عمیقی  میشود. از جا بلند شده و به سمت 

 در

ه مینشیند، نی  آنکه  وم. دستم که روی دستگیر میر

 برگردم

میگویم: »این روزا که از در و دیوار غصه آوار میشه 

 تو

رسمون، زشته خودمون و ببازیم. زشته زود جا بزنیم. 



 اینو

پری بهت نمیگه عارف؛ پریزاد میگه. پری از دل 

 آتیش گذشتهکه

شده پریزاد. بذار دلمون خوش باشه که روزهای 

 خوبم

 «.میآد

وم و در را آرام میبندم. ایمان  ون میر از اتاق بیر

 آوردهام به

ین و چهقدر مسخرهاست شنیدن این  این توهم شیر

 حرفها از

 !زبان من

ی های  دومرتبه مینشینم پشتچرخ و البه الی درگیر

 فکریام

ی میدوزم. ساعت کاری تمام میشود و این  رسآستیر

 روزها

ارم ی  .چهقدر از گذر زمان بیر

وند اما  بچهها یک به یک خداحافظی میکنند و میر



 من قصد

ی ندارم؛ عارف هم ندارد  !رفی 

پشت چرخ نشستهام، تکیهدادهام به صندیل و 

 نگاهم را به

دیوار سفید کاشر شدیه روبه رو دوختهام. یک 

 ساعت

؛ نمیدانم اما بالخره در اتاق باز میشود  میگذرد یا کمی 

 و

ون میآید  .عارف بیر
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نگاهش که به من میافتد تعجب میکند : »تو مگه 

؟  «نرفت 

م و به عارف میدوزم: »نشد  با اکراه نگاه از دیوار میگیر

 «.برم

خودم هم نمیدانم چرا بست روی یک صندیل فلزی 

 نشستهامو مثل



ه شدهام  .دیوانهها بیحرف و مات به دیوار خیر

 پاشو بپوش بریم. ُ خیل مگه تا االن اینجا موندی؟ -

وم و طبق معمول لباس عوض میکنم.  به رختکن میر

 از

نم.  ی وم، عارف را صدا میر ون میر رختکن که بیر

 صدایش از

باال ی پلهها میآید که میگوید" اینجام، چراغا رو هم 

 خاموش

 "کن

وم.در را  خواستهاش را انجام داده و پله ها را باال میر

 قفل میکند

ویم. سوار که ی میر  و به سمت ماشیر

 میشویم عارف با همان صورت گرفته و ناراحت

 «میگوید: »چیکار میکردی؟

لبخند کوچیک روی لبم مینشیند و من مفلوک هم  

 گایه دلم

س؛ اضافه کاری  شوچی کردن میخواهد: »نی 



 واینستاده

ند و تازه شده عارف  ی  میر
 

بودم. « اوهم لبخند کمرنیک

 !مفلوک

 درد

؛ آدم که عاشق باشد، آدم که ییک را با تمام  میدانی

 بند بند

وجودش بخواهد نمیتواند به جدانی فکر کند. عادت 

 میکند
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 !به عاشق  و آخ که ترک عادتش موجب مرض است

هوا رسد است؛ بیش از اندازه. هوا ِ ی باریدن دارد! 

 بچههایکارگاه

 "ظهر وقت  داشتیم ناهار میخوردیم گفته بودند

 ."هواشناش گفته این هفته کال بارونیه

. عار ف هم هوای  ی سکوت پیچیده در فضای ماشیر

 باریدن



د به یک پستو  دارد و من میدانم منتظر است پناه بیی

 و

 .خودش را خایل کند

ون بکشمش یم  برای آنکه از حال و هوا ِ ی وفا بیر

 »گویم: «بنگایه آشنا رساغ داری؟

نگاه گذرانی میاندازد به صورتم و درحایل که دنده را 

 جابه

سد: «چیکار میخوای؟  »جا میکند، مییی

نگاهم ر ا از پنجره میدوزم به آسما ِ ن بیستاریه  

 گرفته: «یم

 ».خوام خونه رو بفروشم

 ».زیر لب با خودش میگوید: «کفاف نمیده

 !راست میگوید خدا؛ کفاف نمیدهد

 !نمیتونم دست روی دست بذارم عارف -

ون میدهد و مشت به فرمان یم  نفسش را پر صدا بیر

کوبد: «چیمیشد شاپور این قدر بیپدر نبود؟! چی 

 »میشدخدا؟



چند دقیقه سکوت میکند و ادامه میدهد: «ساعت  

 خداتومن
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ه اون حسابش. میلیون میلیون  از این حسابش میر

 پول تو یه

ه و میآد. اینا همه برای مردنشه؟  روز زیر دستش میر

 اینا رو

ند- اینا  ی میخواد خرج کفن و دفنش کنه؟ - فریاد میر

 رو یم

ه تو گو ر؟  »خواد بیی

 ».زمزمه میکنم: «آروم باش عارف

ر ِ گ باد کرده روی شقیقهاش و صورت رسخش برا ِ 

 ی من

 .غریبهاست. اما روزگار چه بالها که رسمان نمیآورد

؛ این همه پول - ی  آخه بگو بیپدر مادر، نی همه چیر

ت نمیکنه که چشم سیاه کردی به یه قرون دوزار  سیر



 اون

مردک لندهور. که دست  دست  دخی  ت و انداخت  

 زیر

؟  دستش که بدبختش کتی

نند. پویل که  ی او میگوید و حقایق به صورتم سییل میر

 برای

او پول خرد است را من باید درخواب جور کردنش را 

 .ببینم

 .حداقل به خاطر این بچیه بیچاره هم کوتاه نمیآید

چرا اینقدر بدبخ ِ ت پوله؟سکوت میکنم. این  -

 حرف ها اگر در

 دل عارف بمانند از درون

روحش را میخورند. عارف وقت  درد و دل کند 

 میکند، فقط

میخواهد که دل به دلش بدی و دردهایش را 

 بشنوی. از

ار است؛ مثل برادرم؛ مثل  ی کنکاش و اظهار نظر بیر



 !سیاوش

376 

 درد و درمون

من نی وفا چیکار باید بکنم؟ وفا دستش تو دست   -

 کس

دیگه باشه و من زنده بمونم؟ وفا پا به پای ییک دیگه 

 بره و

من زنده بمونم؟ د ِ ل وفا... خرابم پری؛ تازه 

 .میفهممت

 !و فهمیدن یک عاش ِ ق مفلوک کار هر کش نیست

نامرد است دیگر؛ اسمش هم که میآید میان حال و 

 هوایش

غرق میشوم و چهقدر نامرد اند این خاطرا ِ ت نی 

 .رحم

ون رفته بودیم وحشت زده  " ی باری که بیر اولیر

 بودم. هر

ی  طرف را نگاه میکردم با خودم میگفتم همیر



 حاالست که

سیاوش پیدا بشود و حقم را کف دستم بگذارد. 

 سینه سیی 

 کرده بود برایم. گفته بود " اگه اومد یه کالم میگم یم

 ".خوامش. این دیگه ترس و لرز نداره

من یک چهارپای نجیب بودم که قیرص بازی  هایش را 

 جدی

گرفته بودم.و بیشی  چهارپا بودم که دل به دل یک 

 قیرص پوشایل

 داده

بودم. اگر به حرفهایش اطمینان داشت، کاله  

 کاسکتش را نیم

داد که روی رسم بگذارم. اگر دوستم داشت و از روی 

 صداقت

فت. اگر .  سینه سیی کرده بود از کوچههای فرغ نمیر

 . . خییل

سد و پریزاد جان؛ ممنون که  اگرها به ذهنم میر



 واقعیت را

 !"واضح بیان میکتی 
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* * * 

صدای آالرم گوشیام که بلند میشود؛ چشمهایم را به 

 سخت  

باز میکنم. خوابم میآید باز و اما مجبورم که از خواب 

 دل

بکنم. خستهام و تمام جانم درد میکند. آب دهانم را 

 هم حت  

نمیتوانم قورت بدهم بسکه گلویم میسو زد. 

 چشمهایم درد

میکنند و بیاختیار گهگداری اشک ازشان رسازیر 

 .میشود

ی  وم. همیر از روی تخت بلند میشوم و به رسویس میر

 چند



م و تلو تلو میخورم  .قدم را هم دست به دیوار میگیر

رسگیجه نمیگذارد درست و حسانی قدم بردارم.از 

 رسویس که

ون میآیم مستقیم به سمت لباسهایم یم  بیر

روم. باید امروز به چند مشاور امالک رس بزنم برای 

 فروش

خانه. اما کدام ابلیه حاضی است برای یک خانیه  

 در
 

 کلنیک

 !کف شهر پول بدهد؟ آن هم خییل زود

به درک که برف آمده و ممکن است با این دردی که 

 به جانم

افتاده رایه بیمارستان بشوم. به درک که پاهایم جان 

 ندارند

 .و به درک که بدنم ناتوان شده

 که تولید کارگاه است تن میکنم. 
 

مانتو ِ ی مشیک رنیک

 دکمه

ند:  ی ی خواب آلود صدایم میر هایش را که میبندم، نگیر



 «پری؟

 »خواب نما شدی اول صبح؟
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 » .به سخت  زبانم را تکان میدهم: «باید برم

ند و  ی موها ِ ی پخش شده توی صورتش را کنار میر

 عصتی یم

گوید: «بیا بگیر بکپ تا چپ و راستت نکردم. صبح 

 به این

 »زودی کجا میخوای بری آخه؟

موهایم را میبندم و میگویم: «مشاور امالک . باید 

 خونه رو

 » . به چند جا بسپارم

وند؛ تصنیع! با لحن بامزهای  اخمهایش در هم میر

 ترسر 

ند: «سگ و االن با چوب بزنی وایمیسته تو این  ی میر

 هوا؟ االن



 »کدوم خراب شدهای بازه آخه؟

شالم را روی رس میاندازم. در اتاق باز میشود و عارف 

 از ال

 ی در رسک م

 »یکشد: «چتونه رسصبچ؟

س که   ی با لحن حق به جانبش میگوید: «از این بیی نگیر

 گز

 »!کرده

نگاه عارف پهن میشود روی صورتم. لب زدنش را 

 میبینم

 فقط و صدایش نمیآید. چشمهایم کم کم بسته یم

 ...شوند و

چشم که باز میکنم سفیدی مطل ِ ق سقف را 

 میبینم. گوش که

ی میکنم از صداهای اطراف میفهمم که بیمارستانم  تیر

 و ای
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ی ندارم ی هرچه  .وا ِ ی برمن که جز دردرس چیر

 میخواهم

وابسته و متیک به کش نباشم دست آخر باز یه جای  

 کار یم

لنگد.ضعفم اند گ کاهش یافته. سوزن رسم را آرام از 

 دستم

ون میکشم و شالم را روی رس مرتب میکنم.  بیر

 میخواهم

ی بیایم که در اتاق باز میشود و عارف  از تخت پاییر

 میان

قاب در میایستد. نگاهش به گارد من میافتد، متی که 

 قصد

ی بیایم  .داشتم از تخت پاییر

ود و میغرد: «من به تو  چی بگم؟  اخمهایش در هم میر

چیکا ِ ر اون المصب داری؟» نگاهش به دستم 

 میافتد که



 .سوزنی وصلش نیست

چشمهایش را برای لحظهای میبندد و باز میکند. 

 عصتی به

سمت متی میآید که حاال با همان جا ِ ن کمجان کنار 

 تخت

 که محتویات 
 

ایستادهام. پالستیک سفید رنیک

 داخلش

 .کمپوت است را روی تخت پرت میکند

د مقابلم و میگوید: «پری؛ بهخدا  انگشت تهدید میگیر

 اگه

بخوای بازندگیت شوچی کتی من میدونم و تو. من 

 االن

 »قاطیام؛ قایط ترم نکن، باشه؟

 ».مینالم: «میخوام برم
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اشاره میکند به رسم و با همان لحن عصتی 



 میگوید: «بذاراون

یم  ».سگ مصب تموم بشه؛ میر

چشمهایم باز هم به سیم آخر زدهاند. منتظر گلویم 

 نمیمانند

ون بدهد. نی  کاند و صدانی از خودش بیر
تا بغض بی 

 صدا

 »!میبارند: «من باید برم

روی باید تاکیید میکنم و عارف دست به کمر مقابلم 

 یم

ایستد. دم عمیق  گرفته و سیع میکند آرام 

یم  باشد: «میر

یم  ».پریجان؛ میر

انگار که گوشهایم کر شده باشند با کف دست به 

 صورتم یم

کوبم: «دیرمه عارف؛ دیرمه. وقتم تنگه و پویل که 

 باید جور

 ...کنم زیاده. باید خونه رو بفروشم. باید



 ».باید... من باید برم

نم: «بذار برم ی ی میکوبم و زار میر  ».پا به زمیر

د این برادر که شیر مادرم را  صورتم را قاب میگیر

 .خورده

ند: «پرِ  ی گلم آروم  ی اشک میان چشمهایش حلقه میر

 .باش

مش به بنگاه. تو آروم باش. تو گریه م میسیی  خودم میر

ه. انگار که مریض باشه دارم ذره  نکن. »- داره میمیر

 ذره از

 دست

 .رفتنشو میبینم
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ه. قول میدم از دستت نره. جورش میکنیم.  - نمیر

 تورو به

 .عیل اینقدر داغون نکن خودتو

ه میماند به مردی که  نم دیگر و نگاهم خیر ی حرف نمیر



 روی

قولش حساب باز کردهام. دستهایش را از صورتم 

 جدا یم

کند: «برم بگم پرستار بیاد؟ رسمت تموم بشه باهم 

یم  ».میر

وم و روی تخت دراز میکشم.   بزنم میر
ی
نی آنکه حرف

 مالفه

ی سفید رنگ را روی رس میکشم. پریزاد هم که باشر  

 گایه

 .دلت هوای مردن میکند

رسم را به دستم وصل میکند ز ِ ن پرستار. توبیخم . .

 هم میکند

به خاطر هوچی گری  هایم اما چه اهمیت  دارد برای متی  

 که

 .دست از جان شستهام

رسم که تمام میشود، سوزن را از دستم قطع میکند. 

 همراه



مندهام از این متی   ویم و رسر عارف از بیمارستان میر

 که بار

 .است روی دوش دیگران

ی به خانه به  به قولش عمل میکند و قبل از برگشی 

 چند

مشاورامالک خانه را میسپارد. اما نهایت مگر چهقدر 

 یم

 شود؟

مقابل خانه نگه میدارد، پیاده میشود و در پارکینگ را 

 با

ی را توی پارکینگ  کلیدی که دارد باز میکند. ماشیر

 پارک کرده،
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پیاده میشود و از صندوق عقب خرت و پرتهانی که 

 برای

ی پیاده میشوم  پر ِ ی رسبار گرفته را برمیدارد. از ماشیر



 و دلم

میخواهد برای ثابت کردن به خودم هم که شده از 

 پله ها را

باال بروم. تا به خودم بفهمانم که آنقدرها هم کم 

 .جان وسست نیستم

ی چند لحظیه بعد در را باز میکند.  نم و نگیر ی در میر

 چشم

 ».ریز میکند و میگوید: «من یه پوست  از تو بکنم

خم میشوم و بند کتونیهایم را باز میکنم. از پا درشان 

 یم

 آورم و وارد خانه میشوم. هنوز پایم از چهارچوب در

ند: «پری خییل خری ی  ».نگذشته که عارف صدا میر

نم و بیآنکه حرف دیگری بزنم وارد  ی لبخند محوی میر

 خانه

 .میشو م

ی در را  عارف هم پشت رسم وارد خانه میشود و نگیر

 یم



بندد. پالست  ِ ک حاوی دارو و میوههایش را روی 

 اپن م ی

 .گذارد

سد؛ مقابلم  اند تا به من میر ی ویلچرش را میر نگیر

 نگهش یم

دارد و تهدید کنان میگوید: «از فردا حکومت نظایم 

 درست

میکنم تو خونه. بخوای از زیرش در بری دونه دونه 

 موهات

 ».و میکنم

ند. انگار که روزیه سکوت   ی پریزا ِ د خسته حرف نمیر

 گرفته
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وم و روی کاناپه مینشینم.  باشد، رستکان میدهد. میر

 پاروی پا

 .میاندازم و رسم را به پشت  صندیل تکیه میدهم



صدا ِ ی مجر ِ ی برنامیه در حال پخش؛ مثل صدا ِ 

 ی زن گوینده

ی  ل را از روی میر
ود. کنی  روی اعصابم اسیک میر

 برمیدارم و

 .خاموشش میکنم

عارف تکیه به اپن ایستاده و به پریزاد نگاه میکند و 

، ی  نگیر

 !مبهو ِ ت سکو ِ ت این پر ِ ی جدید است

* * * 

طبق معمول پری و عارف مفلوک باهم از در کارگاه 

 خارج یم

شوند. عارف در را قفل میکند و کلید را درجیب  ک ِ 

 ت چر ِ م

 .مشیک رنگش میگذارد

ی که قدم برمیداریم صداِ  ی زنی  به سمت ماشیر

 آشنا؛ رسجا

 .متوقفمان میکند



برمیگردم و پشت رسم را نگاه میکنم. صبا را میبینم  

 که

وم و  کنارش قرار دارد. به سمتش میر
 

 چمدان بزرگ

سم: «حالت خوبه صبا؟  »هراسانمییی

سم از رنگ پریده و چشمهای  گود افتادهاش.  میی 

 چند هفته

ی پیش که در خانهشان دیده بودمش حال و روز 

ی  بهی 

 .داشت
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 ».رستکان میدهد: «خوبه! ویل من خوب نیستم

دست میاندازم زیربازویش. آنقدر رنگ و رویش 

 پریده که

 که تا چند 
ی
سم هر لحظه از حال برود. عارف میی 

 لحظیه

پیش مات مانده بود رسجایش، به سمتمان میآید و 



 درحایل

که چمدان صبا را بلند میکند میگوید: «خونی 

 »زنداداش؟

 ».صبا فقط رستکان میدهد و میگوید: «سالم

عارف سالم میکند و وقت  میبیند حال صبا خوب 

 نیست،

 .زیاد پیگیر نمیشود

ی میگذارد  .چمدان را توی صندوق عقب ماشیر

در عقب را باز میکنم، ابتدا صبا مینشیند و بعد من، 

 در را

میبندم و عارف بعد از اینکه سوار میشود، استارت 

ند ی  میر

ی که صبا را  سیم، نگیر و راه میافتد.به خانه که میر

 میبیند ُ کپ

 .میکند

 .حق دارد هم کپ کند؛ دغدغههایش دوتا شدهاند

م. مجبورش میکنم  ی مییی صبا را به اتاق نگیر



 لباسهایش را

عوض کند با آنکه ول و دماغ ندارد و خودم از اتاق 

ون  بیر

ند: «چیشده؟ ی ی خییل آرام لب میر وم. نگیر  »میر

شانه باال میاندازم و باهمان تن صدا 

 ».میگویم: «نمیدونم

ون میآید و کنار من  صبا بعد از چند دقیقه از اتاق بیر

 روی
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کاناپیه دونفره مینشیند. تکیهاش را میدهد و نفس 

 عمیق  

 .میکشد

نم: «صبا؟ ی  »آرام صدایش میر

و او انگار که آمادیه انفجار باشد، بغض 

کاند: «نمیدونن  میی 

 ».کجام



یزد توی سینهام. اگر سیاوش االن  دنیا دنیا درد میر

 توی

ی شبهای نزدیک  زندان نبود یک شب از همیر

 !عروسیشان بود

عارف با آنکه دل خوشر ندارد از شاپور اما 

 میگوید: «نگفت  

بهشون؟ نگرانت میشن! »صبا زیر لب زمزمه 

 ».میکند: «به درک

حا ِ ل وفای نگرا ِ ن خواهر را درک میکنم و 

 میگویم: «حداقل

 ».به وفا خیی بده

آخ که وقت  اسم وفا میآید بغض در گلوی عارف 

 ولوله به پا

میکند و سیبک گلویش تابلو میکند هرچه را که 

 عارف سیع

 .دارد پنهانش کند

صبا چه غریبانه با گریه میگوید: «ال ِ ی کتابش 



 یادداشت

 ».گذاشتم

د و اشک یم  نگاهم میکند؛ دستم را توی دست میگیر

ریزد: «پری من نمیخوام برگردم تو اون خونه. من 

 نمیخوام

روزی هزار دفعه بابام رسکوفتم بزنه که اگه با این 

 ازدواج
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نکرده بودی روزگارت این نبود. که چپ بره راست 

 بیاد بگه

دست  دست  گند زدی به زندگیت. مدام بگه بچهای  

 که پس

انداخته رو گ میخواد بزرگ کنه؟ گ براش پدری  

 کنه؟

روزی هزار بار تن و بدن منو بلرزونه که یاال بریم این 

 بچه رو



بنداز. یاال درخواست طالق بده. یاال... من خستهام 

 »!پری

چه جالب که پناه آورده به م ِ ن فلک زده! و جالب 

 تر که به

 .خستهی  از خودش پناه آورده

دستهایش را در دستم میفشارم و پریزا ِ د بیچاره 

 تالش یم

کند لبخند زورگ بزند و با لحن دلگرم کنندهای 

 بگوید: «پایه

 ».اتم صبا. خیالت راحت باشه که پشتتم

پری پشت ندارد! این جمله آنقدر آموزنده هست   "

 که توی

 .کتاب فارش اول دبستان کنار "بابا آب داد" بیاید

. . 

برادرجان؛ نیست  ببیتی که به خاطرت چوپان 

 دروغگو شده

ام. نیست  تا بییتی چه قدرَ  ق َ در شدهام. اصال اگر 



 مرا دوباره

ببیتی نمیشناسیام بسکه از خودم دور شدهام؛ 

 فرارکردهام و

 .گذشتهام

شام که نه دور هم لقمهای زهرمار میخوریم؛ خواب  

 که نه

ویم و  دورهم چشمهایمان را میبندیم و به کما میر

 صبح که
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 را زنده زنده دوره میکنیم
 

 .نه دور هم مردگ

حاال که صبا آمده، حاال که قرار است پاییه دردهای 

 هم

 .باشیم اینجا؛ خانیه عارف ماندنمان غلط است

میدانم که اگر به عارف بگویم رسم فریاد میکشد و از 

 دستم

عصتی میشود اما، نمیداند که خانهاش کوره نمیشود 



 برای

 من و صبا. به بعدش فکر نمیکنم. به بعدی  
 

پختیک

 که اگر

ی برای خانه پیدا شود باید چه بکنیم. حاال و  مشی 

 در این

لحظه پریزاد؛ انگار که من نباشم رو به جلو قدم 

 برمیدارد و

 .من فقط نگاه میکنم و دلیلش را نمیدانم

وم  صبح زود بیدار میشوم و همراه عارف به کارگاه میر

 و حاال

ی  پشت چرخ نشستهام و میدوزم. همیشه همیر

 است؛ هیچ

ی باشد و لذت  وق ِ ت خدا نشده حواسم به دوخی 

م از کارم  .بیی

همیشیه خدا دست و چشمهایم اتومات کار  

 کردهاند و فکرم

 .جاهای دور پرسه زده



ون میآید با اخمهای درهم سالن   عارف که از اتاق بیر

 کوچک

را وجب میکند. قبال اینطور نبود و اصال اتاق 

 مدیریت نیم

ی است. همیشیه خدا توی کارگاه  دانست چه چیر

د ی  .پرسه میر

نمیدانم شاید اگر آن روزها رد نگاهش را میگرفتم م 

 ی

ی وفا و بقییه  رسیدم به وفا اما، عارف هیچوقت بیر
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 نمیگذاشت
 
 .کارکنانش فرف

نم: «عارف؟ ی  »از کنار من که میگذرد، صدایش میر

او دوقدم رفته را عقب برمیگردد و بدون آنکه تکانی 

 به

 »بدنش بدهد گردنش را سمت من میچرخاند: «بله؟

پایم را از روی پدال چرخ برداشته و نگاهم را از 



 پارچیه

م: «میشه امروز به من  چهارخانیه زیرسوزن میگیر

 مرخض

 »بدی؟

دستهایش را از جیب شلوارچی ِ ن رسمهای رنگش 

ونآورده و  بیر

 کف دستش را روی یم ِ ز چرخ من میگذارد: «که

؟  »چیکار کتی

حواس هیچکدام از بچهها پیش ما نیست و همه 

 رسشان به

کار خودشان گرم است و من با خیال راحت 

 میگویم: «صبا

م چکاب و  »... رو بیی

سم که مبادا به  من من میکنم برای گفتنش. میی 

 برادری و

 !مردانگیاش بربخورد

؟ ی تکان میدهد و میگوید: «چی  »رسش را به طرفیر



م میکنم از نگاه کردن توی چشمهایش: «و اینکه  رسر

 یکم

م که از این به بعد با صبا بریم  خرت و پرت بگیر

 خونیه

 ».خودمون
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ند و کیم گوشیه لب زیرینش را  ابروهایش باال مییی

 میجود

 »و میگوید: «چرا بری؟

رس بلند میکنم و حاال وقت تشکر است: «عارف من 

 ازت

ممنونم؛ تا عمر دارم زیر دینتم که نذاشت  تنها بمونم 

 و تو

تنهانی و بیکسیم نابود بشم. اما حاال دارم بزرگ 

 میشم؛

م؛ دارم به خودم میفهمونم   دارم جنگیدن یاد میگیر



 که بیسیاوش و

 نی انی هم شدنیه. الزمه  که پخته بشم برای اینکار

 باید بشم پنا ِ ه صبا
 

 ».و برای این پختیک

سم پری -  !میی 

من هیچوقت یاد نگرفتم، هیچ مردی را بلد بشوم اال 

 !سیاوش

؟ -  از چی

خم میشود و کنار گوشم میگوید: «از افشیتی که باز 

 بیاد و

ببینه ضعیف گیر آورده. صبا حاملهاست؛ یه بار 

 وحشر گری

 ».های اون یارو رو ببینه تمومه کارش

قد راست میکنم و میگویم: «چیکار کنم عارف؟ جانی 

 رو جز

اون خونه ندارم! نه نیار جلو پام داداشم؛ نه نیار 

 دورت

بگردم. باید برم؛ باید برم و زور خودمو بزنم که فردا 



 دلم

 ُِ
ُ
ُ 

ه بگه چرا نکردی  »!خرمو نگیر

از کنارم میگذرد اما، جملیه قبل از رفتنش دلم را 

 قرص یم
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 ».کند: «هرکاری میکتی فقط مواظب خودت باش

 .نگذاشت بگویم" چشم " و رفت

 ظهر که کار را تعطیل میکنند برای خوردن ناهار،

خداحافظیمیکنم و به خانه برمیگردم. عارف گفته 

 بود بمانم و

 ناهار

ون  بخورم اما من دروغ گفته بودم که رس راه از بیر

ی ی  چیر

م و میخورم  .میگیر

دست من نبود که دروغ گفتم، از این به بعد بیشی  



 باید

حواسم به جیبم باشد و چه قدر دوست ندارم این 

 صفت مرد

 .خانه بودن را که از این به بعد بیخ ریشم میچسبد

وم، هنوز در نزدهام که با  ون میر از آسانسور که بیر

 شنیدن

صدای فریاد صبا سکته میکنم. با شتاب و محکم در 

نم ی  میر

ی در را باز میکند  .و نگیر

نمیدانم چطور کفشهایم را به رسعت در میآورم و 

 وارد

خانه میشوم، نمیدانم چطور خودم را به صبا 

سانم که  میر

روی کاناپه نشسته و زانوهایش را در شکم جمع  

 کرده. موبایل

را که چسبیده به گوشش میبینم، نفس عمیق 

 میکشم و



 .روی کاناپه خودم را  رها میکنم

ند: «پاشو بیا خونه  ی صدای شاپور که فریاد میر

یه  دخی 
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 ».نفهم

تن من را هم میلرزاند، چه برسد به صبای 

 شکننده.صبا فریاد

ند. من را که میبیند دلش قرصی  شده و یم ی  نمیر

 گوید: «نمیآم بابا. به خدا میدونم که دوستم داری و

نگرانیم. منم دوستت دارم اما نمیخوام تو اون خونه 

 .بمونم

بابا؛ قبال هم بهت گفتم که جونمو بگیر ویل نه از 

 سیاوش

جدا میشم نه بچهاش. آب من و شما تو یه جوب 

ه  .نمیر

 » .بذار دور از هم باشیم



شاپور ترمز بریده و بااین حرف ها آرام نمیشود: 

 «آخرش چی 

 ؟ آخرش

و میخوای چیکار کتی االغ؟ میخوای یه زن جوو ن 

 بیوه

؟ ؟ میخوای پاسوز یه بچیه یتیم بشر  »باشر

ند: «آره  ی ترمز صبا هم بریده میشود و فریاد میر

 .میخوام

ی به اسم   دیگه دخی 
 

ممنون میشم که کم بیاری و بیک

 من

 » .نداری

تامل میکند شاپور پشت گوشر و چند لحظیه بعد م 

 ی

؟  »گوید: «کجا میمونی

رو به صبانی که نگاهش را به من دوخته میگویم: 

 «بگوخونیه

 ».سیاوش
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 .و صبا حرفم را به بابایش میگوید

چند لحظیه بعد صدای شاپور میآید که نچندان 

 آرام است و

خییل راحت برای متی که کنار صبا نشستهام، قابل 

 شنیدن

، بمون. اما   ستونی میخوای بمونی است: «هر قیی

 کورخوندی

اگه فکر میکتی ولت میکنم به حال خودت! اما صبا 

 دارم از

االن باهات اتمام حجت میکنم. تا شیش ماه وقت 

 داری هر

خراب شدهای که میخوای بمونی و هرکاری که دلت 

 میخواد

. شیش ماه دیگه که اعالمیهاش رفت رو دیوار؛  بکتی

 بریم



ی خونه و هرکاری که من بخوام میکتی   .گردی تو همیر

 »فهمیدی؟

و چهقدر قصاوت قلب دارد  که تا اعالمییه سیاوش 

 هم جلو

 !رفته

ی  صبا گوشر را قطع میکند و پرت میکند روی میر

 .مقابل

ی کناری متفکر ایستاده و به منظریه روب  هرو نگاه  نگیر

 .میکند

 را درک  
 

درکمان میکند؛ هرچه باشد اوهم دیوانیک

 * * !*کرده

نم و هوای  ی ون میآییم لبخند میر  که بیر
از مطب دکی 

 رس ِ د

 .اوایل اسفند را نفس میکشم

ی  ی رسد لیر م و مواظبم که روی زمیر  دست صبا را میگیر

 نخورد. از وقت  که دکی  گفت خودش و بچهاش هیچ
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یتی دلم را قلقلک  مشکیل ندارند، یک حس شیر

 میدهد. حال

ند ی  .صبا هم بهی  شده و گایه یواشیک لبخند میر

یم.  نیم و رسخیاباِ  ن اصیل تاکش میگیر ی کیم قدم میر

 پال

ی خودم  ستیک خرید را که روی صندیل عقب بیر

 وصبا یم

گذارم؛ نفس آسودهای میکشم. نی کالش بود 

 پالست  ِ ک

حاوی سیفیجات را به مطب بردن اما از فروشنده 

 خواسته

 برایم پیدا کند که 
 

بودم که پالستیک بزرگ سیاه رنیک

 داخلش

 .معلوم نباشد

نم به  ی آدرس خانه را به راننده میدهم و تکیه میر

 .صندیل



ون را نگاه میکند و من بدم میآید از  صبا از پنجره بیر

 اینکه

 .روی این صندیل به جای سیاوش نشستهام

اصال چه معتی دارد تاوقت  که سیاوش زنده است و 

 چهار

 ستون بدنش سالم، من جایش را پرکنم؟

دکی  گفته بود صبا ضعیف است و تقویت الزم دارد. 

 دکی  

نمیدانست که تقویت برای صبا فقط سیاوش است 

؟  و والغیر

این روزها بیشی  از خودم دلم به حال صبا میسوزد، 

 به حال

آرزوهای ناکایم که به دلش مانده، به حال رخت 

 عروش به

تن نکردهاش و به حال دوتانی ذوق نکردن برای 

 بچهدار شدن

 .شان! این روزها صبا از من غریب تر است
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سیم قبل از پیاده شدن کرایه تاکش را  به خانه که میر

حساب میکنم. مقابل در دسته کیل ِ د سیاوش را از 

 جیبم

 !درمیآورم و آخ که آرام آرام غده جانم ذوب میشود

در را باز میکنم و صبا اول وارد میشود. خودم که 

 وارد یم

شوم پالستیک خرید را کنارم گذاشته و در را میبندم. 

 تا یم

آیم پالستیک را بلند کنم و پلهها را باال بروم، د ِ ر 

 واحد افسانه

باز میشود. بیاهمیت به او میخواهم بروم به سمت 

 پلهها

ند ی  .که صدایم میر

 »رسجا میایستم و او دو مرتبه میگوید: «پری جان؟

ی میشود  .به آنی دوتا شاخ روی رسم سیی



برمیگردم و خوب نگاهش میکنم، رسش که سالم 

 است و به

 !جانی نخورده

لبخند مسخرهای روی لب مینشانم و طعنه 

نم: «جانم ی  میر

 »افسانه جون؟

پریزا ِ د عاقل، بدش میآید از کج فهیم های پری! 

 عذاب

وجدان به جان پری میاندازد برای اینطور جواب 

 !دادنش

افسانه هم انگار همان افسانه نیست و حاال عاقل 

 شده و کیم

ی آزاد شه؛  مظلوم!: «بیا خانیم کن رضایت بده افشیر

 ِ به خدا،به جا

 ن یه دونه پرسم میفرستمش شهرستان سایهاشم
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 » !نبیتی 

پری دلش میخواهد دق و دیل این چند سال را رس 

 افسانه خ

ایل کند. التماسش را نی جواب بگذارد و از پله ها باال 

 .برود

اما دلش غلط کرده وقت  خودش پاسوز برادر است. 

 خودش

افسانه است و غرورش را مقابل شایان تکه تکه  

 !کرده

 » .به آرایم رستکان میدهم و میگویم: «باشه

ند اما چشمهایش غم دارد هنوز ی  !افسانه لبخند میر

وم برمیگردم و به افسانهای که  دوپله که باال میر

 میخواهد

 »در را ببندد میگویم: «افسانه؟

 انگار که مچش را گرفته باشم، هول میشود و گونیه

 »خیسش را پاک میکند: «بله؟

ی سیاوش من تنها  - صبا اومده اینجا که تا برگشی 



 نباشم؛

ی بگو  س براش سمه. به افشیر حاملهاست و اسی 

 ایندفعه

خواست یاغیگری دربیاره وضعیت صبا رو در نظر 

ه  » .بگیر

ی  و او با همان صدای گرفته آرام میگوید: «افشیر

 دوست

ی  »!دارهیی

ی  وم: «ویل دوست داشی  برمیگردم و پله ها را باال میر

 رو بلد

 »!نیست

سیم دسته کلید را میدهم به  به پاگرد خودمان که میر
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 .صبانی که جلوی در ایستاده و صبا در را باز میکند

وارد خانه که میشویم، انگار زلزله بیاید، انگار که 

 هفت



ریشی  باشد؛ خاطره و غم و درد خراب میشوند بر 

 .رسم

بغ ِ ض دلبندم را که توی گلو بهانه گرفته و نی قراری 

 میکند را

وم خانه میر ی  .فرو میدهم و همراه بار و بندیلم به آشیی

صبا تکیه به در ایستاده و نگا ِ ه غم آلودش را دورتا 

 دور خانه

میچرخاند. این خانه برای او هم خاطره دارد و من 

 چهقدر

بدبختم که از رس ناچاری میخواهم صندوقچیه 

 خاطرات

 .خانوادگیم را بفروشم

 صبا؟ -

جوانی نمیدهد! گونی زلزلیه مخرب توی فکرش 

 ریشی  

ی نسبت به افکار من دارد. اینبار کیم بلندتر  بیشی 

نم: «صباجان؟ ی  »صدایشمیر



گردنش کیم به سمت من چرخد و پرسشگرانه نگاهم 

 .میکند

 !میشه اون بخاری رو زیاد کتی ؟ خونه یخ کرده -

ود سمت بخاریای که روی شمع است  .نی حرف میر

شعلهاش را زیاد میکند و زانو به بغل همان جا 

 مینشیند و

ند به پشت   ی  .تکیه میر

ون میآورم و میوه ها و  کشوهای یخچال را بیر

 سیفیجان  را
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که خریدهام داخلشان میگذارم. از جا بلند میشوم و 

 داخل

 .یخچال میگذارمشان

 .منم از فردا میآم کارگاه -

؟  »یکه خورده برمیگردم و میگویم: «دیگه چی

ی داشته باشد یم  و او انگار که جواب حاضی در آستیر



 »گوید: «بمونم خونه دق بخورم؟

 . ..جواب دندان شکنیاست و الل میشوم

 "فصل_پنجم: " ای خاک عالم تو رس دنیا*

پنج ماه و بیست و هفت روز گذشته از روزی که آن 

 حکم

لعنت  را به سیاوش دادهاند. پنج ماه گذشته و هنوز 

 هیچ

کاری نتوانستهام انجام بدهم اما دلم هنوز امیدوار 

 است. به

ین خطا ِ ی عمرم را  خودم قول دادهام که بزرگی 

 انجام بدهم و

دستم را نی ِ ش مسبب مرگ بابایم دراز کنم. روی 

 نیمکت پارک

مینشینم و به رو ب  هرو نگاه میکنم. هوای گرم مرداد 

 ماه را

ی بودهام هیچوقت از   همیر
 

دوست ندارم. از بچیک

 تابستان



خوشم نمیآمد. سه ماه تمام را باید با در و دیوار خانه 

 رس

میکردم. سه ماه تمام هیچکس نبود؛ فقط من بودم 

نامههای  و گاهییی

 تلویزیونی و سیاوشر که مدام و یکرس کار یم

 .کرد
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میدانم که اگر اسم و امضای من را پای سفتههانی که 

 دست

صفدر است ببیند، تف هم توی صورتم نمیاندازد. 

 میدانم که

د اما این خفت را تحمل نکند اما؛  حاضی است بمیر

 دل من چه

؟ دل صبا چه؟ دل آن بچهای که هنوز جنسیتش را 

 نمیدانیم

 چه؟



جل ِ د آنی رنگ رانی پرتقایل را  که کنار پایم افتاده با 

 نوک

 شده من؛ من هم 
 

کفش به جلو پرت میکنم. زندگ

 شدهام

 .همان جلد آنی رنگ ران ِ ی پرتقایل

 
ی
هرچه به صبا اضار کردیم که بیاید و به سونوگراف

 برویم

نیامد. وقت  هم که پزشک ماما ِ ی درمانگاه برایش 

 نوشت، به

 .دکی  گفت جنسیتش را نگوید

ی   نی سیاوش چه حستی دارد؟" غمگیر
 

گفت "زندگ

 تر ادامه

 "داد" جنسیتش را میخواهم چه کار وقت  بابا ندارد

خییل وقت است که فکر صفدر لنگر انداخته توی 

 رسم. دل

سم.  ی امروز و فردا بروم اما میی  دل میکنم که همیر

 ازبعدش؛ از



 وقت  که سیاوش بداند من تا خرتناق زیر گندانی 

به نام صفدر خفه شدهام. اصال به فرض که این 

 دویست و

خردهای میلیون را هم نزول کردم، بعدش را چه  

 کنم؟ از بعدی

سم که جای من و سیاوش توی زندان عوض  میی 

 شود. از
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سم؛ از نی محیل و اخم سیاوش است که
 زندان نمیی 

 .وحشت دارم

ی  از جا بلند میشوم و باز دوره گرد شدهام. همیر

 روزهاست

که درد مفصل زانو هم به کلکسیون دردهایم اضافه 

 شود؛

 !بسکه خیابان ها را دوره کردهام

جمعه است و این دم دمای غروب چه حال بدی 



 دارد. گایه

ند،  ی وقت ها؛ نداری که به بند بند وجودم چنگ میر

 دلم یم

خواهد همان لحظه بروم پیش صفدر و کار را تمام  

 .کنم

بعدش وقت  به خانه برگشتم؛ یک لیوان آب و چند 

 خشاب

قرص خایل شده توی لیوان را یک نفس رس بکشم و 

 .خالص

اما...؛ امان از این اما ها که نمیگذارند نقشههایم را 

 عمیل

 .کنم

اصال این روزها باخودم میگویم کاش به جای دیابت، 

 بدخیم

ترین رسطان دنیا را داشتم. این روزها زانوهایم تا 

 شده،پریزا ِ د

 .عاقل هم کم کم دارد دیوانه میشود



مسیر یک ساعتیه کارگاه تا خانه را سه ساعت یط 

 .میکنم

نم به کوچیه عیل چپ و گم میشوم؛  ی خودم را میر

 چهارراه

 .به چهارراه، کوچه به کوچه و قدم به قدم

سم بگویم"آشنا   به مکان آشنانی میر
سیع میکنم وقت 

 به
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نظر میآد" و یادم نیاید در آن مکان، قبال با شایان چه 

 یم

 .کردم

اهن هم برای آن  دلم برای صبانی که هنوز یک پیر

 بچه

نخریده، میسوزد. دلم برای وفانی که هفتیه دیگر 

 مراسم

عقدش است هم بیشی  میسوزد. اصال دلم جزغاله 



 شده

توی شیر است  .خداجان، از بس که دور و برم شیر

بعد از یک دورهگردی مفصل به خانه برمیگردم. 

 دیگر در

ساختمان را از لج افسانه به هم نمیکوبم، دیگر توی 

 راهپله

رس و صدا نمیکنم و دیگر سیاوشر ندارم که برای 

 دیوانه

 .بازی  هایم توبیخم کند

نم، عرصها وقت  به خانه  ی کلید دارم اما در میر

 برمیگشتم،

سیاوش از من زودتر به خانه آمده بود. من هم مثل 

 شایان؛

 !به کلید عادت ندارم

صبا دست به کمر در را باز میکند. عارف از ماه پیش  

 کارگاه

ی شده بود و کار   ی را برایش منع کرد، وزنش سنگیر رفی 



 کردن

 .برایش سخت

سالم میکنم و سالم میکند. خسته نباشید میگوید و 

 تشکر

میکنم. کالجهای رسمهای رنگم را از پا درآورده و وارد 

 خانه

یزد تو ِ  میشوم. وفا  را که میبینم؛ دنیا دنیا خوشر میر

 ی
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دلم.ازجا بلند میشود و به سمت هم پر میکشیم. 

 یکدیگر را در

 .آغوش میچالنیم و دلتنگیها را از دل میشوییم

 !نمیدونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود وفویل -

 ».از هم جدا میشویم و میگوید: «منم؛ خییل زیاد

تعارفش میکنم که بنشیند و خودم هم کنارش 

 مینشینم و به



نم ی  .پشت  تکیه میر

مقنعهام را از رس در میآورم و روی پشت  رها میکنم. 

 وفا

 
 

دست میکند توی کیفش و کارت دعوت قشنیک

ون یم  بیر

 »آورد. به سمتم گرفته و میگوید: «تو میآی؟

کارت را از دست گرفته و بازش میکنم. دلم جای دل 

 عارف

د وقت  اسم وفا را کنار اسم یز د، میسوزد و میمیر  میر

 .دیگری میبینم

ود تا روی صورت وفا بنشیند و با  نگاهم باال نمیر

 لبخند

بگویم" چرا که نه حتما میآم" بلکه میچرخد و روی 

 صورت

بت به دست به سمتمان  صبانی مینشیند که سیتی رسر

 میآید

، میآید و کنار من مینشیند و سیتی را وسطمان 



 .میگذارد

نامردیاست اگر از او با آن شکم برآمده بخواهیم 

 تعارفمانکند. شانه

م  ».باال میاندازد و میگوید: «من نمیر

ود  !و من میدانم که چرا نمیر

402 

 درد و درمون

وفا دست من را گرفته و میگوید: «اونو ولش کن؛ تو 

 میآی؟

« 

کیش و مات ماندهام آن میان. اصال نمیدانم بروم یا 

 .نه

سکوت کردهام و چه قدر در این لحظه حرف زدن 

 برایم

 .دشوار است

د و توی کیفش میچپاند.  کارت را از دستم میگیر

 لیوان



بت را برمیدارد و یک نفس رس میکشد  .رسر

 وفا؟ -

 میگذارد و نی حرف به 
وفا لیوان خایل را توی سیتی

 صبا

نگاه میکند. صبا گالیهوار میگوید: «چرا تمومش 

؟  نمیکتی

 »...من که میدونم دلت

ی حرف صبا: «دلم؟   د بیر وفا عصتی میشود و مییی

 گوربابای

دلم! تمومش کنم که هر روز بیاد و قشون کشر کنه 

 برات؟

بذار رسش گر ِ م بدبخت کردن من باشه به تو کاری 

 ».نداشتهباشه

نگاهم را میدوزم به گلهای رسخ قایل؛ زندگیمان شده  

 کال

 !ف رس در گم

این بچه بزرگ شده وفا. االن دیگه هیچکس  -



 نمیتونه

 .سقطش کنه

ند: «بچهای که نمیفهیم بابات  ی وفا پوزخند میر

 هرکاری که
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 ».دلش بخواد رو انجام میده

رسم را به یکباره باال میآورم و نگاهم را به وفا 

 میدوزم. ُ کپ

 کردهام از نی رحیم شاپور و واقعا ممکن است؟

 یعتی بابات...؟ -

وفا  لیوان دوم را برمیدارد و تا نیمه رس میکشد: «مثال 

 یم

 ».گم

لیوان را توی سیتی میگذارد و از جا بلند میشود. در 

 حایل

که چادرش را روی رس مرتب میکند غر 



رسم ند: «خیر ی  میر

ود. از جا  اومدم دلمو قرص کنید! » و به سمت در میر

 بلند

وم. در را که باز میکند  میشوم و به دنبالش میر

 صدای

صبامیآید: «من بلد نیستم دلتو به دروغ خوش کنم  

 که اگه بلد

بودم روزگارم این نبود. اینم بلد نیست؛ نگاش نکن به 

 روی

ه   خودش نمیآره، فقط من میدونم تو دلش چه خیی

 که

 .هنوزم وقت  اسم شایان میآد دست و پاشو گم میکنه

وفا ِ ی من؛ بسه آبجیم. تا اینجام زیادی در حقم 

 !لطف کر دی

 » !زیادی مدیونم کردی! نکن این کار و با زندگیت

ود. پشت در، زانو  وفا خداحافظ آرایم میگوید و میر

 به



بغل مینشینم و کز میکنم. چه حا ِ ل زاری دارم که تا 

 این حد

رسوا شدهام. چهقدر بیجنبهاند دستهایم که هنوز 

 یم
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 .لرزندو چه بزدل است دلم که فراموشش نمیکند

 !خانه خرابم کرده اما این دل، دل نمیکند

وم. جنون تا رس حد  از جا بلند میشوم و به اتاق میر

 مرگم

رسانیده. پریزاد میخواهد به پری احمق بفهماند که 

 هیچ

 را پیدا  
 

تعلق خاطری به شایان ندارد. شال مشیک رنیک

 کرده

و رس میکنم. کولهام را روی دوشم انداخته و از در 

 خانه

نم. هنوز پله ها را یط نکردهام که صبا یم ی ون میر  بیر



ی پری؟»در راه پله را باز میکنم و  پرسد: «کجا میر

 همانطور

وم یم ون میر  که بیر

 » .گویم: «بر میگردم

پاهایم دل به د ِ ل پریزاد دادهاند. پری خودش را  

 کف کوچه

ند التماس میکند به پریزاد   ی ی را چنگ میر میکشد و زمیر

 "که

نرو؛ مگر نمیدانی اخم سیاوش جهنم است و بس"  

 که مگر

نمیدانی من با خدا جنگ نکرده فلک زدهام و وای به 

 حال

م. که تو نمیشناش صفدر را، نیشش را  اینکه ربا بگیر

نخوردهای و . . . پریزاد این حرف ها حالیاش 

 نیست! فقط به

سیاوش فکر میکند و آمدنش; به شایان فکر میکند 

 و



 !فراموش کردنش

وم در گندآب .  کوچه به کوچه یط میکنم و فرو میر

 باال
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 چند کوچه پانی 
 نیامدن نفسهایم را حس میکنم وقت 

ن تر، ک ِ ف شهر تر؛ پشت در خانه که نه النیه 

 فساد صفدر یم

ایستم. دستم را روی زنگ فشار میدهم. چند 

 لحظیه بعد

 »صدای جوانی میآید که میگوید: «کیه؟

و پریزاد حاال باید بشود یک دخی  جنوب شهری تمام 

 .عیار

د که پس  د و دست پیش بگیر کهحالت تدافیع بگیر

 .نیافتد

 .باز کن -

در باز میشود و جوانی آش و الش با دندانهای 



 پوسیده از

زو ِ ر کشیدن مواد مقابلم میایستد. زن بودنم را که 

 میبیند

سد: «ها؟ فرمایش؟  »سینه سیی میکند و مییی

ی دوابرویم و میگویم: «با صفدر کار  یزم بیر اخم میر

 ».دارم

خم میشود و نزدیک میشود به من: «اوال که آقا 

 صفدر، دوما

ند و چشمهایش درنده میشود - ی  -لبخند چندشر میر

 »!نیست

 میشود پری؛ آن قدر ها هم نی عرضه نیست.  
وحشر

 کوله ام

را میکوبانم به سینهاش و هلش میدهم به عقب. از 

ی   بیر

دندان های کلید شدهام میغرم: «آقانی ندیدم ازش  

 که بهش

یشر و چابلوش بنال بگو گ  بگم آقا. تو هم جای سیر



 میآد

 ».منتظرش بمونم
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از اینکه زدهام توی پرش اخم میکند و 

 ».میگوید: «نمیدونم

ود و در را به هم میکوبد. نیم ساعت  توی کوچه  میر

وم  رژهمیر

 و وقت  هوا  کیم، فقط کیم تاریک میشود باز

 از کف کوچیه پر چاله 
 

وحشر میشوم. سنگ بزرگ

 چوله

برمیدارم و به در میکوبم؛ با تما ِ م توان. انگار که 

 آرش باشم

 .و تمام جانم را به سنگ تزریق کنم

نم: «صفدر بیا در این خراب شده رو باز   ی فریاد میر

 » .کن

به درک که اهایل کوچه جمع شدهاند و به خراب 



 بازی هایم

ود. تا  نگاه میکنند . به درک اگر فکرشان خطا میر

 چند روز

 .دیگر من خان ِ ه خراب و برادر مردهام نه آنها

در باز میشود و اینبار نعش صفدر را توی قاب در 

 .میبینم

جون؟  »اخم نکرده و لبخند به لب دارد: «چته دخی 

من اما اخم میکنم و طلبکار میگویم: «حمال های 

 شما

؟ ی  »همیشه چاخان میکیی

و امان از دست این صفدِ  ر سیا ِ س بازی بلد: 

 «نگفت  کارتو؟

م؟  »چیه دخی 

ی  رسر و ور نمیگوید این زالو صفت؟ بابایم را به کشی 

 داده و

م خطابم میکند. - بابای من سینیه  حاال دخی 

ستون خوابیده. بعد  قیی



 از اون دیگه دخی  
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م  .هیچکس نیستم؛ به من نگو دخی 

کالفه رس تکان میدهد: «حرف حسابت چیه؟ با من 

 چیکار

 »داری؟

؟ واسه من  -  میکتی
 

یات دم در رسیدگ به همه مشی 

 مهم

 ...نیست اما زشته تو کوچه بگم

ود. جهن ِ م از این به بعد را  از قاب در کنار میر

 مقابلم میبینم

اما مجبورم. شعر سیاوش تو ِ ی رسم وول میخورد" 

 آنکه

ان را کند روبه مزاج؛ احتیاج است، احتیاج است،  شیر

 "احتیاج

به دنبالش روان میشوم؛ وقت  سه پلیه جلوی در 



 خانهاش

ود. وقت  بوی تعفن از گوشه گوشیه خانه  را باال میر

 اش به

... از ته دل لعنتت میکنم عشق  سد و وقت  مشام میر

 جا ِ ن

 !نامردم

لعنتت میکنم که پایم را به خانیه مردی باز کردی که 

 تمام

عمرم فکر میکردم اگر روزی ببینمش تف توی 

 صورتش یم

اندازم و حاال...در را باز میکند و اول خودش وارد 

 میشود. پشت

 رسش؛

نی آنکه کفش هایم را در بیاورم وارد خانه میشوم 

 چون

ندیدم که دمپانی های سقی ِ د پالستییک را از پایش در 

 .بیاورد



408 

 درد و  درمون

ی چوبیاش مینشیند  .روی صندیل چرخدار پشِ  ت میر

. . 

ون  نوچیه بدقوارهاش از اتاقیک سیگار به دست بیر

 میآید،

نگاه اخم آلودش را به من میدوزد و بدبخت تر از این 

 حرف

هاست که اخم به صورتش بپاشم؛ اصال آن قدر ها 

 اهمیت

دارد وجو ِ د نحسش که بخواهم آدم حسابش  

ود  و گوشهای  کنم؟میر

، ند به پشت  ی  از سالن کوچک تکیه میر

رسش را تکیه میدهد به دیوار و سیگارش را دود 

 .میکند

صفدر خم میشود رو به حلو و آرنج هر دو دستش را 

 روی



ی میگذارد: «حاال بگو؛ چیه؟ چیمیخوای؟  »میر

ی و میگویم: «پول  » !کولهام را میگذارم روی میر

ی  و اما؛ با  میخندد؛ کری    ح، چندش و نفرت انگیر

 صدای

یه که نیست  » !بلند: «صندوق خیر

ی گذاشته و خم میشوم رو  کف دست هایم را روی میر

 به

جلو. به یاد تما ِ م دردهای کودکیام، خروار خروار 

 نفرت یم

ریزم توی صدایم: «آمارت و از بچگیم دارم، از روزای 

 ب ی

پدریم! دست به خیر نداری که ازت صدقه بخوام. تو 

 یم

دونی  چیکارهای، منم میدونم چیکارهای که اومدم 

 !رساغت

 » .پس رسر و ور و کوچه عیل چپ ردیف نکن
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ند به صندیل. متفکر  ی ابرو باال میاندازد و تکیه میر

 نگاهم یم

ی با جنم  کند و میگوید: «خوشم اومد. هچیر

 جربزهای. خب،

 »بگو منو از کجا میشناش؟

نم و کلمات  ی قصد قد راست کردن ندارم.  پوزخند میر

 رابرایش

 ».هچی میکنم: «از س ِ ر قب ِ ر بابام

نعشش را روی صندیل میچرخاند: «موضوع جالب 

 ».شد

لحظه به لحظه درنده تر میشوم و ایکاش زورش را 

 داشتم

که دست بگذارم روی گلویش و تا میتوانستم فشار 

 بدهم اما

 !دری    غ

 حا



نم توی گو ِ ش غدیه دلبندم و رسش هوار  ی میر

 میکشم که

ال نه، که حاال وقتش نیست و یک دخت ِ ر ال ِ ت 

 دیوانه گریه کند

 .میان جماعت گرگ صفت کارش تمام است

تاتر نیومدم برات بازی کنم که روحیت بیاد رو  -

 فرم. پریزادم

دخی  همون آدیم که خوب میشناسیش. همون که 

 ازت آتو

داشت و تو با نامردی جنس خراب دادی بهش که. .. 

 این حرفا

رو ولش کن. نیومدم داغ د ِ ل خودمو تازه کنم. یه 

 خونه دارم

که خییل نمیارزه سندش گرو بمونه پیشت. اندازه 

 دیه یه

آدم پول میخوام؛ اسکونتش هرچقدر باشه سگخور؛ 

 مهم
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 نیست. میدی پولو یا برم به سالمت؟

از جا بلند میشود، دست میکشد به ریش های جو  

 گندیم

اش و خانه را با قدم های آرامش وجب 

ابراهییم؟  »میکند: «دخی 

 ».رستکان میدهم: «دخی  ابراهیمم

 :نچی میگوید و دست به کمر به قدم رو ادامه میدهد

ی قصه رو برات«  »!اشتباه گفی 

ی و صدایم را روی  م ِ ن دیوانه مشت میکوبم روی میر

 رسیم

اندازم: «درست و غلطش دردی ازم دوا نمیکنه. 

 میدی پولو

ایط یا نه؟  »با این رسر

 .باید فکر کنم -

شقیقهام را با دست فشار میدهم و دومرتبه فریادم را 



 از رس

 باشه و بعد دستمو بذاری تو 
 

م: «که حاال بیک میگیر

 پوس

 »گردو؟

سم از صالبتش، از قد بلند و  جلو میآید و من میی 

 هیکل

مردها نمیخورد  چهارشانهاش! قد و قوارهاش به پیر

 اما پیر 

 !است! پیر شد و نذاشت انی پیر شود

 .اخمهایم، حالت تدافعیام را حفظ کردهاند هنوز

؟ ارث باباتو  او غضب آلود میغرد: «چته تو دخی 

 طلب کاریمگه

 »که ُ توون میخوای؟
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؛ همانقدر نازک؛  دلم شده د ِ ل گنجشکک اشیمشر

 همانقدر



 !شکننده

دست خودم نیست که نفرت چسبیده به لحنم و 

 شده دندان

 ».نیش در دهانم: «جونشو طلبکارم

دستش را توی هوا تکان میدهد و حاال نوبت اوست  

 که فریاد

جون؛ شماها فقط بهتون زدید!  بزند: «برو دخی 

 تونستید ثابت

 »!کنید؛ نه

 قدیم به عقب برداشته و کولهام را روی دوش یم

اندازم: «نیومده بودم که به اینجا بر سم، گردنم کلفت 

 نیست؛

زورشم ندارم طلبمو صاف کنم. پس فعال حرفم 

 حرف بدهکار

 ».شدنه

جوانی که نمیدهد بند کوله را روی شانه جابهجا 

 میکنم



 ...برم یا -

ی حرفم و میگوید: «فردا صبح بیا د بیر  ».مییی

سم از نگاهش و  - ویل...درنده نگاهم میکند و میی 

 چه قدر بد که

 فریاد یک مرد دیگر در نبود سیاوش؛ باز هم تنم را یم

 » !لرزاند: «گفتم فردا صبح

. . 

این جان؛ این بیخانمان؛ این تنها ِ ی فلک زده 

 ترساندن ندارد به
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 !خدا

ود و  ی میر نمیدانم پری؛ یا پریزاد است که به سمت میر

 از

ون آورده،  جعبیه شر ِ ک سیگا ِ ر صفدر ییک بیر

ند و ی  آتش میر

کنج لبش میگذارد. نیست  ببیتی سیگار کشیدن هم 



 به مذاقمخوش

 !آمده برادرجان

ون  ی میکشم، از خانهاش بیر کولهام را کنارم روی زمیر

 رفته و

 .در را به هم میکوبم

کنار دیوار مینشینم و پاهایم را دراز میکنم. فدای 

 رسم که

گ سیگار به  کوچهشان پر رفت و آمد است و دخی 

 دست

 .منظرهای تماشانی است

یزم و غلط کرده هرکس که   گهگداری اشک هم میر

 گفته

سیگار با نوشیدنی میچسبد. سیگار فقط با اشک و 

 فریاد درد

میشود و گوشت تن آدم را آب میکند؛ آب میکند اما 

 دیوانه

 .وار میچسبد



سد به خانه برمیگردم.  سیگار که به انتهایش میر

 بیحرف،

ی دراز  وم و روی زمیر بیخنده و نی شام به اتاق میر

 .میکشم

نگاهم را میدهم به سقف اتاق و چند لحظیه بعد 

 صدای صبا

 »میآید: «کجا بودی پری؟

سد سوالش را. انگار دلش خیی داده  ی مییی غمگیر

 باشدش که
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 !کجا رفتهام. - یه جای بد

تحریرم مینشیند. چراغ را  ی میآید و روی صندل ِ ی میر

 روشن

 !نمیکند و تارییک برای او هم تراژدی جذانی شده

ه -  خوب جای بد نمیر
 .دخی 

چشم میبندم و زمزمه میکنم: «دخی  خوب واسه 



 داداشش

ه، کار بد هم میکنه  »!جای بد میر

ی حاالیش؛ سیاوش زنده است و این غده دمارم  همیر

 را در

 !آورده. حسابش را بکن اگر سیاوش نباشد...؟

 ...پری؛ سیاوش رایصی نیست خودت و -

ی حرفش: «بذار این شب های درب  هدرو باهم  م بیر مییی

 راحت

باشیم، راحت حرف بزنیم. بذار تظاهرها رو فقط 

ی   واسه همیر

ه؛  چند شب کنار بذاریم. من میدونم تو دلت چه خیی

 تو هم

، این چند شب و به روت بیار  »!که میدونی

ند: «دلم برا ِ ی بودنش خییل  ی بغض شکسته و هق میر

 »!تنگه

 !منم -

دلم واسه صداش، واسه اخمش، واسه دوست  -



 ...داشتنش،واسه

 ...واسه

انگاری که نفس کم آورده باشد مدام آن کلمه را تکرار 

 .میکند

نم، چراغ را  ی با وحشت و با رسعت از جایم جست میر

 روشن
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وم که دست گذاشته روی  کرده و به سمت صبا میر

 سینهاش

ند ی  .و نفس نفس میر

 نی قراریات را قربان عزیزعمه؛ توهم خواست  اعالم

 حضوری کتی جگرگوشه جان؟

موبایلم را از جیب کولهام برداشته و به اورژانس 

 زنگ یم

زنم. در این لحظه نمیدانم باید چه بکنم و لعنت به 

 نی 



 !مادری

صبا نفس هایش آرام و عادی میشود اما دستش را 

 روی

د  .دلش میگذارد و پلک روی هم میفرسر

تا آمدن اورژانس نمیتوانم دست روی دست بگذارم 

 و به

وم. در خانهاش را محکم و بیوقفه  رساغ افسانه میر

 یم

کوبم و لعنت به اونی که همیشه خانه است و حاال 

 .نیست

برمیگردم به خانه و عذاب وجدان را با تک تک 

 سلول هایجانم

حس میکنم. لیوان آنی پر کرده و به سمت صبا 

م،  مییی

م و چند قلوپ آب  لیوان ر ا مقابل دهانش میگیر

 میخورد اما

هنوز درد دارد. میان نگرانی ها و گری  ههایم برای 



 برادرزادهام

زمزمه میکنم: «غلط کردم صبا؛ غلط کردم صبا 

 » .جان

د، تا خو ِ د  آمبوالنس که میآید و صبا را که مییی

 بیمارستان

 .کنارش مینشینم و خدا خدا میکنم
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ند،  سیم و صبا را به اورژانس مییی به بیمارستان میر

 چند

ساعت  میگذرد تا وضعیتش نرمال میشود و قلبم آرام 

 یم

د  .گیر

 برایشان اگر میافتاد که میمردم
 
 .اتفاف

* * * 

تا خو ِ د صبح از اتا ِ ق صبا به سالن و از سالن به 

وم  .حیاط میر



آنقدر که کف پاهایم درد گرفتهاند از این گز  کردن 

 های نی 

 !ثبات

نم که بیاید و مراق ِ ب صبا ی  صبح زود به وفا زنگ میر

باشد.کارگاه را بهانه میکنم اما فکر پول و اسکونت و 

 بهره و

ی موریانه توی رسم ریخته  .صفدر است که عیر

ون رفتنم از اتاق میشنوم که  وفا میآید و قبل از بیر

 صبا به

ی نگیا؛ سفر ش و تعطیل  ی  چیر
وفا میگوید: «به مامانی

 میکنه

 اونم دچار خلل 
 

پا میشه میآد اینجا؛ نمیخوام زندگ

 » .بشه

 از چپ 
 

و خاک بر رس پری که همیه خلل های زندگ

 و راست

 .آوار میشود بر رسش

 دارد که از 
 

چند روز پیش گفته بود یک دانی فرنیک



 همرس

 .اول مادربزرگش است

گفته بود همرس این دانی بچیه یک سالهاش را به 

 امان خدا

416 

 درد و درمون

رها کرده و رفته. گفته بود آن بچه به مادر نیاز دارد و 

 من یاد

خودم افتاده بودم. چرا انی آنقدر خوب نبود که باز 

 زن

د و خانوادهای برایمان دست و پا کند؟  بگیر

به پای مادرم ماندن و وفاداریاش تاوا ِ ن بدی داشت 

 !برای من

 .من مادر میخواستم؛حت  اگر مرا نزاییده بود

ی به محلهمان را ندارم. کنار خیابان  نا ِ ی پیاده برگشی 

 یم

ایستم و هرچه منتظر میمانم تاکش مقابل پایم 



 .توقف نمیکند

 .ناچارا به راه میافتم تا به ایستگاه اتوبوس برسم

شانس میآورم که اتوبوس هنوز راه نیافتاده. سوار 

 میشوم

و ردیف سمت راست مینشینم و  رسم را تکیه میدهم 

 به

 .شیشه

و حاال تما ِ م جانم تب کردهاند. چرا آنقدر ابله 

 شدهام که نیم

فهمم بهریه دویست و خردهای میلیون پول با ده 

 درصد یم

شود خداتومان و حت  یک درصدش را نمیتوانم جور  

 کنم؟

چرا به بع ِ د آمدن سیاوش فکر نمیکنم؟ دیشب 

 ترس

یدم از اینکه صبا زایمان کند. دیشب ترسیدم از اینکه 

 اگر آن



بچه به دنیا میآمد و من دست روی دست 

 میگذاشتم تا چند

روز آینده یتیم میبود. ایستگا ِ ه رسخیابان اصلیمان 

 اتوبوس

میایستد، کرایه را حساب میکنم و پیاده میشوم. به 

 خدا
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که بند بند وجودم دارد تقال میکند برای اندگ مر دن 

 و

 !نیست

ه خواندی؟ فکرش را  خدایا چرا خودکشر را گناه کبیر

 نکردی

که شاید آدیم پیدا شد که ویارش را داشته باشد؟آن 

 قدر شکوه و

 گالیه میکنم که نمیفهمم گ پشت در خانه

نم ی  .ی صفدر ایستادهام و محکم در میر



 اما وقت  که در خانهاش باز میشود و پابه خانهاش یم

گذارم را خوب میفهمم و لمس میکنم عم ِ ق 

 !افتضاحش را

سالم میکند و میدانم که این سالم نی طمع نیست. 

 جعبیه

سیگارش را برمیدارد و ییک از داخلش؛ کنج لبش 

 .میگذارد

د و با همان سیگار   جعبه را به سمت من میگیر

 گوشیه

؟  »دهانش میگوید: «میکشر

و آخ که اگر سیاوش بفهمد با آت ِ ش تو سیگارت ر ا 

 روشن کرده

 .ام و کشیدهام چه روزگاری به رسش خراب میشود

ی دو ابرو، نگاهم را پهن میکنم روی   یزم بیر اخم میر

 کتون ی

 » !های مشیک رنگم: «سیگاری نیستم

ند، کام عمیق  گرفته و با اشاره به ی  سیگارش را آتش میر



ی  ش میگوید: «بشیر ی  » .ردیف صندیل های کنار میر

رسبلند میکنم و با همان اخم های درهم میگویم: 

 «نشستنم
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نمیآد. شما بفرما! »مثل دیشب مینشیند روی 

 صندیل چرخدارش،

 دومرتبه کایم

از سیگار گرفته و درحایل که قد و باالیش را برانداز 

 میکند،

 »میگوید: «گفت  چهقدر میخوای؟

ی موهایم، نفس عمیق  میکشم   م بیر چنگ فرو مییی

 که فریاد

نزنم،  که بغض نکنم و وا ندهم: «پیر شدی ویل  

 کلهات کار یم

؛ سیاش و حریف . پس مقدمه  ی قبلت  کنه، عیر

. مقدمه ی  نچیر



ه ی که هر ثانیه که اینجام داره جونم در میر  .نچیر

 » .بگو میدی یانه تا تکلیفمو بدونم

آخ که این نگاه خونرس ِ د آرام، برای م ِ ن تند 

 حوصله مرگ

 .است

ی  سیگار تمام شدهاش را توی جاسیگار ِ ی روی میر

 خاموش یم

کند و دستهایش را طبق عادت توی هوا تکان 

 میدهد: «چته

 »تو؟ چرا همش دعوا داری؟

 .حت  زبان و لحنش هم خونرسد و آرام است

م به سمت در که   بزنم راهم را میگیر
ی
نی آنکه حرف

 صدایش

! »دلم  ی متوقفم میکند: «خییل خب، بیا بشیر

 ِ "میخواهد فریاد بزنم

 ."د داری بازی در میآری یارو

اما زبان به دهان گرفته و برمیگردم. روی صندیل 



 مینشینم
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 .و انگشتها ِ ی دستم را به هم چفت و بست میکنم

ی ندارد صفدر، دست به کمر خانهاش را  قصد نشسی 

اژ یم  می 

 .کند

 .من این پول و بهت میدم؛ تموم و کمال -

نه ُ سفته، نه چک، نه ضمانت، نه سند خونه؛ 

 هیچی ازت نیم

 .خوام

یه باز نکردی -  !دیشب گفت  خیر

 ».جلو میآید و باالی رسم میایستد: «هنوزم میگم

ی تکان میدهم و میگویم: «خب؟  »!رسم را به طرفیر

ون  ش، از داخل کشو چند برگه بیر ی ود و پشت میر میر

 یم

ی و میگوید : «پای این  آورد. برگه ها را میگذارد روی میر



 برگه

 »!ها رو امضا میکتی و خالص

.. 

خط به خط برگیه توی دستم را با وهم میخوانم، 

 تمام بدنم

 .میلرزد و قلبم انگار تیر میکشد

نگاهم هرثانیه روی صورت صفدر و نوشتههای روی  

 کاغذ باال

؛ چرا چشمهایم تار میبینند؟ ی میشود. راست   و پاییر

م؛ هرچه توی گوش غدهجانم  هرچه لبم را گاز میگیر

نم ی  میر

 .نمیشود که چشمم چند قطره نبارد
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اما آنقدر ها بیآبرو هم نیستند این چشمها؛ زود 

 خودشان را

جمع میکنند. از جا بلند میشوم و برگه را میکوبم 



 تخت

نم: «تا این حد؟ ی ش و فریاد میر  »سینیه ستیی

د توی جیب ِ شلو ا ِ ر  ند و دست فرو مییی ی پوزخند میر

 جینرسمهای

 .رنگش

؟ میخوای  - چیه هدفت؟ میخوای سیاوش و له کتی

 تن انی 

 ...تو گور بلرزه؟ میخوای چو بندازی که

اخم میکند، به سمت جعبیه چوب ِ ی دستساز 

 سیگارش یم

رود و سیگاری گوشه ی لبش میگذارد. در حایل که با  

یت  کیی

ند: «گندش و  ی روشنش میکند زیر لب غر میر

 ».درآورده

من گندش را درآورده ام یا اونی که وقاحت را به 

 اوجش

 .رسانده



چوبیاش و با  ی ند به میر ی سیگار به دست تکیه میر

 اخمهای

 .درهم نگاهم میکند

 همش همینه؟ -

د از سیگار؛ آن قدر که یک چهارمش  کام عمیق میگیر

 خاکسی  

، واسه چی  میشود: «تو که نمیخوای قبول کتی

ش؟  »مییی

 لبم را میگزم و با  خودم میگویم" این گاو حاال حاال ها

 "هوس زاییدن دارد
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شاید قبول کردم.خدایا؛ دلم میخواهد سیاوش  -

 حاال میبود و با

 پشت دست

میکوبید توی دهانم. کاش میبود و میگفت" چه 

 "غلطا



کاش میبود؛ اگر مرا هم میکشت که به خودت قسم 

 شکوه

 .ای نبود

 !برام کار کتی  -

بازی این زالو صفت حاال حاالها تمام نمیشود . زالو 

 سیر یم

 !شود بعد از یک حدی و او نمیشود

یعتی بدبخت  از این بیشی  هم میشود؟ نا ِ ن صفدر را 

 بخوری

؟  و معشوقیه چند روزه اش باشر

انگار که سیاوش بیاید و گوشیه اتاق بایستد، انگار  

 که با اخم

و غضب نگاهم کند، انگار که از خودم خجالت 

 بکشم برگه را

 
 
ی و میگویم: «چیکار کنم؟ ساف میکوبانم روی میر

 بشم خوبه

؟ یا مثال بعد از این صیغه ی شیش ماهه که ازم 



 خوب سیر 

فم و بردی و داداشمو سکیه یه  شدی و آبرو و رسر

 پول کردی

نمیشر از  ی خودت؟ سیر پاسم بدی به یه عویصی عیر

 نفرت

ی زدن و آوار درست کر دن؟ بدم میآد ازت  » .؟ از زمیر

وم و از ته دل فریاد  عقب عقب به سمت در میر

نم: «بدممیآد ی  میر

 »!ازت
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وم، هنوز پایم را از  ون میر از در خانهاش که بیر

 حیاطش

کن نگذاشتهام که میگوید: «برمیگردی  »!بیر

راست میگوید؛ خدارا چه دیدی، شاید باز هم پریزاد 

 به سیم

 !آخر زد



 و ُ رسب خفهام میکند.  
 

این هو ا؛ حاال، بدون آلودگ

 کاش

؛ دنیایم را 
 

مسئویل بیاید و برای نجاتم از این خفیک

 تعطیل

 !کند

زن های فضول همسایههایش چشم بر نمیدارند از 

ی که  دخی 

دیشب پاهایش را دراز کرد توی کوچه و سیگار  

 کشید. البد با

خودشان میگویند" البد رس و رسی داره که دم به 

 دیقه

اینجاست" و کاش آن قدر نی عار بودم! آن وقت 

ی حاال  همیر

پای آن صیغه نامیه شش ماهه را امضا میکردم و به 

 قول

 !صفدر خالص

ی حاال قبول میکردم که ساقیاش بشوم و توی  همیر



 ییک از

پارک ها روی نیمکت  بنشینم و اسم رمز را بگویم و 

 !خالص

کاش نی عار بودم و لقمیه حرام خوردن برایم آسان 

 بود!نمیدانم

 حاال باید بااین حال نزار کجا بروم و چه بکنم اما

 .دلم خوب میداند

از سوپر مارکت که نه بقایل کوچک ت ِ ه کوچه 

 بستهای سیگار
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م. مقدار مناسب نیکوتیتی که باید به بدنم  میگیر

 برسد را

 .نمیدانم اما غدهام هوس کیم مه در اطرافش را کرده

سانم و چرا و چطورش برایم  ستان میر خودم را به قیی

 مهم

نیست. اینکه امروز پنج شنبه نیست هم برایم 



 !اهمیت  ندارد

نم. کالهت را  ی  قیی انی مینشینم و سیگار آتش میر
ی پاییر

 باال

تر بیانداز بابا؛ چه نوگالنی تحویل جامعه دادی! ییک 

 قاتل و

ط صفدر را  قبول کنم و  ییک. . . امان از متی که رسر

 بشوم زن

 !صیغهای

سیگار میکشم و برای بار سوم بیشی  میچسبد. اصال  

 گفته

اند" تا سه نشه بازی نشه" بازی شد؛ من پریزاد؛ یک 

 معتا ِ د به

سیگار که تا اطالع ثانوی هم قصد ترک کردنش را 

 ندارم! یم

بیتی بابا؟ دنیا چرخید و چرخید و اما باز طالع نحس 

 به

ی  افتاد. باز به آرامش بخش ترین نقطیه زمیر



 رسیدهام و دلم

زار زدن میخواهد.آخ که چه پرترهای شده این 

 دخت ِ ر مفلو ِ ک

 !سیگار به لب

ی باری بود که آرزو کردم که ای کاش  - امروز اولیر

 .بابام نبودی

بعدش زدم تو دهن خودما ویل اون لحظه؛ انی اون 

 لحظه

 مردم و زنده شدم. انی چرا همه سنگا واسه پا ِ ی 
ُ
ُ
ُ
ُ

 لنگ منه؟

؛ تو بگو چیکار کنم که تا چند روز دیگه سیاوش  انی

 نیاد
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؛ یه 
 

بخوابه ور دلت! انی دارم باال میآرم از این زندگ

م  میر

م مرحله بعد و بدبختیام  جلو که تموم شه ویل میر



 سخت تر

 .میشن

نگاهم را دوختهام به چند قیی جلوتر و ناله میکنم. به 

 قیی 

 !سقی ِ د همرسی مهربان و پدری دلسوز

پاکت سیگا ِ ر عزیز تر از جانم توسط کفشر پرت 

 میشود رو

 .به جلو و روی همان قیی سفید ثابت میماند

ی و آخرین بارت باشه -  !گفتم اولیر

ک ِ ف دست به پیشانیام کوبیده و نمیدانم احساس 

 مسئولیت

 .های شاهد را کجای زندگیام جا بدهم

 »!نی آنکه نگاهش کنم میگویم: «چته؟ آروم

مینشیند کنارم و فندک صورن  رنگم را هم به جلو 

 پرت یم

کند. از جا بلند میشوم. پیمانهام آنقدر پر هست که 

 تحمل



 های شاهد را نداشته باشم. اوهم همزمان 
ی
مهمل باف

 با من

 .بلند میشود

قدم هایم را تند به سمت در خروچی برمیدارم و نه؛ 

 پیله

ی مانتوام را  کرده و قصد ول کردنم را ندارد. آستیر

 میکشد و

 ».نگهم میدارد: «میخوام باهات حرف بزنم

نم: «حرف  ی برمیگردم و توی صورتش فریاد میر

 نمیخوام؛
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نم. تو د ِ ل من پره   ی حرف ندارم؛ حرف نمیر

 گالیهاست. گل

ی گل شنیدنم نمیآد. ولم کن بذار برم  ».گفی 

دستش آستینم را رها میکند اما، حرفش به دلم 

 چنگ یم



 »...اندازد: «حت  اگه بشه برای سیاوش

م: «داری خرم  با گریه باز هم فریادم را از رس میگیر

،  میکتی

اسم سیاوش و میآری که واسم التیشو پرکتی و سینه 

 سیی 

؟ کو این همه منم منم کردی؟»با کف دست به  کتی

 سینه میکوبم و

 میگویم: «من؛ دیگه عادتمو

 ترک کردم به حرف هیچ مردی اعتماد نمیکنم، حت  

 ».سیاوش

 ...به روح مادرم این بار -

حرفش را نصفه ول میکند و چشمهایش مظلوم 

 .میشوند

من چه ارزشر برایش دارم که باید روح عزیزترین  

 کسش را

 قسم بخورد که باورش کنم؟

گوشیه لبش را میگزد و به واکن ِ ش پری هوچی نگاه 



 .میکند

ی شایان باش؛  - من از تو توقیع ندارم. تو هم عیر

 بیتفاوت،

 ...نی اهمیت، نی 

 !نمیآید روی زبانم که بگویم عویصی 

 حرف بزنیم؟ -
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ود و میگوید: «دنبالم بیا  بزنم میر
ی
 .»تا بخواهم حرف

و ِ ن فضای  وم. بیر اطاعت کرده و دنبالش میر

ستان قبل از  قیی

اینکه سوار شود، در جلو را برای من باز میگذارد. 

 متی که

قدم های آهسته برمیدارم و از او دورم؛ متی که خییل 

 زود

دلم تنگ بستیه سیگار شد و از روی سنگ قیی برش 

 داشتم و



 .توی جیب مانتوام گذاشتمش

ند و ماشینش را روشن میکند و من هنوز  ی استارت میر

 رسم

 ِ ج آمدنش به اینجا در روزی غیر از پنجشنبه 
 

گ

 .است

د و آهنگ بیکالیم پیل  دست به سمت ضبط مییی

 .میکند

این روزها حالم از مقدمه چیتی به هم میخورد. اصال 

 این

وند، سالنامهام را پر  روزهای درب  هدری که میآیند، میر

 یم

یزند را من فقط  کنند و خروار خروار خاک به رسم میر

منتظرم. مثل یک َ چک که بخوابد زیرگوشم و گوشم 

 سوتبکشد

 !منتظر دردهایم

 پریزاد؟ -

م، گردنم را  نی آنکه تکییه رسم را از پشت  صندیل بگیر



 یم

 .چرخانم سمتش

. از 
 

نگاهش رو به جلو است و حواسش به رانندگ

 
 

 بچیک

عادت داشت متفاوت باشد، عادت داشت پریزاد 

 .صدایم کند
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سیاوش و شایان توی کوچه فوتبال بازی میکردند اما 

 او توی

خانه کتابهای ترجمه میخواند. پول نداشتند بخرند؛ 

 از

کتابخانه میگرفت. یک روز به پریزا ِ د کوچک گفته 

 بود تنها

 .آرزویش این است که این کتابها مال خودش باشند

آن روزها دلم برایش نسوخته بود و اما حاال؛ چه قدر 

 دلم



 !برای بچگیهامان میسوزد

 بریم یه جانی که بشه حرف زد؟ -

پلکهایم را روی هم میگذارم و به قول شاعر "حاال 

 محتاج

 ".یک خوا ِ ب بیبیدارم

دیالوگ تو فیلما رو نگو. همه جا میشه حرف زد؛  -

 حت  

.مقدمه ؛ نی
! حت  ی  !توماشیر

 پیش صفدر بودی؟ -

یکه میخورم اما چشم باز نمیکنم فقط کیم رس 

 جایم؛ جابه

 .جا میشوم

 صدایش به اوج میر سد و باز تن من میلرزد نی 

 »سیاوش: «میگم پیش صفدر بودی؟

قصد چشم باز کردن ندارم. انگار بخواهم که خودم 

 را به

م.  کوری بزنم و از تارییک پشت پلک هایم لذت بیی



 مسخره

 !است اما حا ِ ل این روزها ِ ی من تارییک الزم است
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 »!آرام زمزمه میکنم: «بودم

ت میخواهد که  راستش را میگویم و دلم ُ مشت  غیر

 برایم

 .خرج شود

راستش را میگویم و دلم هوس داد و بیداد های 

 سیاوش را

 .میکند

 !بیخود کردی که بودی -

ی یک  راستش را اگر بخواهید تمام زندگیام لنگ همیر

 .جملهبود

چشم باز میکنم و به نیمرخش میدوزم، به پیکاری که 

ی   بیر

ابروهایش به پاست و قصد اعالم کردن آتش بس را 



 .ندارد

یکم که به عمق ماجرا دقت کتی میفهیم که بیخود  -

 نبوده،

 !این نونیه که شما گذاشتید تو دامن من

سد: «من گذاشتم؟  »حق به جانب مییی

ون  رسم را میچرخانم به سمت شیشه و از پنجره بیر

 را نگاه

 »...میکنم: «تو با دست دست کردنات. شایان هم با

ی برای رفتار شایان به  هرچه فکرش را میکنم تعبیر

 ذهنم

سد  .نمیر

 .من دست دست نکردم -

. بهت   اضار میکنم: «کردی؛ اما نمیخوای قبول کتی

 گفتم

  
 

عادت دارم رو قول یه مرد حساب باز کنم. پخمیک

 کردم و
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حساب باز کردم ویل تهش چیشد؟ هیچی به 

 »!هیچی 

کنار خیابان ماشینش را پارک میکند و میگوید: «پیاده 

 ».شو

 داری همینجا 
ی
چشم میبندم: «من جانی نمیآم. حرف

 بزنکه زودتر

 ».برم

ی االن برو -  !خییل عجله داری همیر

ند به رسم که بروم و به درک اگر راهکاری بهی  از  ی میر

 صفدر

 !برایم دارد

ی  ند: «بشیر ی  ».در را که باز میکنم، فریاد میر

ی ند ی را میر  .و قفل مرکزی ماشیر

ی رس میخورد و  ه ماشیر دستم از روی دستگیر

 میچسبد به

 .رسم



ی دستهایم پنهان  نم و فقط صورتم را بیر ی حرف نمیر

 .میکنم

ی بهت بگم. خییل وقت  - ی خییل وقته میخوام یه چیر

 یعتی 

از همون وقت  که برگشتم. یه میآد تا نوک زبونم اما 

 بریم

سم بگم و فکرای بد بزنه به رست، میی  سم  گرده، میی 

 بگمو

 تو هم لنگیه صفدری
 

 !بیک

آب که از رس گذشت، چه یک وجب! چه صد 

 وجب. نگاه یم

دوزم به چشمهانی که مدام روی فرمان و ضبط و 

 بقییه

ی میچرخند اما گذرشان به صورت  تشکیالت ماشیر

 .من نمیافتد
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ی بهی   - وع کنم به گفی  شاید اگه از اولش برات رسر

 .باشه

 برای من یا تو؟ -

ند: «برای ی  نگاه گذرایش باالخره رسی به چشمهایم میر

 ».هردومون

و من به "هردومون" فکر میکنم و نمیدانم چه وقت 

 با شاهد

 .جمع بسته شدهام

قبل از اینکه رسبازی برم، قبل از اینکه در به در  -

 بشم، قبل از

خالهام رو  ی فکر کنم خاطر دخی  اینکه به رفی 

 .میخواستم

خالهای که فاصلیه ستی زیادی با من نداشت و  دخی 

 اما

 .همسن شایان بود

به خالم گفته بودم که خییل دوستش دارم. مادر که 

 نداشتیم،



 .از اون خواسته بودم جای مادرم باشه

، بچهای، کار نداری؛ من به  گفته بود رسبازی نرفت 

 عنایت بگم

 .حرفش همینه

ش و   نگفت! نگفت و خاک ریخت تو رس من و دخی 

 عنایت

 .وخودش

 ِ ر اولش رو رسبازی بود؛ رفتم
 

 .گ

ی یه شکل دیگه بود. هانیه  وقت  برگشتم انگار همه چیر

 فرق

 کرده بود! مرد بودم؛ یابو نبودم که نفهمم دلش پیش
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 .داداشمه

سکته که میگویند؛ این است. تپش های نامرتب 

 !قلب من

شاهد دست به صورتش میکشد و ادامه 



 میدهد: «اینکه بگم

دنیا به رسم خراب شد و مردم و زنده شدمو فالن؛ 

 همه

 کلیشهاست. الزمم نیست برای تو فضاسازی کنم

 »!پس زده شدن رو چون خوب میفهمیش

ی است؛ جانی میان اشک های داِ   و انگار کما هم همیر

 !غ من

کنا ِ ر این خیابان خلوت انگار فقط ماییم و خدا! 

 نمیدانم کر

ی های اطراف را  شدهام یا کور که صدای بوق ماشیر

 نیم

 .شنوم

دست دراز میکند سمتم و میگوید: «اون سیگار منو از 

د  توداشیی

 »میدی؟

پاکت سیگا ِ ر بهمن کوچکم را از جیب درآورده و به 

 سمتش



م. غده جانم انگار که آتشفشان باشد، جا برای  میگیر

 اقامت

 !خودش هم در گلویم ندارد چه برسد به دود

د را باز میکنم و دست تویش میچرخانم  در داشیی

 بلکه

فندگ پیدا کنم و میکنم. فندک را هم کف دستش 

 میگذارم

 »!و میگویم: «خب؟ اینا همه چه ربظ به من داره

د   میگیر
ی لبهایش جای میدهد کام عمیق  سیگار را بیر

 اما
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ون نمیدهد: «همشو نگفتم  ».دودش را بیر

د ر ا محکم میکوبم و با صدای بلند  در داشیی

 میگویم: «خب

 ».بگو

د و نفس عمیق  یم  کام دیگری از سیگارش میگیر



کشد: «دوستش داشتم و شایان دوستش نداشت. 

 یم

خواستمش و شایان؛ نمیخواستش. شایان بچه بود، 

 هنوزم

بچهاس. اینقدر خون به جیگرش کرد که سکته کرد 

 ».و ُ مرد

ی   سک سکه میافتد به جانم. من عمرم را به پای چنیر

موجودی گذاشته بودم؟ البهالی سک سکههایم هق 

نم.البهالی ی  میر

م  !هق هقم گریه میکنم و البهالی گری  هام میمیر

. - 

بعد از اینکه ُ مرد نمیدونم چرا خالم منو مقرص 

 مرگش

دونست. فکر کرد من صیی نکردم، من دلشو بردمو 

 بعد خون

 .به جیگرش کردم

نگاه میدوزد به چشمانم و انگار چشمهایش بغض 



 !دارند

م! شایان  - من... من حت  فرصت نکردم دلش و بیی

 هیوال

نیست، یا یه موجود پلید؛ تو ذاتش بدی نیست اما 

 ناخواسته

 رو بلد نیست، به آینده فکر 
 

بدی میکنه. زندگ

 نمیکنه.دست

 میکشم روی گونهام و اشکهایم را پاک میکنم: «من
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دنبال  کنکاش رفتار شایان نیستم، این در کوفت  رو 

 باز کن

 ».میخوام برم

 .قسمت اصیل حرفم مونده -

باز تن صدایم افسار پاره میکند: «د آخه حرف 

؛ نی ی  نمیر

 
ی
ی کرد به هم میباف  »!حسیر



ند، دومرتبه کام عمیق  میگرد  ی دومرتبه سیگار آتش میر

 و

ون نمیدهد: «فقط یه رب  ع دیگه  دو مرتبه دودش را بیر

ی   ».بشیر

دستهایم میلرزند، زانوهایم هم. این روزها آنقدر 

 پوستم

 .کلفت شده که مریضی هم نمیتواند نابودم کند

 . قرصهایم همراهم نیست و این یعتی آخ ِ ر بدبخت 

 حا ِ ل بدم

اهمیت  ندارد؛ حایل که مقابل شاهد بد شود و دست   

 که کنار

 !شاهد بلرزد درد دارد اما

 !من این پول رو بهت میدم -

احساس میکنم این جمله را از زبان صفدر میشنوم 

 ِ نه شاه

ی   .دغمگیر

بابتش هیچ تضمیتی نمیخوام، قرض هم ندادم که  -



 بعدا

م؛ فقط  ...بخوام پسش بگیر

جملهاش را ناتمام میگذارد و باز سیگار میکشد. جانم 

 به لبم
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سد تا سیگار را از لبش جدا میکند و دودش میان   میر

 کلمان  

قصد: «فقط  که از دهانش خارج میشود در هوا میر

 میخوام

 ».شایان معتی از دست دادن و بفهمه

یکه خورده نگاهش میکنم و منظورش را نمیفهمم. نه 

 اینکه

نم ی  .احمق باشم؛ نه. خودم را به کوچیه عیل چپ میر

اکیی کجای زندگیته که مردنش برات اینقدر پوچ و  -

 نی 

 اهمیته؟



انگار   که دلم بخواهد او را هم به کوچیه عیل چپ 

 هدایت

کنم. خستهام از کشمکش و دلم میخواهد بروم 

 خانه، پنکه را

روشن کنم و درحایل که جلویش آ میگویم و صدایم 

 به

 .خودم برمیگردد به بدبختیهایم فکر کنم

ی بچههاشون فرق نمیذارن؛ ویل  - میگن پدر مادرا بیر

 الگ

 که با 
 
میگن! اکیی میذاشت. من رو حساب فرف

 شایانداشتم همیشه

 اکیی بودم! میگفت تو به من
 

 نفر آخر زندگ

! خودشیفته بود که فکر  ، تو مثل من نیست  نرفت 

 میکرد من

هم باید اخالق گند اون و داشته باشم. من اهل کینه 

 توزی

 .نیستم



نم و متوجه  ی سد پوزخند میر به اینجای حرفش که میر

 یم

 !شود
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ابرو باال میاندازد و ادامه میدهد: «حق داری باور 

 نکتی . ویل

این همه سال تو غربت درب  هدری یادم داده زیادم 

 بخشنده

 » .نباشم

ی میآورد و ته سیگارش را از درز پنجره  شیشه را پاییر

ون  بیر

میاندازد: «اکیی پشتم نبود که رفتم. اگه پشتم بود و 

 جلوی

ش  عنایت وامیستاد و میگفت  که مقرص مرگ دخی 

 من نبودم

 » .، االن منم ادعای خونخواهیشو میکردم



 !بدم میآد باباتو دوست نداری -

ی دارد: «بدت بیاد یا نیاد  جواب حاضی در آستیر

 ندارم. من؛ یه

جوون آس و پاس بودم که با هزار زور و بدبخت  

 تونستم

م و برم. با هزار زور و بدبختِ  ی بیشی   بورس بگیر

 تالش

 »!کردمکه از دستش ندم. من تو غربت ُ مردم پریزاد

حرف صفدر صیغیه نامیه شیش ماهه بود و تا  -

 آخر عمر

ن.  بدبخت کردن آدمانی که میاومدن از من مواد بگیر

 حرف

 تو چیه؟

د تا بگوید: «ازدواج  »!من من میکند، جانم را میگیر

و انگار که یک سطل آب یخ خایل کرده باشند رسم، 

 الل و

 .مبهو ت نگاهش میکنم



ه مانده به چشمهایم.  وند چشمهایش و خیر از رو نمیر

 دنبال
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چه میگردد نمیدانم اما من دنبال ذرهای انسایت 

 .میگردم

خودم را که جمع و جور میکنم، میان اشکهانی که نی 

 صدا

ترافیک راه انواختهاند روی گونهام میگویم: «صفدر 

 میخواد

! تو میخوای منو  ی منو وسیله کنه داداشمو بزنه زمیر

 وسیله

! من؛ به قول تو پریزاد،  ی  زمیر
کتی که داداشتو بزنی

 این وسط

 »چیکاره است؟

م ِ ن درب  هدر که تموم جونم و گذاشتم که داداشم 

ه که از  نمیر



این درب  هدر تر نشم، کجای دعواهای شماهام؟ درو 

 باز کن

ی بگوید  ی شاهد میخوام برم. »لب باز میکند که چیر

 اما مشتم که به

 در کوبیده یم

شود و صدایم که فریاد میشود، نمیگذارد: «باز کن 

 بهت یم

 » .گم

ند پیاده میشوم و هنوز در را نبستهام  ی قفل را که میر

 زمزمه

ف داره به  میکنم: «ز ِ ن صیغهای صفدر شدن رسر

 زن داداش

 » !شایان بودن

در را محکم به هم میکوبم و را ِ ه بیمارستان را در 

 پیش یم

م. صفدر راست گفته بود که برمیگردم. راست   گیر

 گفته بود



 .و جماع ِ ت امثال خودش را میشناخت

اعتماد به مرد جماعت؛ ممنوع! تحویل بگیر 

 پریزادجان،
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 !محبت ها ِ ی شاهد هم خالهخرسه گونه بود

از روی تابلوها اسم خیابانی که نمیشناسمش را 

 میخوانم و

به هر بدبخت  که شده با حال نزارم خودم را به س ِ ر 

 خیابان

م  .رسانده و تاکش دربست میگیر

سم و بعد به صبا. خیر رسم دیشب  به بیمارستان میر

خواستم دردو دل کرده و استخوانی سبک کنم، نشد  

 .که نشد

 !اصال غمباد را برا ِ ی وجو ِ د نحس من آفریدهاند

در اتاق را که باز میکنم، صبا خوابیده و وفا هم  

 کنارتختش



ند ی  .روی صندیل چرت میر

در را آرام میبندم و از پرستاری که اجازه داد قبل از 

 ساعت

 .مالقات صبا را ببینم تشکر میکنم

توی محوطیه بیمارستان؛ روی چمن ها ِ ی نچندان 

 بلندش یم

 .نشینم

دوروز مانده و هیچ غلظ نکردهام. دو روز مانده و 

 اگر باز

هم به غلط نکردن ادامه بدهم، نی بابا، نی مادر، نی 

 سیاوش

ی و بیهمه کس میشوم.اینکه بگویم بغض  و نی همهچیر

 توی گلویم

 ولوله به پا کرده برایم کلیشه

شده، بسکه بغض کردم و بغض کردنم کاری از پیش 

د  !نیی

گوشیام را از جیبم در میآورم و به چه زبانی بگویم که 



 م ِ ن
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رگ؛ بزرگی   ی شوریده حال درد و دل الزممو م ِ ن بییی

 یم

 !خواهم

ی کوتاهم شماریه عارف را  ی لیست مخاطبیر از بیر

 انتخاب یم

نم. اولش یک بار؛ یک دقیقیه تمام   ی کنم و زنگ میر

 گوشیاش

بوق میخورد و جواب نداده تلفن قطع میشود، 

 دومرتبه یم

م و باالخره جواب میدهد  .گیر

 .سالم -

عجول شده ِ شبه برادرم، شاید هم زیادی 

 عصبانیست: «جانم

 »...پری؟ کارم داری؟ با سامان رس قیمتا بحثم شده



انگار گوش هایش زیادی پراست و دلش جای دردها ِ 

 ی من را

ندارد. میدوم میان حرفش: «کاری نداشتم، 

 میخواستم ح

سم. خداحافظ  »!التو بیی

امان نمیدهم که خداحافظی کند و قطع میکنم. 

 زانوهایم را

ه میشوم به آدمهای شتابان  م و خیر بغل میگیر

 .روب  هرویم

بهمریضهانی که با ویلچر جابهجا میشوند و به 

 چهرههای

 !دمق مردم

انگار که با خودم بگویم گوربابای تمام دردها و چه  

 کنم؟ چه

کنمها؛ از خودم بیخود میشوم و گونی اینجا نیستم و 

 فیلم

کمدی تماشا میکنم. از آن  کمدیهای تلخ! از آنها که 



 اشکت را
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 .در میآوردند

زنی آرام آرام قدم برمیدارد و  اشکم در میآید وقت  پیر

ند، شوهرش رسش هوار میکشد: "  ی پایش لنگ میر

 صدبار

گفتم مواظب خودت باش که پای منو به این خراب 

 شده باز

" هوار میکشد و خجالت کشیدن ز ِ ن بیچاره  نکتی

 برایش مهم

نیست. هوار میکشد و ز ِ ن بیچاره از نگاه مردم به 

 چادر

د. هوار میکشد و این روزها چه  مشکیاش پناه مییی

 قدر

 !بدم میآید از این دنیای کوفت  

غصهام میشود؛ وقت  رس پرس نوجوانی را میبینم که 



 مو

 .ندارد، پرسک ابرو هم ندارد و پرسک؛ درد دارد

ند و انگار که باخودش لج کرده  ی آرام آرام قدم میر

 باشد، کال

یه برای پوشاندن س ِ ر نی مویش به رس نکرده. 

 قدمهایشمنتیه

 میشوند به آبخوری چند قدم آنطرف تر. نگاه من را

 که به خودش میبیند اخم میکند و رستکان میدهد به

نم و او لیوان آبش را  ی "ها؟ چیه؟" تنها لبخند میر معتی

 رس یم

 .کشد

م و بغ ِ ض خاک بررسم را قورت   میگیر
دم عمیق 

 .میدهم

یک لحظه از ذهنم میگذرد که کاش من هم رسطان 

 داشتم

 ...!اما سیاوش
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نگاهم میچرخد و اینبار روی وفانی مینشیند که باالی 

 پله

ها ایستاده و به صفحیه گوشیاش نگاه میکند. کیم 

 بعد

گوشر را به گوشش میچسباند و تلفن من توی 

 دستم زنگ

 .میخورد

دلم میخواهد رد تماس بدهم و ادامیه رسیالم را 

 ببینم اما؛

ی به  این آویزیه گوشم شده که توی دنیا هیچ چیر

 دلخواه من

 !نیست

تماس را وصل میکنم و گوشر را به گوشم 

 .میچسبانم

 جانم؟ -

 سالم، کجانی پری؟قالب دستهایم را از دور زانو باز -



 ».میکنم: «بیمارستان

میشه بیای پیش صبا؟ من باید برم. نرم بابام  -

 مشکوک یم

 .شه میآد رساغ صبا باز دقش میده

زبانم تنها به کلمیه "اومدم" بسنده میکند و این 

 روزها جز

 !نیش و کنایه حرف زدن عادی را از یاد برده

. 

ازجایم بلند شده، پشت مانتوام که خایک شده را با 

 دست یم

 .تکانم و پلهها را باال میر وم

کنار وفا میایستم و وفا کارت همرا ِ ه توی دستش را 

 به من
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میدهد. کاش این کارت هارا ییک توی زندگیکوفتیام به 

 من



م، از وفا خداحافظی میکنم و به  میداد!کارت را میگیر

 اتاق صبا

وم  .میر

صبا هنوز خواب است و من هم؛ چه قدر دلم 

 خواب یم

 .خواهد

روی همان صندیل که وفا رویش نشسته بود 

 مینشینم. هنوز

چشم روی هم نگذاشتهام که زن جوانی را با ویلچر 

 به اتاق

میآورند و کمک میکنند تا روی تخت کنار ِ ی صبا 

 .بخوابد

انگار که تازه زایمان کرده باشد و جسمش بیجان 

 باشد، نفس

ند و روی تخت دراز میکشد ی  .نفس میر

ون  پرستار برایش رسم وصل میکند و از اتاق بیر

ود. ز ِ ن  میر



همراهش، چادرش را در میآورد، ملحفهای روی 

ش یم  دخی 

کشد و چه قدر این منظره دردآور است برا ِ ی م ِ ن 

 .نی مادر

صبا رسفهای میکند و توی جا مینشیند. از روی 

 صندیل بلند

میشوم و بالش پشتش را مرتب میکنم تا راحت تکیه 

 .بدهد

ی میخوری؟ ی سم: «چیر  »مییی

وم و انتهای  ون میر ند: «آب! »از اتاق بیر ی لب میر

 سالن آب رسد

 
 

 کن بزرگ

وم. آب را    پر میکنم و به اتاق میر
گذاشتهاند. لیوانی

 که از
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د، جرعهای که مینوشد و نفسش که جا  دستم میگیر



 میآید

 »میگوید: «کجا بودی دیشب پری؟

و چه قدر بد که این د ِ ل تکه پاره درد و دل 

 میخواهل اما

 نزند
ی
 . مجبور است که خفه شود و حرف

لبخند مصنوغ مینشانم روی لبم و میگویم: «هیچ 

 » .جا

ابله نیست صبا که نفهمد آدم برای هیچ دیوانه 

 !نمیشود

جرعهای دیگر مینوشد از آب و میگوید: «راست بگو 

 !پری

دیشب تا صبح ُ مردم اینقدر خواب بد دیدم. بگو  

 » !کجا بودی

مینشینم روی صندیل و نگاه کنجکاو مادِ  ر ز ِ ن زائو 

 برایم

 .اهمیت ندارد

 !دنبال پول -



وند و لحنش عصتی میشود:  ابروهای صبا در هم میر

 «گم

 »کردی مگه که دنبالش بودی؟

ابرو باال میاندازم و دنیا دنیا مظلومیت از دل بدبخت  

یزد  هامیر

 توی صدایم: «باید یه کاری کنم دیگه نه؟ نمیشه که

 » !نشست و فقط تماشا کرد

 . . .پری سیاوش -

حاال این منم که اخم میکنم: «صبا حالت بد میشه 

 باز،

 » !تروخدا ول کن
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 چشم میبندد و رسش را تکیه میدهد به دیوار پشت

رسش: «ول کنم؟ من نمیتونم ول کنم! به سیاوش 

 قول دادم

 » !که مواظبت باشم



حمانهای گرفتهاست از تو زن برادرجان  !و چه قول بیر

من خوبم! من مواظب خودم هستم! تو باید آروم  -

 باشر 

 .صبا. نی قراری برات خوب نیست

انگار که صبا پری باشد و تازه شایانش را از دست 

 داده باشد

رسش را چند بار آرام به دیوار پشت رسش میکوبد. 

 حاال زن

زائو هم تماشاچی ما شده و چرا به ما سیمرغ بلورین 

 نیم

 دهند؟

زمزمیه زیر لب صبا دل آدم را آب میکند: «آرزوهام 

 »!پرپرشد

یزد به من نگاه  اشک که از الی چشمهایش فرو میر

 میکند و

ی بار  بالحتی حایک از درد میگوید: «دیشب واسه اولیر

 آرزو



کردم کاش این بچه نبود! بعدش زدم تو دهنما ویل 

 اون لحظه

با خو دم گفتم من نی سیاوش با یه بچه باید چیکار  

 کنم؟ از

سیدم اما پری، از  سیدم؛ از بیپدریشم نی  خرجش نی 

 یه

ه  ی خییل ترسیدم. من، زن زائو و مادرش خیر ی چیر

 شدهایم به

دهان صبا و صبا در حایل که ملحفیه نازک را توی 

 مشتش

ند: «از این ترسیدم که شبیه  ی فشار میدهد، زار میر

 سیاوش
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بشه! از اینکه وقت  نگاش میکنم تو چشماش 

 سیاوش و

ببینم و نتونم زندگیمو دووم بیارم. من از نی جنبگیه 



 خودم

 »!خییل ترسیدم پری

بغض من هم که دیگر صاحب اختیار گلویم شده،  

 کلید دارد؛

خودش میآید و بعد از خانه خرانی من خودش رفع 

 زحمت

 .میکند

یک طرف منم و صفدر  و صیغه نامیه شش ماهه! 

 یک طرف

صبا و سیاوش و بچهشان، یک طرف باز منم و 

 شاهد و

 نحش که برپاییه انتقام بنا شود و طرف آخر 
 

زندگ

 منم

 آنتییک دارد این 
 

 و نی برادری! چه زندگ
 

وبیعرضیک

 پریزاد؛

ند د ِ ر بالست ی  !به هر دری که میر

؛ پنهان میکند و   صبا رسش را زیر ملحفیه صورن 



 جانانه

ون  گریه میکند. من از جا بلند شده و از اتاق بیر

وم  .میر

روی پلیه ییک مانده به آخر مینشینم و باز تماشای 

 رسیالم

م  .را از رس میگیر

* * * 

پنج ماه و بیست و نه روز و دوازده ساعت گذشت! 

 زود

گذشت و من هنوز تصمیم نگرفتهام که دل به دل 

 شاهد بدهم

م، یا برم پیش صفدر و  و من هم پابه پایش انتقام بگیر

 قبلش
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 کردن را تا آخر عمر بزنم
 

 .شاهرگ زندگ

ین راه ممکن است اما . میدانم که صفدر احمقانهی 



 هرچهقدر

 هم شایان؛ نیشی  به جانم زده باشد باز دلم رایصی به

 .شکستنش نیست

 !دل است دیگر، منطق حالیاش نمیشود

 .یک چهارپاییه ذلیل است و والغیر 

به قدم زدنم توی کوچه، خاتمه میدهم. امشب  

 کوچیه تنگ

و تاریکمان هم به چشمم جهنم میآید وقت  گهگداری 

 به

سد که فردا اعالمییه سیاوش میچسبد به  فکرم میر

 !دیوارش

وقت  جای سیاوش برای همیشه روی پلکان خانیه 

 آقای

ملگ خایل میماند و وقت  از َ َعلمکش محل تنها  یک 

 حجله

 !با چراغهای روشن میماند

روی پلکان خانیه آقای ملگ مینشینم. صبا از 



 رسشب رفته

توی اتاق و در را به روی خودش بسته. اولش صدای 

 زارزدنش

 ...میآمد اما حاال

میدانم که خواب نیست و ُ ذل زده به دیوار روب  هرو و 

 خون

 .آبه میخورد

چانهام را روی زانویم میگذارم و به ر وب  هرو نگاه 

 .میکنم
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ی دورایه شاهد و صفدر! کاش شاهد  ماندهام بیر

 برادر شایان

سیدم از اینکه روزی او هم مثل  نبود، کاش نمیی 

 شایان مرا

بگذارد و برود؛ آن وقت میگفتم گوربابای صفدر و با 

 رس



 .پیشنهادش را قبول میکردم

ب آن مثیل که میگوید"  این روزها شدهام ضی

 مارگزیده از

سد  "ریسمان سیاه و سفید هم میی 

ی را مثل شایان  سم از شاهدی که رفی  این روزها میی 

 از بر

سم از تکیه کردن و بعدش تنها ماندن با  باشد! میی 

 حو ِ ض

 .خشکیدهام

سم که نشستهام و به  آن قدر از تنها ماندن میی 

 صفدر فکر

میکنم. به اینکه پای صفتههایش را امضا کنم و 

 بعدش

خودم را خالص کنم اما راستش از نی آبروی ِ ی 

 مردهام یم

 که بماند 
 

 که بماند روی دل و ننیک
ی

ترسم. از داغ

 روی



سم  .دامنسیاوش خییل میی 

 مادرم بود؛ مادر داشتم و 
 

کاش اینجای زندگ

 راهنماییام یم

کرد. مادر داشتم و میگفت این شب نحس رد کدام 

 پیشنهاد

م و بروم که فردایش مشکیپوش سیاوش  را بگیر

 !نباشم

یزم امشب، جسمم از روح ُ تیه شده و  اشک نمیر

 رسم از

 !فکرهای درهم پر
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ک اینموقع شب  بگذار همسایهها بگویند این دخی 

 دیوانه شده

که نشسته توی کوچه! بگذار بگویند؛ رس وگوشش 

 .میجنبد

اصیل بگذار هرچه دوست دارند بگویند، مگر بایک 



 هم هست؟

از جا بلند میشوم، دستیه موهانی را که از زیر شالم 

ون  بیر

آمده هل میدهم زیر شال و پشت دستم را داغ  

 کردهام که

ی کوتاه نکنم  .هیچوقت جلوی موهایم را چی 

م و  پشت مانتوام را با دست نمیتکانم و راهم را میگیر

 نیم

وم. یازده ساعت و ش دقیقه به فردا و  دانم کجا میر

 زمان

اجرای حکم مانده و هنوز هیچ خایک به رسم 

 .نریختهام

نم، خیابان اصیل را تا انتها  ی ون میر از کوچهمان که بیر

 یط

 پیش 
 

میکنم. امشب باید بازی کنم، امشب زندگ

 چشممسیاه شده و

 چرا خدا کاری نمیکند؟



کوچه به کوچه مسیر خانیه صفدر را یط میکنم و 

 پاهایم

ی به سمت شاهد را نمیدهند  .رضای رفی 

نمیدانم چرا مر ِ گ بیآبرو را ترجیح میدهم به بودن 

 با

 .برادرآدیم که ده سال تمام عاشقش بودهام

از چشمم افتاده شایان اما از دلم نمیافتد! از دلم  

 کنده نیم

 .شود و نی خیایل نبودنش را یط نمیکنم

تالشم را میکنم که القل یک قطره اشک از گوشیه 

 چشمم
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بیاید اما نمیآید. امشب که محتاج باریدنم غدیه 

 لعنتیام

 .هوس قایمباشک به رسش زده

ی  ی خیابان های خلو ِ ت پاییر
سم از امنیت نداشی  نمیی 



 شهر و

ی میدهد ی  !امشب رسم هم بوی قرمه سیی

رسکوچیه صفدر میایستم و پاهایم کیم، فقط کیم؛ 

 سست

 !میشود

ی فرو رفته باشم و  انگار که به قعر یک خواب سنگیر

 حاال

سم" چرا اینجا؟"و  هشیار شده باشم از خودم مییی

 خودم جوانی 

 ندارم بدهم. چند دقیقهآزادی را نفس یم

یک دست  ی به خانیه صفدر و کنیر کشم، قبل از رفی 

 وپا بسته

ی نیست! مرد  اش شدن. صفدر هرچه باشد مرد رفی 

 ول کردن

ی را  به امان خدا هم نیست. زالو مگر از طعمه گذشی 

 هم بلد

 است؟



ند و خدایا؛ فقط  باز قدمهایم راهشان را پیش میگیر

 چند

، خودی نشان نمیدیه؟  قدم مانده به بدبخت 

پشت در خانیه صفدر میایستم . قبل از اینکه در 

 بزنم رو به

 
 

آسمان زمزمه میکنم"اگه نتونستم طاقت بیارم نیک

 !چرا

 "خودت بودی که تنهام گذاشت  

ود، هنوز فشارش ندادهام که  دستم روی زنگ که میر

 دست  
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ی مانتوام را میکشد و دنیا دنیا وحشت  گوشیه آستیر

 یم

 .ریزد توی دلم

نگاه وحشت زدهام را از د ِ ر زنگ زدیه خانیه 

م  صفدر میگیر



 .و به اخمهای درهم شاهد میدوزم

 نمیآید به زبانم و
ی
 بزنم اما هیچ حرف

ی
 میخواهم حرف

انگار که الل مادرزادم.آستینم را میکشد و من را به 

 دنبال خودش

 .میکشاند

 وسط کوچه میایستد و انگشت روی بینیاش یم

ت و یم َ   ی جا قیی گذارد: «هیش! حرف نزن که همیر

 »!کنم

ن  که  نم به رگ کردن بادکردهاش؛ به غیر ی پوزخند میر

 او

 !خرج میکند و شایان بیصفت نکرد

ود، در را  سیم، به سمت ماشینش میر رسکوچه که میر

 باز

 .میکند و من را به داخلش پرت میکند

نمیداند امشب دلم ترک بردهاست که نامهربانی 

 میکند؟

مینشیند پشت فرمان و چنگ میان موهای 



 خوشحالتش فرو

د. نگفته بودم قبال؛ من از مقایسه کردن شباهت  مییی

 های

 شاهد با شایان هم خیل

سم  !ی میی 

ون زده. مدام  ند و رگ پیشانیش هم بیر ی استارت میر

 لبش را
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ت به  میجود و برای یک وسیلیه انتقام اینگونه غیر

 خرج

میدهد؟رسم را میچسبانم به شیشه و ترجیح میدهم 

 سکوت را

 .پیشیه زبانم کنم

ود. فقط  شاهد هم نمیداند به کدام ناکجاآباد میر

اند و  میر

 .پوست لبش را از جا میکند



باالخره سکو ت من وادارش میکند که منفجر شود 

 ورسم

ند: «واسه چی رفت  پیش صفدر؟ ی  »فریاد میر

جوابش را نمیدهم و پلک هایم را روی هم میگذارم. 

 چه قدر

 .مسخره که در این لحظه دلم خوانی آرام میخواهد

 کف دست میکوبد روی فرمان و باز صدایش اوج یم

د: «هو؛ باتوام. میگم واسه چی داشت  میر فت   گیر

 خونه

 »صفدر؟

نم: «چون  ی باهمان پلکهای بسته به سخت  لب میر

 جفتتون

 » . . .یه

اجازه نمیدهد حرفم را تمام کنم: «من و با اون سگ 

 صفت

؟اینجوریاست؟ حرف من با اون حرف  ییک میکتی

 »یکیه؟



صدای زنی توی رسم میپیچد و انگار که دارد الالنی 

 "میخواند

 "...الال الال گل پونه

صدای شاهد میآید و صدای زن قطع میشود: «من 

 میخوام
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دست مالیت کنم و ولت کنم به امون خدا؟ تازه 

 ولت هم نکنم

، من  تا اخر عمر یه لنگه پا نگهت دارم حمالیمو کتی

 اینو

 »خواستم؟

شاهد که سکوت میکند، باز صدای زن میآید" الال 

 الال گل

 "زردم؛ نبینم درد فرزندم

دستم ر ا میکشد و باز صدای زن قطع یم شود: «دارم 

 باهات



نم ی  ».حرف میر

کد و چه قدر دلم سبک شدن  بغضم میی 

 میخواهد: «نه

ی. توام منو بدبخت  . ویل توام میذاری میر نگفت 

 خودت

. بهم . عاشقم میکتی و ولم میکتی  میکتی و ولم میکتی

 دوستم داری و دروغ یم
 

ی! مییک ، اما میر  هست 
 

 مییک

 و من باور میکنم. من باور میکنم و 
 

. دروغ مییک
 

گ

 بهت

 ».دل میبندم

آخر حرفم را آرام، البهالی هق هقم زمزمه 

 میکنم: «دل یم

! »مبهوت نگاهم میکند و   بندم و هیچی به هیچی

 گری  هام را از رس

م: «صفدر اما  میگیر

دل بستتی نیست. عاشق شدن نداره، تنها شدن 

 نداره، دل



کندن نداره. یه خوا ِ ب بده  که تموم میشه و چند 

 وقت بعد

میشم حمالش! فقط حمالش و نه خانی اومده نه 

 خانی 
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 .رفته

اینه که رفتم پیش صفدر. رفتم که بخوابم و خواب 

 بد

 ».ببینم

م و اشک هایم را پاک  دست به صورت مییی

 میکنم: «شاید

 »!هم رفتم که خواب مرگ ببینم

هاش و  نگاه میدوزم به چشمهای مبهوت خیر

 میگویم: «تو

ی شایان که  ی شایان! عیر  نیست  شاهد. عیر
موندنی

 سیاوش



 .گفت و من نفهمیدم

ی شایان که سیاوش گفت ومن گفتم به درک. اون  عیر

 موقع

ی و بلد نیستم  »!اینو گفتم االن به درک گفی 

ون از پنجریه  م، به بیر نگاه که از صورتش میگیر

ی یم  ماشیر

 .!دوزم ! اصال نفهمیدهام گ کنار خیابان نگه داشته

 .من اومدم که بمونم -

؛ اعتمادم انگار که سا ِ ز ناکو ِ ک یک کمانچه  میدانی

 باشد جیغ

 را نمیتواند باور کند
ی
 !میکشد، هر حرف

نی آنکه برگردم سمتش، بیآنکه چشم از سیایه شب 

م؛  بگیر

د ی  ».میگویم: «اونم زیاد از این حرفا میر

صدایش را برایم کلفت میکند: «این قدر منو با اون 

 مقایسه

 »!نکن
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امشب، انگار که ترمز بریده باشم فریادش تنم را 

 نمیلرزاند،

حت  شاپور هم بیاید و نعره بزند، دیگر اهمیت  

 ندارد!بیحرف

ه میشوم به آسما ِ ن سیاه شب و ستارههای  خیر

 !معرض دیدم را میشمارم

 !من گفتم ازدواجو تو خیال کردی حر فم چزوندنه -

برمیگردم سمتش و گردن کج میکنم. انگار که قصد 

 مسخره

سم: «نیست؟ باور کنم  کردنش را داشته باشم مییی

 سبیل
ی
 ف

هللا داری دویست و خردهای میلیون رو میدی به یه 

 دخت ِ ر

آس و پاس؟ باور کنم پری بودن این دخت ِ ر آس و 

 پاس برات



مهم نیست؟ باورکنم دنبال این نیست   که شایان من 

 و

دوست داشته و حاال منو کنارت ببینه دلش خون 

 میشه؟

 » . . .باور کنم

نمیگذارد دیالوگم را تمام کنم. نمیگذارد حرف های 

 دلم را

 .بزنم

 سبیالهلل -
ی
 این پول بشه مهرت خوبه؟ باور میکتی ف

 نیست؟

 .الل میمانم و مبهوت چشم به لبهایش میدوزم

من از اون رس دنیا نیو مدم که س ِ ر گذشته ها گند  -

 بزنم به
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زندگیم. میخوام به شایان حایل کنم که میشد هانیه 

 هم زنده



 میموند و االن زنش بود که اگه زنش بود م ِ ن گردن

شکسته غلط میکردم که دلم دنبالش باشه. هانیه 

 !نشو پری

 !داغونش نمون

رسش را چند دقیقهای روی فرمان میگذارد. خسته 

 شده از

 !بچهبازی های من

همانطور که رسش روی فرمان است میگوید: 

 «چیکارکنم؟

 »برگردم بذارمت دم خونیه صفدر؟

ی به آنجا و نمیدانم با کدام  وحشت میکنم از برگشی 

 عقل و

 !دل و پا تا آنجا رفته بودم

 !نه -

بیهوا و فوری "نه" گفتنم؛ باعث میشود رس از روی 

 فرمان

؟  »بردارد و نگاه بدوزد به چشمهایم : «نه یعتی چی



نگاه میدزدم از چشمهانی که میخندند: «یعتی اینکه 

 فقط تا

 » !فردا صبح وقت دارم

سیاوشم میداند امشب؛ توی لفافه؛ نی اجازهاش بله 

 دادهام

و عزم عروش کردهام؟ میداند که امشب آرزوهای  

 کاغذ ِ یمچاله

 شدهام را سوزاندم؟

 برام  -
 

من عاشق  کردنو بلدم پری! دنیام بشر زندگ

 پوچ
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ی االن  میشه. باهام باشر باهاتم. دروغ نمیگم، از همیر

 راست

 ِ ر 
 

و حسیتی و صاف و پوست کنده میگم. دلم گ

 هانیه

 نیست. اینو االن بهت میگم که اگه کم و زیاد داشتیم



نذاریش پای اون! عاشقت نیستم اما میتونم بشم. 

 من بلدم

 رو، مهره چیدن و قدم به قدم با فکر جلو 
 

ز ندگ

 .رفتنو

توهم بلد باش! یادبگیر که دیگه شایان و دوست 

 نداشته

 نی ِ 
. من بدم میآد فکرت پیش من نباشه وقت  باشر

 !ش متی 

بدم میآد دوستت داشته باشم و دوستم نداشته 

 !باشر 

یزد از گوشیه چشمم و شایان حرف زدن را  اشک میر

 هم بلد

 .نبود

ا تو دلم عروش بود واسه -  کاش االن مثل همه دخی 

حرفات. کاش امشب دستمو نمیگرفت  که زنگ 

 خونیه

صفدر و بزنم عوضش دستت رو زنگ خونیه ما 



 مینشست و

ی رو قبول کنم قبلش  ی من قبل از اینکه هرچیر

 میتونستم از

م. کاش. . . کاش دنیا یه طور دیگه  سیاوش اجازه بگیر

 بود!استارت

ند  و دومرتبه ماشینش را به حرکت درمیآورد ی  میر

ود اما از این لحظه به بعد من  نمیدانم به کجا میر

 نامزد

 .شاهدم و چهقدر این صفت برایم غریبه است

یم؟ -  کجا میر
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نگاه متفکرش را به روب  هرو دوخته و متوجه نمیشود 

 سوالم

یم  سم: «کجا میر را. این بار با صدای بلندتر مییی

 »شاهد؟

ون کشیده باشمش، هول  انگار که از قعر افکار بیر



 میکند و

؟ ی گفت  ی  »میگوید: «بله؟ چیر

یم؟ -  پرسیدم کجا میر

یم و بدیم به  - خونیه ییک از آشناهام. چک رو بگیر

 !شایان

 .منتظر توضیح، نگاهش میکنم

 .به اسم من چک بدی بهش که دبه میکنه -

دلم میسوزد به حال شایانی که چندی دیگر میفهمد 

 چه

رودست  از برادرش خورده و دلم بیشی  میسوزد به 

 حال

وزهایمان که به با ِ د سام رفتند  !آرزوهای فیر

االن؛ تو این لحظه من باید کیلو کیلو قند توی دلم 

 !آب بشوداما دری    غ

 من باید ذوق مرگ شوم از اینکه کنار شاهد نشسته

ام. شاهد باید بالبخند و نگاه های عاشقانه پذیرای 

 نگاهم



 باشد اما کو؟

" که این همه زور دارد "  .ای خاک عالم بر رس دنیانی

د، حاال باید آهنگ شادی  دست به سمت ضبط مییی

 بگذارد و

م و تا  ون بیی بشکن بزند. من باید رسم را از پنجره بیر

 یم

توانم جیغ بزنم اما آهنگ شادی نمیگذارد و من هم 

 نانی برای
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 .جیغ زدن و هلهله ندارم

عوضش رسم را تکیه میدهم به پشت  صندیل و به 

 صدا ِ ی

ز ِ ن توی رسم گوش میدهم: " الال الال گل 

 خشخاش؛ باباش

 "رفته خدا همراهش

ش برایم  زن آن قدر این قطعه را با صدای دلیی



 میخواند که

د  .خوابم مییی

ی شاهد چشم باز * * * با صدای "پریزاد" گفی 

 میکنم. موقعیتم را

که یادآوری میکنم، روی صندیل جابهجا میشوم و 

 خمیازه

 .میکشم

به اطراف که نگاه میکنم و هوای گرگ و میش صبح 

 را یم

کد  .بینم زهرهام میی 

به شاهد نگاه میکنم و او با تعجب به چشمهای گرد 

 شدهام

 «:را میپاید

 ».آروم باش

 !دیره، دیر شد -

ی را باز میکنم و پیاده میشوم. رایه که  در ماشیر

 نمیدانم



م و فقط سه یا  به کجا ختم میشود را در پیش میگیر

 چهار

 .ساعت دیگر وقت دارم

خودم را نه یک بار و نه ده بار بلکه هزاران بار برای 

 این
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خواب بیموقع شماتت میکنم. صدای شاهد میآید از 

 پشت

رسم، سیع دارد با قدمهای بلند خودش را به من 

 برساند. - وایسا

 !پریزاد

رسجا میایستم اما برنمیگردم نگاهش کنم. حواسم 

 پ ِ ی

 مانده است و دیگر هیچ
 
 !دوسه ساعت باف

د  ند و مقابلم یم ایستد. دستش را فرو مییی ی دورم میر

 توی



جیب شلوار پارچهای نوک مدادی رنگش و کاغذی 

ون یم  بیر

د.  کشد. الی کاغذ را باز میکند و جلوی صورتم میگیر

 نگاهم

میافتد به صفرهای روی بر ِ گ چک و دلم کیم 

 آرامی  یم

 .شود

یم  - نخواستم بیدارت کنم دیشب، بیا سوارشو! میر

 خونیه

 .اکیی 

خانیه اکیی گفت و نگفت بابا! خانیه اکیی گفت و 

 نگفت

خانهمان چه دل پر دردی دارد که بعد مرگ اکیی هم  

 کوتاه نیم

 !آید

ود و من هم چند قدم رفته را  ی میر به سمت ماشیر

 برمیگردم



 .به عقب

روی صندیل عقب مینشینم، کفشهایم را از پا 

 درآورده،

پاهایم را دراز میکنم و زانوهایم را با رس انگشت 

 .ماساژ میدهم
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اینکه دلم ضعف دارد و جانم نی جان است هم جای 

 .خودش

دیشب را به خاطر من تا به صبح کنار خیابان به 

 صبح

ی ش ِ ب  رسانده و چه شب باشکویه بوده این اولیر

 .وصالمان

با رسع ِ ت هرچه تمام یم راند و من یم ترسم از 

 راندنش اما،

ون  عجله دارم. باید تمام ترس های توی دلم را بیر

 بریزم و به



 .خاطر جا ِ ن سیاوشم سکوت کنم

من برای برگرداندن جا ِ ن برادرم عجله دارم و او برای 

ی   زمیر

 !زدن برادرش؛ چه تضاد جالتی 

رسکوچهاشان نگه یم دارد و یم گوید: «حواست باشه 

 اسیم

از من نیاری، این دم آخری فقط مواظب باش آتو 

 ».دستشندی

 رس تکان یم دهم، کفشهایم را به پا یم کنم و از دست

ی پیاده شده و  م. از ماشیر شاهد برگ چک را یم گیر

 دست  به

 .مانتوی چروکم یم کشم

دعا دعا یم کنم که هنوز نرفته باشد، به سمت 

 خانهشان قدم

 .بریم دارم و بدم یم آید از کوچیه بن بستشان

دستم روی زنگ یم نشیند و راست گفته بود که 

 زنگ را



 !سوزانده، صدانی نیم آید

تکه سنگ کوچیک از کف کوچه بر یم دارم و به در 

 آهتی 

به یم زنم  .ضی
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چند دقیقیه بعد در باز یم شود و شایان را با رس و 

 وضیع

 .آشفته یم بینم

د میان موهای حالت دارش و این  چنگ فرو مییی

 روزها چه

 !قدر ته ریش به صورت کشیدهاش یم آید

وند  .سالم میکنم و اخم هایش در هم میر

ند به قاب در  - ی جواب سالم و با اخم نمیدن.تکیه میر

 و بیشی  اخم

ی دو یزد بیر  میر

ابرویش: «یه چند ساعت صیی یم کردی یم اومدیم 



 زیارتت

 » .یم کردیم وق ِ ت اجرای حکم

م:  برگ چک را باال یم آورم و جلوی صورتش یم گیر

 «من

 » .اندازیه تو صبور نیستم

چشمهایش از فرط تعجب گرد یم شوند و فکش 

 قفل یم

ی بگوید اما نیم تواند ی  .شود . لب یم زند که چیر

؟ - ش! مگه دیه نمیخواست   بگیر

نگاهش به سخت  از روی چک گرفته میشود و به 

 چشمهای

من دوخته میشود . یک دو سه و تمام؛ از چشمم 

 افتادی

 !عزیزجان

گرچه میدانم این فقط یه واکنش لحظهایست و حر ِ 

 ف دیل

ند ی  .که الف زیاد میر
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حرف نیم زند و به مرز جنون یم رسم. چک را توی 

 هوا

تکان یم دهم و یم گویم: «بگیر دیگه چرا استخاره یم  

؟  کتی

 »...آرام لب یم زند: «از کجا»

نیم گذارم حرفش را تمام کند و رسش فریاد یم  

 کشم: «تو

ش شایان دیره.  دیگه به اونش چیکار داری؟ بگیر

ش  بگیر

بذار بعد شیش ماه یه نفس آروم بکشم. تروخدا دبه 

 نکن و

 ».رو حرفت وایسا

ناباورانه و به سخت  لب هایش را تکان یم دهد به 

 تقاضای

: «من... من دیه نمیخواستم فقط
ی
 »...حرف



نم: «االن بخواه! ترو  ی برای بار دوم رسش فریاد میر

 ارواح

خاک مادرت بخواه، زندگیم و معامله کردم این پول 

 جور بشه

ترو خدا قبول کن و رسر و بکن. مر ِ گ عزیزت شایان؛ 

 فقط یک

  که زدی بمون و حاال نگو نه! بمون و 
ی
بار پای حرف

 بذار آروم

ه دلم  ».بگیر

 »!رسکج یم کنم و ملتمس یم گویم: «باشه؟ تر و خدا

زانوهایش انگار سست یم شوند، جلوی در یم 

 نشیند، تکیه

ه به چهارچوب آهتی رو به رو یم  یم زند به در و خیر

 .ماند

کنارش روی دو زانو یم نشینم و چک را باز به 

 سمتش یم

د و نی  م.دست دراز یم کند و برگ چک را یم گیر گیر



 هیچ حش
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 » .زمزمه میکند: «باشه

 لبخند یم نشیند روی لبم. یک لبخن ِ د واقیع و از ته

 » . دل: «ممنونم ازت

پایا ِ ن داستا ِ ن عاشقانیه من و تو فرا رسید عشق 

 جان؛

؟  خداحافظی نیم کتی

بع ِ د شش ماه لبخندی از جنس چای تازه دم توی 

 فصل

زمستان کنار شومینه روی لبم نشسته و انگار خدا 

 !من را دید

از جا بلند میشوم و خداحافظی میکنم. راست  آرا ِ م 

 جان؛

ی جا چال   بیل و کلنگ داری خاطره هایمان را همیر

 کنیم؟



شایان قصد بلند شدن ندارد و جای تعجب دارد این 

 .قصدش

ند و  ی نگاه آخ ِ ر پر ِ ی عاشق روی صورتش پرسه میر

 چه نی 

 !درمان دردی است این جدانی 

 بهم رسیدش و میدی؟ -

از جایش به سخت  بلند یم شود. دست به دیوار 

 داخل خانه

د  میشود و چند دقیقیه بعد کاغذی را به سمتم میگیر

 و چهقدر بد

 .که دلتنگ این دست خط بچگانه هم یم شوم

رسید را از دستش گرفته و یم روم. یم روم و دلم مثل 

 بچه

ی که به پارک رفته و هنوز از بازی سیر  ی بهانه گیر

 نشده پا

ی یم کوبد؛ یم روم و تو ِ ی دهن این بچیه  به زمیر

 بهانه گیر 
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یم کوبم! ده سال حس عاشقیام را َ َف لک یم کنم با 

 این

ی   .تصیم ِ م ب ِ د رفی 

ی شاهد یم شوم و رسید را به  رسکوچه سوار ماشیر

 دستش

یم دهم. قد و باالیش را برانداز میکند و یم  

 گوید: «دستت

 بر یم آد
 

 ».باشه. از این هرچی بیک

 .کاغذ را یم چپانم تو ِ ی جیب مانتوام

نگاه به صورت شاهد دوخته و یم گویم: «نیم خوام 

 برم

ی خونمون؟ میخوام  اجرای احکام، یم شه منو بیی

 زودتر به

 ».صبا خیی بدم

 کند صبا برای این اتفاق. ت ِ ه دلم نه؛ 
 
و چه ذوف



 تمام وجودم

از این تصمیم رایصی است و فقط دلم کیم بدقلق  

 .میکند

دل است دیگر؛ رستق عضوی است که دوست دارد 

 فقط

حرف خودش را به کرش بنشاند.راهش را کج یم کند 

 به سمت

 خانیه ما. رسکوچهمان نگه

یم دارد و دست به صورتش یم کشد: «اگه دوست 

 نداری تو

 » .کوچه نیام

 » .لبخند یم زنم: «شی  سواری که ُ دال ُ دال نیم شه

لبخندم، لبخن ِ د محوی یم نشاند روی لبش: «پس 

 با اجازه ات

م  و تا دم در بیی
 » .این شی 
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ی خوشحالیام را  امروز آنقدر خوشحالم که هیچ چیر

 خراب

 پچ پچ ها و نگاه هانی که حواله یم 
نیم کند. حت 

 شود به

ی مدل باالیش  !شاهد و ماشیر

ی را تجربه  امروز بع ِ د مدت ها دوباره سیاوش داشی 

 یم کنم و

ین است این تولد دوبارهاش  .چه شیر

 » .جلوی خانهمان نگه یم دارد: «بفرما

در را باز میکنم اما هنوز پیاده نشدهام: «شما باال 

 »نیم آی؟

 .خودم میدانم که تعارف دروغ کردهام اما الزم بود

یم آم- مکث میکند- بعدا!خداحافظ آرایم یم   -

 گویم و پیاده یم

 شوم. منتظر یم مانم

تا شاهد کوچهمان را ترک کند، دست آخر برایم تک 

 یم
 
 بوف



زند و یم رود. من هم در عوض برایش دست باال یم  

 .کنم

انگشتم را روی زنگ، چندبار متوایل فشار یم دهم. 

 چند

دقیقه ای یم گذرد تا صبا آیفون را جواب بدهد و 

ی   توی همیر

 .چند دقیقه جا ِ ن من به لبم یم رسد

 بله؟ -

 !پریزادم؛ باز کن -

در با تییک باز یم شود و وارد ساختمان یم شوم. یم 

 دانم

که حاال تای ابرویش باال پریده و تعجب کرده از 

 اینکه من
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خودم را پریزاد  خطاب کرده ام اما، از حاال به بعد 

 پری به



گذشته تعلق دارد و من از گذشته خییل فاصله گرفته 

 ام.پلهها را که

 باال یم روم، قبل از اینکه در بزنم، در توسط صبا

باز یم شود و صبای پریشان را میان چهارچوب در یم 

 .بینم

 صبانی که زیر چشمهایش گود افتاده و رنگ به رویش

نمانده.  صبانی که چشم های رسخش خیی از عزای 

 طوالنی 

 .مد ِ ت دیشبش یم دهند

ی دو ابرویش. به گمانم  سالم یم کنم و اخم یم ریزد بیر

 یم

 .خواهد ادای مادرها را برایم در بیاورد

سالم و کوفت! کجانی از دیشب؟ دلم هزار راه  -

 رفت؟

دلم برای دیل که نمیددانسته غصه ی سیاوشش را 

 بخورد یا

د. کفش هایم را از پا درآورده  نی  فکری پریزاد را یم گیر



 و

 » !روی پادری یم ایستم: «سیاوش برگشت

رسکج یم کند و دسته ای از موهای بلند آشفته اش 

 روی

؟  »شانه یم ریزد: «چی

چشم های رسخش تا آخرین درجه باز یم شوند و 

ه یم  خیر

 ماند به لب های من

تموم شد صبا؛ سیاوشت زنده یم مونه.و از این  -

 لحظه به بعد

 یم ِ م مالکیت من باید به اسم شاهد
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 .بچسبد

 .دستم را یم کشد و به داخل خانه یم کشاندم

 پری؟ شایان رضایت داد؟ -
 

 چی یم گ

نگاهم را میدوزم به ریشه های سقی ِ د فرش زیرپایم و 



م  رسر

 »!دارم از گفتنش: «نه، دیه اشو گرفت

 دست یم آورد  به سمت چانه ام و آرام رسم را باال یم

 »آورد: «واضح بگو، چی شده؟ دیه رو گ بهش داده؟

نگاهش یم کنم و اشک ُ قل یم زند توی چشمم اما 

 فرود نیم

 ».آید: «من

گیج و گنگ نگاهم یم کند و یم پرسد: «تو؟ تو از کجا 

 آوردی

؟  »؟ خونه رو فروخت 

رسم را به نشانیه نقی تکان یم دهم و طاقت صبا 

 طاق یم

 »شود. فریاد یم زند: «خب بگو. از کجا آوردی؟

راهم را یم کشم به سمت اتاق و همینطور که قدم 

 بریم دارم

با صدای بلند یم گویم: «رفتم نزول کنم از صفدر، تو 

 صفدر ونیم



شناش! قات ِ ل بابامه، دشمن داداشمه و عزرائیل 

 !منه

گفت صیغه ام شو، یم خواستم برم و بگم باشه.  

 گفت تا آخر

عمر واسه من کار کن یم خواستم برم و بگم اونم به 

 چشم

 »!ویل ییک پیدا شد و نذاشت
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ی   رورسی ام را از رسم درآورده و پرت یم کنم روی میر

ی چهارچوب در یم ایستد و دست یم  تحریرم. صبا بیر

 زند

پشت کمرش. دیگر حرف نیم زند و سوال نیم پرسد 

 از بس

 .که شوکه مانده

دکمه های مانتوام را باز یم کنم و در همان حال رو 

 به صبای



 »!مبهوت یم گویم: «بگم گ نذاشت ُ کپ یم کتی 

 قطره اشیک از چشمم فرو یم ریزد، نی آنکه دلم اشک

بخواهد، نی آنکه بغض کرده باشم و انگار که مزاحم 

 صدر

 .درصد چشم هایم باشد

 شاهد نذاشت و دیه رو خودش داد! جالبه نه؟ -

لبخند تلچی یم نشیند روی لبم: «از این جیب به اون 

 جیب

ط  ».کردن! گفت دیه رو یم ده به یه رسر

صبا انگار که کم کم به خودش بیاید یم پرسد: «چه 

یط؟  »رسر

 »!لبهایم به لبخند تلخم وسعت یم بخشند: «عقد

صبا باز شوکه یم شود و نگاهش مات یم ماند. مانتو 

 را از

تنم کنده و پرت میکنم کنار رورسی ام: «س ِ ر  

 گذشته ها و دیل

که شایان از شاهد چزونده حاال باید عقدش بشم که 



 داداشم

نیم ره! قشنگه نه؟
ُ
ُ
َ
ُ 

یم دونم سیا که بیاد دوبار یم زنه تو دهنم اول به 

 خاطر
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پیش صفدر رفتنم و دوم به خاطر بله گفتنم به 

 شاهد. ویل

اگه ده بارم بزنه تو دهنم من پشیمون نیم شم از  

 کاری که

 ».کردم

د، زیر گوشم  جلو یم آید و رسم را در آغوش یم گیر

 زمزمه

 »یم کند: «چیکار کردی با خودت؟

من فقط وظیفه ام رو انجام دادم. حت  این کارم  -

 بدو بدو

ان نیم کنه  !های سیاوش برای من و جیی



 .سیاوش رایصی نیست به این کار -

منم رایصی به مردنش نیستم!از آغوش صبا جدا یم  -

 شوم و به

ی یم  سمت مانتو ِ ی روی میر

روم. دست یم کنم داخل جیبش و تماس هایم را 

 چک یم

 .کنم

تماش از سمت شاهد نیست و دلم مثل سیر و رسکه 

 یم

جوشد. به روی خودم نیم آورم اما آن قدر بد آورده 

 ام که هر

لحظه یم ترسم شاهد هم زیر حرفش بزند و همه 

ی خراب  چیر

 .شود

یم خواهم دلم را خوش کنم که از خوش ِ ی دل من 

 دل صبا

د. یم خواهم در ظاهر نی خیایل یط کنم  هم آرام بگیر



 تا

خیال صبا آرام بشود. یک دست لباس بر یم دارم و 

 به حمام
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 .یم روم

دوش آب را باز میکنم و با همان لباس های تن زیر 

 آب

 .رسدش یم ایستم

یم خواهم حواسم حوال ِ ی لرزش بدنم زیر قطره 

 های آب رسد

 !بچرخد و یادش برود که منتظر است

 یادم یم آید که نی سیاوش چه قدر
 یم لرزم و بیشی 

بدبختم. خودم را بغل یم کنم و این روزها خییل 

 محتاجم بهنگاهت

 .خدا

یک ساعت  را توی حمام به بهانه ی وقت کشر یم 



 مانم. دلم

ون یم روم نگاهم نی افتد  نیم خواهد از حمام که بیر

 به

 .ساعت و عقربه هایش

آن قدر توی حمام یم مانم که صبا تقه به در یم زند. 

 نی 

 »آنکه در را باز کنم یم گویم: «بله؟

 و صبا یم گوید: «گوشیت د

 ».اره زنگ یم خوره

 آن قدر به رسعت یم خواهم از حمام و

ه را  ی یم خورد و اگر دست گیر ون بروم که پایم لیر بیر

 نیم

 .گرفتم کله پا یم شدم

حوله را از چوب لباش توی رختکن کوچمان بر یم 

 دارم و
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 .تن یم زنم

در را باز یم کنم و دست دراز یم کنم سم ِ ت صبای 

 .پشت در

گوشر را کف دستم یم گذارد و من با لرزش شدید 

 دستهایم، به

 .گوشم یم چسبانمش

 !تموم شد -

صدای شاهد که یم پیچد توی گوشم از خوشر یم 

م به  میر

 .خاطر خب ِ ر خوشحال کننده اش

 ...فقط -

اینکه جمله اش ادامه داشته باشد دلم را به جوشش 

 یم

 .اندازد

حکم نهانی رو تو یه جلسه دادگاه، چند روز آینده  -

 اعالم

ی   .یم کیی



 دیدیش؟ -

دیدمش، خوب بود، آروم بود  اما بعد بخشش  -

 .آشوب شد

م و زمزمه یم کنم: «ممنون شاهد  یم گیر
 »!دم عمیق 

نی آنکه جواب تشکرم را بدهد یم گوید: «باید برم 

 پریزاد،

 ».بهت زنگ یم زنم

باشه. خداحافظخداحافظی یم کند و صدای بوق  -

 آزاد یم پیچد

 .توی رسم
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صبا لبخند به لب نگاهم یم کند و گهگدار ی از 

 چشمش اشک

 .فرو یم ریزد

لبخند یم زنم من هم. لبخندمان انگار که کبوتری 

 پرشکسته



د و  باشد و تازه بالهایش ترمیم شده باشد اوج یم گیر

 تبدیل

 .به قهقهه یم شود

ساعت  بعد پشت پنجره ی اتاق ایستاده ام، نگاهم را 

 به

 بال 
 

کبوترها ِ ی پرس آقای قوایم که توی توری بزرگ

 یم ز نند

 .دوختهام و سیگار دود یم کنم

سیاوش اگر بداند که سیگاری شده ام تو دهتی سوم 

 را نثارم

یم کند و این روزها چه قدر دلم برای دست هایش 

 تنگ شده،

حت  اگر محکم توی دهنم بخوابند.سیگار که به انتها 

 یم رسد

ون یم ش را از پنجره بیر
 فیلی 

اندازم. هرچه از دود کردنش خوشم یم آید از بوی  

 گندی که



ارم اما؛ خود آزاری است  ی دهانم دچارش یم شود بیر

 !دیگر

ون رسک یم   صدای آیفون که یم آید از پنجره به بیر

 .کشم

 »صبا آیفون را بر یم دارد و یم پرسد: «کیه؟

 !و صدای عارف یم آید که یم گوید: «منم زنداداش

« 

الی پنجره را باز یم گذارم. از داخل کشو رورسی آنی 

 
 

 رنیک

ون رفتنم از اتاق  ون آورده و رس یم کنم. بیر بیر

 مصادف یم
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 .شود با وارد شد ِ ن عارف به داخل خانه

ی چهارچوب در ایستاده و نگاهش میکنم. سالم یم   بیر

 کند،

م  .در جوابش تنها رس تکان یم دهم و کیم از او دلگیر



ش یم کند، یم رود و یم نشیند کنا ِ ر  با صبا احوالیی

 پنکیه

 .خاموش و تکیه یم زند به پشت  

خانه یم رود و عارف با رس اشاره یم زند   ی صبا به آشیی

 که

 .بروم و کنارش بنشینم

با اخم های درهم و چهره ای دمق کنارش یم نشینم 

 و نگاهمرا یم

 .دهم به ناخن های یک در میان شکسته ام

 ناراحت  از ما؟ -

نگاهش نیم کنم و جوابش را هم نیم دهم. تکیه اش 

 را از

د و به سمتم مایل یم شود: «پری؟  »پشت  یم گیر

صدایم که یم کند دلم پر پر یم شود برای سیاوش و 

 براد ِ ر

ی لحن صدایم یم زد  !دلبندم با همیر

نگاه یم دوزم به صورتش و روا نیست که من هم مثل 



 آدم

های اطرافش داغ بگذارم روی دلش. نی آنکه لب 

 هایم را

 .تکان بدهم صدای "هوم" از گلویم خارج یم کنم

 !امروز رفته بودم اجرای احکام -

توقع دارد بگویم"خب؟" " بعدش" اما نیم گویم و 

 به صفحه
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ه یم شوم  .ی روشن تلویزیون خیر

ی که برم. وقت  شاهد  - نشد برم تو؛ یعتی نذاشی 

ون  اومد بیر

و گفت که تموم شده و شایان رضایت داده برگام 

 !ریخت

پوزخند یم زنم و اگر بفهمد به چه درهانی که نزدهام 

 چه یم

ون یم آید، کنار من تکیه  خانه بیر ی کند!؟صبا از آشیی



 یم زند به

پشت  و نفس عمیق  یم کشد روزهای آخ ِ ر بارداری 

 اش

 !سخت یم گذرد و نی سیاوش سخت تر

اینکه تنهانی برای لگد زدن های بچه اش ذوق یم کند 

 هر

 .شب یم شود وبا و حمله یم کند به جانم

عارف رسفه ای یم کند و حرفش را از رس یم  

د: «فکرشم  گیر

 »!نیم کردم پیشنهاد شاهد و قبول کتی 

انگار که یک سطل آب یخ بریزند رسم ُ کپ یم کنم. 

 نگا ِ ه

گیجم از ز ِ ن بازیگر گرفته یم شود و یم نشیند روی 

 صور ِ ت

 .عارف

 ...تو یم دو نست  شاهد -

یم دود میان حرفم و یم گوید: «آره، یم دونستم. 



 همون

شتی که نی تانی یم کردی و شاهد رسوندت خونه؛  

 گفت که

یم خواد بیاد جلو ویل یم دونه که االن وقتش 

 نیست. یم

 ».خواست همون روزا بهت بگه که نشد
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ل خاموش یم کند و نگاه یم  صبا تلویزیون را با کنی 

 دوزد

 اومده جلو
 

 .به عارف. - واسه زندگ

نگاهش را از روی گل های قایل گرفته و به چشم های 

 من یم

دهد: «اگه دلییل غیر از این داشت حسابش با من 

 بود! این

ی باریه که یم خوام نامردی کنم در حق رفیقم؛  اولیر

 حاال که



قبول کردی قشنگ برو جلو؛ با جون و دل برو جلو و 

 دا ِ غ

 ».خو دتو بذار رودل شایان

غده جانم مهمان ناخوانده ی گلویم شده و کلید دارد. 

 
ی
 حرف

به ذهنم نیم رسد و تنها با بغ ِ ض عظیمم لب یم 

 زنم: «خییل

 ».بدی عارف

رو به صبا یم کند و انگار گلوی اوهم مهمان ناخوانده 

 .دارد

تمام تالشش را یم کند که بغضش نشکند و صدایش 

 پر از

درد به گو ش نرسد اما یم رسد وقت  که یم 

 پرسد: «شما هم

 »یم ری عق ِ د وفا؟

د و برای تسیک ِ ن دل عارف یم  صبا لبش را گاز یم گیر

 »!گوید: «من اصال فکر نیم کنم اون روز برسه



لبخند تلچی یم نشیند روی لب عارف و چه دردی یم  

 کشد

قلبش.از جا بلند یم شود و یم گوید: «اگه رفتید، از 

 قول من بهش

یک بگید  ».تیی
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و در این لحظه عارف یک تودهتی جانانه نیم 

 خواهد؟

 چانی بیارم -
ی  .کجا؟ تازه اومدی که! بشیر

عارف به سمت در یم رود و یم گوید: «باشه یه وقت 

 ».دیگه

صبا به سخت  از جا بلند یم شود و من هم. عارف را  

 که

بدرقه یم کنیم، به اتاقم یم روم. وسایل معرق و 

 منبت کار ی

 که توی کمد دیواری  
 

ام را از توی جعبه ی بزرگ



 گذاشته ام

ون یم روم و ای جان که حاال وقت سوزاندن  بیر

 خاطره

 .هاست

در جعبه را که باز یم کنم، نگاهم به اس ِ م شایا ِ ن 

 نیم کاره روی

تخته که یم افتد دلم از جا کنده یم شود. تخته را باال 

 یم

آورم و چه قدر دلم یم خواهد به سینه بچسبانمش 

 اما نیم

شود وقت  نگاه پر از تنفرش پیش چشمم ظاهر یم 

 .شود

قرار بود تا اسفند سال گذشته تکمیلش کنم و کادوی 

 تولدش

باشد. همان روزها که دربه در بودم و تا نزدییک 

 حجله ی

صفدر رفتم. همان روزهای نحش که از دور 



 تماشاچی بود!تخته

را کنار یم ذارم و جعبه ی دست ساز کوچیک را از ت ِ 

 ه

ون یم آورم و خایل اش یم کنم روی  ی جعبه بیر همیر

ی   .زمیر

ی دراز یم کشم و ییک ییک عکس ها  به پهلو، روی زمیر

 را

 نگاه یم کنم دچار حش ب
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ه نام خالء شده ام و دلم گریه کردن نیم خواهد، 

 غصه

 .خوردن هم نیم خواهد و  فقط فکر کردن یم خواهد

 
 

لطفا؛ بچه که هستید عاشق نشوید! عش ِ ق بچیک

 مثل یک در ِ د

 .تا همیشه یم ماند

دردی که یم آید و به جان قلبتان یم افتد. این درد آن 



 قدر

عمیق است که پانزده سال بعد، وقت  ش سالتان 

 شد. وقت  

مادر شدید باز هم دست از رستان بر نیم دارد. درد 

 نانی 

 !است که کهنه شدنش تازه ترش یم کند

اشید  تان را کنید و درد برای خودتان نی 
 

 !لطفا بچیک

صبح روزبعد که چشم باز یم کنم، وقت  یادم یم آید 

 دیروز

 ام افتاد باعث یم شود 
 

یتی توی زندگ چه اتفاق شیر

 لبخند

د  بزنم. قلبم از تالطم هر روزه اش کیم فاصله یم گیر

 و کیم

  را زیر زبانش مزه مزه یم کند
 

 .طعم آسودگ

از روی بالش رس بلند کرده و رسجایم یم نشینم. در 

 حایل که

خمیازه یم کشم چنگ فرو یم برم میان موهایم و 



 امروز

تازه برگشته ام به روزهای زن بودنم، برگشته ام و 

 دلم یم

 .خواهد موهایم را شانه بزنم

در همان حالت نشسته پتوی مسافرن  را تا یم  کنم، 

 از جا

بلند یم شوم و پتو را همراه تشک قسمت  از کمد 

 دیواری که
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 .مخصوص رخت خواب هاست یم گذارم

 برس را برداشته و به موهایم یم کشم و چه لذن  دارد

آسوده خیایل!موهایم را که شانه یم کنم با کش یم 

 بندمش. لباس

 هایم را

عوض یم کنم و اینجا؛ توی این خانه جای سیاوش و 

 دود



 !سیگا ِ ر مگنانش زیادی خایل است

ون یم زنم. دلم نیم آید  صبحانه نخورده از خانه بیر

 صبانی 

را از خواب بیدار کنم که تازه بعد از شش ماه فهمیده 

 خوا ِ ب

 !راحت یعتی چه

قرص هایم را خورده ام و کم کم حاضی یم شوم که با 

 غده

ی دلبندم هم خداحافظی کنم. رس خیابان که یم رسم 

 سوار

اتوبوس یم شوم. چند دقیقه ی بعد اتوبوس راه یم 

 افتد و

 بدون 
 

 بدون شایان هم ممکن است! اما زندگ
 

زندگ

 دوست

 !داشتنش..!.؟ به امکان داشتنش شک دارم

مسیر هر روزه را یط یم کنم و به کارگاه یم رسم. 

 برعکس



روزهای قبل دست از کج خلق  یم کشم و با 

 همکار انم

ش یم کنم. امروز حت  چرخ خیایط ام را هم  احوالیی

 !دوست دارم

پشت چرخ یم نشینم و دلم یم سوزد برای مدی ِ ر 

 افرسده ی
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این روزها. قبل از اینکه بسم هللا بگویم و کارم را 

وع کنماز جا  رسر

بلند شده و به اتاقش یم روم. در یم زنم و بع ِ د 

 بفرما

 .گفتنش وار د اتاق یم شوم

پشت به در و رو به دیوار روی صندیل نشسته. سالم 

 یم کنم

و جواب نیم دهد شاید که نه حتما حوصله ی چاق 

 سالمت  



 .ندارد

روی ییک از صندیل های ردیف سمت چپ یم نشینم 

 و پا

 .روی پا یم اندازم

 !کارا عجله ایه پری -

 .و این یعتی که یم خواهد تنها باشد

 .مزاحمتم بگو نپیچون منو! بهم بر یم خوره -

یم خواهم از جا بلند بشوم که صندیل چرخدارش را 

 یم

ی   چرخاند سمت من. ارنج هر دو دستش را روی میر

 گذاشته و

 ».چشم یم بندد: «حوصله حرف زدن ندارم

 میانه ی راه نی 
ی ون یم روم اما قبل از رفی  از اتاق بیر

 آنکه

برگردم عارف را مخاطب قرار یم دهم: «تو مجبور 

 نیست  

این قدر خودت و قوی جلوه بدی! »یک نفر نیست  



 که بیاید و به

 خودم بگوید! بگوید که ده سال

یت کشیدن دود نیم شود. بگوید   خاطره با یک کیی

 که ده س
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ال عاشق بودن آدم را کور و کر و خر یم کند. بگوید  

 که با

خوردن قرص هایت پوریای ویل نیم شوی و خو ِ د 

 ابلهت

 !بیشی  از عارف تلنگر الزیم

پشت چرخ یم نشینم و بدم یم آید از کارگاه نی صبا و 

 نی 

 غلط  
 

وفا! بدم یم آید از مدیر افرسده اش و زندگ

 کرده که

پیش چشمم زیبا تر شده! این زندگ ِ ی منحوس 

 مگر بودجه ی



 زیبا شدن هم دارد؟

تکه های پارچه را روی هم جفت و جور کرده و  زیر 

 چرخ یم

گذارم. من از دوخت و دوز بدم یم آید و به گور 

 هفت جد و

آبادم خندیدم که گفتم چرخ خیایط ام را دوست 

 .دارم

تلفن همراهم که توی جیب مانتو دچار لرزشر کوتاه 

 یم شود،

پا از روی پدال چرخ برداشته و دست توی جیبم یم  

 .کنم

ون یم کشم و صفحه اش را روشن یم   گوشر را بیر

 کنم

الگو ِ ی باز شدن قفلش را رسم یم کنم و پیا ِ م نیمه 

 باز روی

م یم کند. - سالم جانا؛ امروز مرخض  صفحه غافلگیر

 ...بگیر 



برای خواندن ادامه اش کنجکاو یم شوم و پیام را 

 لمس یم

 .کنم

 .یم آم دنبالت بریم جانی  -

این جانا خطاب کردنش تکه کالم است دیگر، نه؟ 

 آدم تازه
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واردی را که ورودش هم از روی اجبار بوده جانا 

 خطاب نیم

 !کنند

فکر یم کنم که جوابش را چه بدهم. کیم بعد در 

 جوابش

 .یم نویسم "سالم باشه" و پیام را ارسال یم کنم

به خداوندی خدا سخت است زن برادر شایان بودن 

 و به جا ِ ن

سیاوشم که سخت تر از ماله کشیدن رو ی ده سال 



 عاشق  کار

ی نیست،حت  کارکردن توی معدن  !دیگری روی زمیر

م ی دو دست یم گیر  .دست از کار یم کشم و رسم را بیر

خداکند که به این وضعیت هرچه زود تر عادت کنم 

 وگرنه یم

م  .میر

ی یم  تا آمدن شاهد که زمانش را نیم دانم رس آستیر

 دوزم و

من، توانانی رو یا رونی با عارف را بعد از بلغور کردن 

 یک

؛ اما تو خایل ندارم  .دیالوگ تماشانی

ی دوخته ام را  دو ساعت  یم گذرد؛ چه تعداد رس آستیر

 نیم

دانم اما یم دانم که چند بار حواسم نی ِ ش شاهد، 

 شایان و

 !سیاوش پرکشیده

ن یم آید  ر پشیمان نیستم اما یک تودیه خایل از اکسیر



 و

محاضه ام یم کند وقت  اسم شاهد  و تصمیمش یم 

 .آید

ی یم آید. صدای بم و  یاهلل یم گوید و از پله ها پاییر

 بلندش
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 .باعث یم شود توجه ها به سمتش جلب شود

به سمت اتاق عارف یم رود اما قبلش؛ چشمیک نثارم 

 یم

ی های  کند و لب یم زند: «زود بریم گردم. »رسآستیر

 دوخته را

 توی سبد کنارپایم یم گذارم و

ون یم کشم  .گوشر ام را از جیبم بیر

تا آمد ِ ن شاهد عکس های سیاوش را برای هزار و 

ی بار  چندمیر

یم بینم و چه قدر جا ِ ی عکس های شایان توی  



 گالریام خایل

 !نیست

ه یم شوم به لبخن ِ د سیاو ِ ش توی قاب گوشر  خیر

 و لبخند

 .یم نشیند روی لبم

ون  صدا ِ ی قدم های شاهد وقت  از اتاق عارف بیر

 یم آید

م. شاهد پله ها را  باعث یم شود که رسم را باال بگیر

 باال یم

 .رود و عارف به سمتم یم آید

آرام زمزمه یم کند: «مرخض هات داره زیاد یم شه 

 ».ها

سکوت یم کنم و عارف با چهره ی دمق یم  

 گوید: «پاشو برو؛

 ».منتظره

از جا که بلند یم شوم آرام تر طوری که فقط من و 

 خودش



 جدید! 
 

بشنویم یم گوید: «بچسب به این زندگ

 شایانم بریز
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دور. عشق واسه آدم نون و آب نیم شه. »رستکان یم 

 دهم و به

 رختکن یم روم تا لباسکارم را عوض

کنم. احمق هستم ویل نه آنقدر که نفهمم این ها 

 حرف های

 .عارف نیست. یا حداقل عارف قبلی  نیست

مقنعه ام را روی رس مرتب یم کنم و از رختکن و بعد 

 از

ون یم زنم  .کارگاه بیر

ی  ی ایستاده و سوویچش را بیر  تکیه به کاپوت ماشیر

انگشتانش به بازی گرفته. گردن کج کرده و انگار که 

 غر ِ ق فکر

ه شده به آسفالت کف خیابان  .و خیال باشد خیر



چند لحظه دست به سینه یم ایستم و نگاهش یم  

 کنم. رس

انجام اوست که از فکر و خیال دست یم کشد و با 

 دیدنم

 »!لبخند یم زند: «عه اومدی

لبخند مصنوغ یم نشانم روی لبم و سخت است 

 عشق را از

وع کردن  !نو رسر

 .سالم -

جواب سالمم را یم دهد و در را برایم باز یم کند. 

 تجربه ی

اولم اگر بود یم مردم از خوشر اما آن نامر ِ د 

 فراموشکار به

این رفتار ها یم گفت "سوسول بازی."چه قدر کار 

 دارم و رسم

 چه شلوغ است. باید همه ی عادت
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 !های منتیه به او را ترک کنم

سوار یم شوم، در را یم بندد و خودش سوار یم 

 شود. قبل

ی به ساعت مچی اش نگاه یم کند و یم  از هرچیر

 »پرسد: «خونه که کاری نداری؟

ی و یم ون از شیشه ی ماشیر  نگاهم را یم دهم به بیر

 ».گویم: «نه، کاری ندارم

ده ام به رسنوشت و به  از حاال به بعد خودم را سیی

 درک که

د ِ ل من از برنامه چیدن برای عاشق  توی فصل 

 تابستان متنفر

 !است

استارت زده و ماشینش را یم راند. صداِ  ی آهنگ 

 مورد عالقه

ی   و ِ ن پنجره ی کوچک ماشیر ام که یم آید نگاه از بیر

 گرفته و



یم دوزمش به آویز کوچیک که از آینه اش آویزان  

 کرده. آویز

کوچیک که نام هللا اش به من یم فهماند که 

 اعتقاداتش را

 .توی فرنگ جا نگذاشته

 شما جانی مد نظرت نیست بریم؟ -

ذهنم پر یم کشد سمت بستتی فروشر آقا ویل اما، 

 بعد بافکر اینکه

 اگر بروم و روی ییک از صندیل ها رو به روی شاهد

و نی شایان بنشینم از در و دیوارش خاطره یم آید و  

 کوبیده

یم شود بر رسم. حر ِ ف هنوز نزده ام را میان راه یم 

 بلعم و
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 ».یم گویم: «نه

 ».ابرو باال یم اندازد و یم گوید: «جالبه



؟  »یم پرسم: «چی

 »!یم گوید: «هیچی 

 .گوشه ی لبش را یم جود و سکوت یم کند

ی برایش جالب است اما به روی  یم دانم چه چیر

 خودم نیم

آورم، دست به سمت ضبط یم برم و صدای آهنگ 

 را بیشی  

یم کنم.انگار که بخواهم تمرکزم را برای خاطره بازی 

 به هم بزنم

همراه آهنگ آرام آرام زمزمه یم کنم:" شب که شد؛ 

 شب که

شد  همش بیای به یاد ما؛ شب که شد، کجانی یار 

 !من بیا

 ".هرچی شد، به خاطر خودت بیا؛ شب که شد

 انگار نه انگار که صدایم رفته رفته باال یم رود و مگر

اهمیت  دارد وقت  بااین آهنگ خودم را یاد او کور  

 !کرده ام



چشم یم بندم، تصویرش پیش چشمم یم آید و 

 فراموشر 

 !هم نعمت  است

 .شب که شد نگاتون همش بیاد در نظرم "

شب که شد صداتون؛ همش نی افته تو رسم. هرچی 

 شد یا ِ ر

من فقط بیا دور و برم؛ شب که شد! شب که 

 "...شد

صدا ِ ی لعنت  اش را روی رسش انداخته از در ِ د دل 

 من حرف
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یم زند! از بال ِ ش چی ِ س من با آن گل های کوچک 

 صورن  

 توی

 !لفافه یم خواند و فقط من یم فهمم چه یم گوید

راست یم گوید؛ شب که شد! شب یم شود و چشم 



 ها

نباریده یم سوزند. شب یم شود و آد ِ م عاش ِ ق 

 مفلو ِ ک

 !سینهسوخته درد یم کشد

اصال شب را آفریده اند برای درد کشیدن. تاریک یم 

 شود و

 تو دارد
 

 .تازه یم فهیم چه هارمونی شکییل با زندگ

مجبور بودم؛ مجبور بودم! بهت اضار کردم، دلت "

 و اغوا

 .کردم

مجبور بودی؛ بهم اضار کردی؛ وای تو من و وادار  

 !کردی

آدم بودم؛ دلم و شیدا کردی وای تو من و رسوا  

 !کردی

حوا بودی؛ دلم و رسوا کردی وای تو من و پیدا  

 !کردی

شب که شد، شب که شد؛ شب که شد؛ شب که 



 "...شد

جیی بود دوست داشتنت؛ تو همیشه بودی! از آن 

 .ابتدا ِ ی ابتدا

اولش فکر یم کردم من و تو را تنها برای هم ساخته 

 اند

ی مجبورم کرد! دیدی چه مجبور شدم؟ دیدی  همیر

 چه رسوا

 شدم؟

ی همرس آینده ام نشسته  آن قدر رسوا که توی ماشیر

 ام و
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 .برایش از تو یم خوانم

صدای آهنگ قطع که یم شود چشم باز یم کنم و 

 اخم هایدر هم

 شاهد را یم بینم. من بزرگ نشده ام؛ فقط ادایش را

در یم آورم. اصال اگر به من باشد یم گویم گوربابای 



 تمام

 های دنیا! من را ول کنید زارم را بزنم
 

 .بزرگ

خجالت یم کشم از رازهای دلم که با همخوانی ام 

 برمال

شدند. گندی را که زده ام هیچ جوره بلد نیستم جمع  

 .کنم

ون یم آورم. راست    گوشر ام را از چی ِ ب کوله ام بیر

 گفته

بودم؛ کوله ام را هم سوزانده ام؟ همان کوله ای که 

 بو ِ ی گن ِ د

 !دوست داشتتی عطر دیزل یم داد

یم بیتی نامرد جان؛ تشبیهاتم را هم دچار خلل کرده 

 !ای

نیم دانم دقیقا توی گوشر ام دنبال چه یم گردم؛ هر 

 برنامه

 .ای را که باز یم کنم دو ثانیه بعد یم بندمش

 شاهد؟ -



جوابم را نیم دهد و دلجونی یم خواهد. خاک بر رسم  

 کنند

که او مرا جانا صدا یم زند و من...؟! مجددا خاک بر 

 !رسم

 دومرتبه صدایش یم زنم و این بار لحنم مهربان تر یم

شود: «شاهد جان؟»و نیم دانم این جا ِ ن ناخوانده 

 از کجا آمد و به

 اسمش

487 

 درد و درمون

 .چسبید

 »نیم نگایه به صورتم یم اندازد و یم گوید: «بله؟

چند ثانیه ای توی شهر شلوغ افکارم به دنبال بهانه 

 ای برای

صحبت یم گردم و در نهایت یم گویم: «تو با مریضی 

 من

 »!مشکیل نداری



 .با مریضیت نه؛ ویل با خاطراتت چرا! اونم خییل -

جوابش پتک یم شود و فرود یم آید بر رسم. سیاوش  

 "گفت

نامردیه در حق دلت" گفته بود " نامردیه در حق 

 آدم دیگه ای

که وارد زندگیت یم شه" گفت و م ِ ن احمق تر از 

 احمق گوش

 !ندادم

گوش ندادم و حال و روزم شد چوب دورس نجس! 

 نه یم

 ام پاک کنم؛ نه یم توانم به 
 

تو انم گذشته را از زندگ

 آینده

 .ام دلخوش باشم

این روزها شبیه مادربزرگ ها شده ام مدام دلم یم 

 خواهد

نصیحت کنم و شما را به جا ِ ن خودتان به حر ِ ف 

 بزرگتتان



ی یک  گوش بدهید که زخم نخورید! که دلتان عیر

ی   رزمنده پاروی میر

 !نگذارد و فنا نشود

ی   که یم آید به زبانم همیر
ی
تنها حرف

 »!است: «ببخشید

 یک نفر بیاید و بگوید ببخشید برای چه؟
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برای روزها ِ ی چهارده سالگ ِ ی نی پدر و مادرم؟ 

 ببخشید برای

آن روزها که دلم یم خواست فقط یک نفر باشد و 

 تنها نباشم

 !حت  شده با خیالش

ببخشید برا ِ ی اینکه کش ر ا نداشتم که از 

 احساسات کودکانه

ام برایش بگویم؟ که حایل ام کند س ِ ن چهارده 

 وقت
 
 سالگ



 !عاشق شدن نیست

این ببخشید لعنت  را من به شاهد بدهکارم یا دنیا به 

 من؟

، االن که یم خوام باهات ازدواج   - االن که اینجانی

 کنم؛ یعتی 

دوستت دارم. االن که دوستت دارم یم بخشمت ویل 

 اگه

 ...عاشقت بشم

ی را کنار خیابان پارک یم کند. کمر بندش را و  ماشیر

 بعد در

ه یم  ی را باز یم کند؛ قبل از آنکه پیاده شود خیر ماشیر

 شود

به چشم هایم و زمزمه یم کند: «اون موقع است که 

 هیچوقت نیم

 ».بخشمت

یم ترسم از لحن آرامش! یم ترسم و بغض هجوم یم 

 آورد



 .به حنجره ام اما پسش یم زنم

ی را به قصد اینکه در را برای من  پیاده یم شود، ماشیر

 باز کند

دور یم زند. دلم یم خواهد پیاده بشوم، فرار کنم و  

 گوشه

م اما نیم شود  !کناری بمیر
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در را باز یم کند و پیاده یم شوم. کوله ام را روی 

 دوشم یم

 .اندازم و گوشر ام را توی جیب مانتوام یم گذارم

دست فرو یم برد توی جیب شلوارش و نگاهش را به 

ی   زمیر

 .یم دوزد

 دلم یم سوزد

 انتخاب کردنش 
 

یک زندگ برایش و مرده شور این رسر

 را



د  !بیی

ان جرچی ِ س  ی پیغمیی چشم دنیا را کور کرده و بیر

 دلشکسته ای

را انتخاب کرده که حاال حاال زمان الزم دارد برای 

 برگشتنشبه

 
 

 !زندگ

رس  بلند یم کند و نگاه به متی یم دوزد که آرام آرام  

 کنارش

راه یم روم و دست هایم را به بند کوله پشت  ام  

 .گرفته ام

 !اگه نیم تونی برو -

وسط پیاده رو ِ ی خلوت؛ توی یک فصل گرم؛ 

 رسجا؛ یخ یم

 .زنند پاهایم

چند قدم دور یم شود و بعد؛ بر یم گردد و به 

 مجسمه ی

 .یچی ام نگاه یم کند



 شانه باال یم اندازد، چند قدم رفته را بر یم گردد و یم

د. دستم را عقب یم کشم و  خواهد دستم را بگیر

 رسش
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 »!فریاد یم زنم: «ولم کن

من نیم خوام مجبورت کنم تو ارتبایط باشر که  -

 دوستش

 !نداری

 »!فریادم به اوج یم رسد: «از بس نی عرضه ای

 .و او با ابروهای باال پریده نگاهم یم کند

مجبورم کن! باید مجبورم کتی که دست بکشم از  -

 این حسهای

مضخرف که دارن روحم و گاز یم زنن! مجبورم کن 

 ترک

کنم این اعتیا ِ د ده ساله ی مسخره رو! صفدر باش؛ 

 رو حرفت



 !بمون! مجبورم کن و مهربون نباش

بغضم را برای بار دوم قورت یم دهم و گلویم  کیم 

 آرام یم

د: «تو رو خدا اگه دوستم داری  »...گیر

چشم روی هم یم گذارد و یم گوید: «آروم باش، 

 هرچی تو

 همون یم شه
 

 »!بیک

 .و تف به روی عشق که یک رن ِ د قهار است

دست یم کشد به ته ریش مشیک رنگش و یم  

 »گوید: «بریم؟

رستکان یم دهم و به دنبالش یم روم. راستش؛ 

 !ترسیدم

خییل هم ترسیدم از اینکه باز تنها بمانم. کویل بازی 

 در یم

 !آورم اما درو ِ ن بیچاره ی من را فقط من یم شناسد

کنارش راه یم روم، ق ِ د بلندش را دوست دارم و راه 

 رفتتی 
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 !که مثل شایان پرشتاب نیست را بیشی  

چند قدم دیگر که یم رویم یم رسیم به در ورودی 

 پاساژی

 بزرگ! - چرا این جا؟

لبخند کچی کنج لبش جا خوش یم کند: «یم خوام 

 برم

 ».خواستگاری، باید لباس بخرم

؟  »ناباورانه لب یم زنم: «چی

 رسش را جلو یم آورد و کنار گوشم زمزمه یم

 »!کند: «خواستگاری دیگه؛ خواستگاریت

 .دنیا دنیا بهت یم ریزد تو ِ ی تمام وجودم

 .چشم هایم گرد یم شوند و  دهانم باز یم ماند

 یه جور نگاه یم کتی انگار تا حاال نشنیدی کش بره -

 !خواستگاری

د. این بار بغضم را قورت  و لبخندش وسعت یم گیر



 نیم دهم

 اش چند قطره اشک یم ریزم. یم 
 

و به افتخار مردانیک

 شد

همان روز اول برویم و یک خبطه ی عق ِ د بخوانیم 

 .و تمام

 »!لب یم زنم: «ممنون

 !چه قدر ارزش دارد این کار برای من سوخت ِ ه دل

 ام یم کنه. »انگار که 
 
یم خندد و یم گوید: «چه ذوف

 بخواهد به

د یم  حالت مصنوغ برایم قیافه بگیر
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گوید: «البته خب ذوق کردنم داره ازدواج با یه 

 »...مرد

ی کنار رد شیم؟ دوساعته جلو در  - حاچی نمیر

 ...واسادی

بر یم گردیم و به مرد اخموی پشت رس نگاه یم کنیم. 



 شاهد

 .ببخشید" آرایم یم گوید و کنار یم رویم"

مرد نی اعصاب که یم رود. شاهد با آن لبخند روی 

 لبش یم

گوید: «مشکل داره یارو! این همه جا یم آد پشت رس 

 ما یم

 ».ایسته

لبخند یم نشیند روی لبم و یم گویم: «نگو 

 ».اینطوری

دستش را بند یم کند به بند کوله ام و این معتقد 

 بودن، نیم

ام گذاشتنش بهت زده ام یم کند.  دانم شاید هم احی 

 این کههنوز به

 خودش اجازه نیم دهد وارد حریم خصویص ام شود

د برایم جالب است  .و حت  دستم را بگیر

 .دنبالش روان یم شوم و او پله ها را باال یم رود

یم این بوده که تو خواستگاریم کت  - ی همیشه فانی 



ی   شلوار سیی

 .لجتی بپوشم

 .تای ابرویم باال یم پرد و شوکه یم شوم

نیم نگایه به صورتم یم اندازد و ادامه یم دهد: «نکنه 

 یم

 این رنگ خوب نیست
 

 »!خوای بیک

ی نیم گویم. یم  ی و من همچنان نگاه یم کنم و چیر

 خندد؛
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 .کوتاه و آرام و مردانه

 .قیافش و نگاه -

گ   باز لبخند و باز لبخند! لب هایم انگار که گلیی

 کوچیک باشد

توی یک کویر خشک و تازه به آب رسیده باشد، تازه 

 یم

ند از لبخند هایم  .شوند و جان یم گیر



این شاه ِ د شو ِ خ امروز چه قدر فرق دارد با شاهد 

 مرموز روز

اهنش را انتخاب یم   های اول!شاهدی که من رنگ پیر

 کنم با

 شایانی 

که اجازه ی این کار را به هیچ احدی نیم داد هم فرق 

 یم

 !کند

 اشتباها عاشق نیم شدم! آد ِ 
 

کاش آن روزهای بچیک

 م

ی های آدم را خراب یم کند و به فنا یم  اشتبایه اولیر

 !دهد

کاش آن روز ها دل به پرسک نوجوانی یم بستم که 

 دنیاش

 !خالصه شده بود میان کتاب های ترجمه اش

بزرگ بود آن روزها؛ بزرگ تر از شایان و من! وگرنه 

 بیشی  ال



 !یق معشوق بودن بود

 انتخاب یم کند و آن هم به 
 

کت و شلوار مشیک رنیک

 سلیقه

 !ی من

ام  اینکه مدام از من نظر یم پرسد و من را الیق احی 

 یم
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 قرار است روی
 

 داند را دوست دارم و انگار کیم زندگ

خوشش را نشان بدهد. البته اگر بگذارند آن 

 خاطرات نی پدر

 !و ماد ِ ر ته ذهنم

ون یم زنیم نزدیک های ظهر است.  از مغازه که بیر

 چند

وقت  است که دیابت هم در مقابل بدبخت  ام به 

 .زانودرآمده

با خودم تصور یم کنم که وقت  دردهایم را یم بیند 



 دست

 روی رسش یم گذارد و یم گوید" حاچی تسلیم؛ ما که

انگشت کوچیکه شما هم نیم شیم!" بعدش به این 

 تصو ِ ر

بچگانه یم خندم و بعد ترش وسط خنده ام اشک یم 

 .ریزم

ی یم رویم و شاهد یم  پله های باال رفته را پاییر

 پرسد: «بریم

 »ناهار بخوریم؟

رستکان یم دهم و تعارف که ندارم! قرار است عمری 

 با او

 کنم
 

 .زندگ

 که توی آن طبقه 
 

به سمت فست فود نچندان بزرگ

 است یم

 .رویم

 اش به دنبال جانی 
ی

در را باز یم کنیم و توی شلوغ

 برای



ی دونفره ی  ی یم گردیم. انتهای سالن یک میر نشسی 

 خایل را

 »...که یم بینم روبه شاهد یم گویم: «اون ته

ی  د و یم رسد به میر  .رد انگشتم را یم گیر
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دستش را پشت کمرم که نه، روی کوله پشت  ام قرار 

 یم دهدو یم

 ».گوید: «بریم دیگه

من جلوتر یم روم و او پشت رسم یم آید. با وجود 

 دست

هانی که پالستیک های خرید را میان خود گرفته اند 

 صندیل

 !را برایم عقب یم کشد و من؛ عادت ندارم

ت ِ ه دلم ضعف نیم رود به خاطر جنتلمن بازی 

 هایش و لعنت

 !به تو شایان؛ زنانه هایم را هم دستکاری کرده ای



یم نشینم و تشکر کوتایه یم کنم. خودش اما نیم 

 .نشیند

اشاره به خرید هایش یم کند و یم گوید: «تا شما 

 سفارش

ی و برگردم که  میدی من برم اینا رو بذارم تو ماشیر

 راحت تر

 ».باشیم

 ;یم رود و نیم دانم چه برایش سفارش بدهم! یم رود

سلیقه اش را نیم دانم و نیم شناسمش اما یم 

 خواهم با او

 .ازدواج کنم

یم رود و دلم پر یم کشد پ ِ ی سمبوسه ها با سس  

 کچا ِ پ تن ِ د

کف شهر که با شایان یم خوردم! دلم پر یم کشد اما 

 عقلم

ی یم ماند و به چشم هایم دستور یم دهد   پشت میر

 که در و



دیوار اینجا رو خوب نگاه کنند و خوب ثبت کنند و 

ای بعد  خوبیی

 !ها خاطره بسازند
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م ِ ن لعنت  آن روز ها برای برمال نشدن راز مگویم هر 

 خطانی 

را مرتکب یم شدم و هر خطری را به جان یم خریدم 

 و حاال؛

 از خودم یم پرسم
 
 در آستانه ی بیست و چهارسالگ

" 

 "ارزشش رو داشت؟

ی یم نشینم و مجبور به  اینکه حاال وقت  پشت این میر

 تظاهر

یجات  ی  ارام یم کند. پاستای سیی
نیستم دلم را بیشی 

 برای

جفتمان سفارش یم دهم و از حاال به بعد باید شاهد 



 شناش

 !را پیشه کنم

نیم ساعت یم گذرد و سفارشمان حاضی یم شود. 

 درست

 ام به اوج رسیده و یم 
 

همان لحظه که دیوانیک

 خواهم به

دنبالش بروم رس و کله اش پیدا یم شود و آخ که 

 دندانم

 .هوس جویدن خرخره اش را دارد

صندل ِ ی فلزی را عقب یم کشد و یم نشیند. لبش 

 را گاز یم

د چند ثانیه و بعد یم گوید: «ببخشید  »!گیر

ی دو ابرویم: «فکر کردم پشیمون  اخم یم ریزم بیر

 شدی فرار

کردی! »بشقاب را به سمت من هل یم دهد و 

 بشقاب خودش را هم

 به طرف خود یم کشد. چنگال را بر یم دارد و یم



؟  »گوید: «پشیمون؟ پشیمون برای چی

ی یم  نگاه از چشم هایش گرفته و به چنگال روی میر

 .دوزم
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دلم یم خواهد بگویم برای چه و زهرمار اما نی آنکه 

 
ی
 حرف

 .بزنم مشغول خوردن یم شوم

 !مجددا ببخشید -

 انگار که ل

بخندش یک طور جدید باشد و انگار که تا به حال 

 لنگه اش را

ه یم شوم به لب های کش آمده  ندیده باشم، خیر

 اش و به

 ».من هم رسایت یم کند لبخندش: «مجددا زهرمار

د و قبل از اینکه چنگالش را  لبخندش وسعت یم گیر

 به دهان



 بیی د یم گوید: «چرا مجددا؟

مشغول بازی با غذایم یم شوم: «قبلیش و تو دلم  

 » .گفتم

بازهم از آن خنده ها ِ ی کوتاه مردانه یم کند و 

 دوستداشتنیست

 !خنده ی کوتاه و سنگینش

عجیب است که خنده هایش به شناژ دلم حمله نیم  

 کنند؟

ون از  خنده دار است که مدام فکرم یم رود جانی بیر

 اینجا  و

 به زور رسجایش یم نشانمش؟

ی    که بیر
 
ی را رس یم کشم و حناف لیوا ِ ن آب روی میر

 گلویم

 !گیر کرده را به زور قورت یم دهم

توان دوباره عاشق شدن را ندارم و اما، باید داشته 

 .باشم

راست  سیاوش این لحظه ها را بییند چه بر رسش یم 



 آید؟
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 چرا نیم خوری؟ -

حوا ِ س همرس آینده ام زیاد جمع است! آنقدر که 

 به خاطر غذا

نخوردن من، دست از خوردن یم کشد.یک مورد به 

چه ی  دفی 

 شاهد شناش ام اضافه شد؛ شاهد

یجات دوست دارد ی  .پاستای سیی

 »!رسفه ای مصلحت  یم کنم و یم گویم: «یم خورم

آرام آرام رسگرم خوردن یم شوم برای فرار از نگاه 

 های

 .شاهد . او هم مشغول خوردن یم شود

چند دقیقه ی بعد که لقمه ی توی دهانم را به زور 

 آب یم

 خواهم قورت بدهم یم گوید: «دادگاه سیاوش پس



 »!فرداست

آب توی گلویم گیر یم کند و رسفه یم کنم. چند بارش 

 را

نیم دانم اما آنقدری هست که نگاه های اطراف به 

 سمتم

 " بچرخد و شاید مردم با خودشان بگویند" خفه نشر

 " یا

ه از قحظ اومده  "دخی 

اما همه ی نگاه ها و حرف هایشان به درک و آزادی 

 سیاوشم

 !را عشق است

 .من از چند تا وکیل خوب سوال کردم -

499 

 درد و درمون

نگاهم از لیوان آب و ظرف غذا و همه ی اشیاء 

 حاضی در

آنجاگرفته یم شود. همه ی وجودم یم شود چشم و  



 گوش و

 .منتظر حرف شاهد یم ماند

ی سه تا ده سال تعزیر داره -  !بیر

کالغ پر، گنجشک پر، آزادِ  ی سیاوش و آرزوهای 

 !من هم پر

 باشد، خودش را به گلوی  
 
غده جانم انگار که ساف

 گیجم یم

 .رساند

؟  »با لحتی وا رفته یم گویم: «یعتی چی

چنگال را توی بشقاب یم گذارد و اوهم لیوان آبش را  

 رس یم

 .کشد

ی چند  ی یم کند و همیر با دستمال لب و دهنش را تمیر

 ثانیه که

دارد این کار ها را انجام یم دهد، البه الیش من 

 چندبار سکته

 .یم کنم



ی یم گذارد و انگشت هایش را  دست هایش را روی میر

 در هم

گره یم زند: «یعتی این که این جرم جنبه ی عمویم 

 .هم داره

 »...سیاوش بسته به نظر قایصی باید مدن  رو

ی حرفش: «قبول  لح ِ ن مغموم و پر دردم یم نشیند بیر

 نیست! »چشم

 هایش را برای ثانیه ای باز و بسته یم کند و نفس

عمیق یم کشد. کالفه اش کرده ام با نفهیم ام. اما آیا 

 او از
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 دل من خیی دارد؟

م را درآورده و  خیی دارد که نی پدر ِ ی بچه ی صبا پیر

 پدر و

مادرم را جلوی چشمم آورده؟ نه؛ ندارد! که اگر 

 داشت دم



 !عمیق نیم گرفت

دوماه دیگه بچه ی صبا به دنیا یم آد! سیاوش  -

 نباید کنارش

 باشه؟

دست توی موهایش فرو یم برد: «عزی ِ ز من اینکه 

 غصه

 ».خوردن نداره

ندارد؟ راست یم گوید؛ باید هم برای او غصه 

 خوردن نداشته

م که هر دری یم زنم  باشد. من باید از غصه بمیر

 باز
 

 زندگ

 !هم گله دارد

 !نیم شه نخورد شاهد؛ نیم شه -

 یم خورند روی گونه ام و نی آنکه هق 
ی اشک هایم لیر

 بزنم با

همان گریه ی نی صدا یم گویم: «به فرض اگه قایصی 

 دلش به



حال سیاوش بسوزه و به جوونیش رحم کنه و سه 

 یاچهارسال بهش

 حبس بده. بازم وقت  از اون خراب شده

ی رو یاد  ون یم آد، وقت اینکه اون بچه بابا گفی  بیر

ه  بگیر

 !خییل ازش گذشته

ون اون بچه؛ بچه ای که از وجو ِ د  وقت  بیاد بیر

 خودشه
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 !باهاش غریتی یم کنه

 »حاال بازم غصه خوردن نداره؟

نگاه مغمومش یم نشیند توی چشم های من: «یم 

 پرسم

 ».بیینم یم شه براش سند گذاشت یا نه

صورتم را پنهان یم کنم زیر دست هایم و یم 

 نالم: «حاال بگن



یم شه! اون موقع بازم؛ تازه اول بدبختیمه! سن ِ د 

 یه خونه ی

ی   رو که قبول نیم کیی
 

ی کلنیک  »!شصت می 

 نیست؟ -
ی
ی که سیاوش زنده یم مونه کاف  همیر

حرفش یم شود تلنگر  برای مغز زبان نفهمم. دست 

 هایم را از

روی صورتم بر داشته و نگاه به اخم های در همش 

 یم

ه،  ی و یاد بگیر
دوزم: «اون بچه دوسال دیرتر بابا گفی 

 بهی  از

ه. »به ناشکری ام فکر یم کنم و  اینه که اصال یاد نگیر

 دیگر اشک

 توی چشمم ُ قل نیم

مزده  گونه ی  زند! به ناشکری ام فکر یم کنم و رسر

 خیس از

 .اشکم را خشک یم کنم

ی یم د و به ظرف های روی میر  نگاهش را از من یم گیر



، من گفتم   ِانی
دوزد: «ما که یاد نگرفتیم، تو گفت 

 آقام. دیر

 ».گفتنش هم قشنگه

 »به ساعت مچی اش نگاه یم کند و یم گوید: «بریم؟
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 ».زمزمه یم کنم: «بریم

از جا بلند یم شود و درحایل که صندیل را به جلو هل 

 یم

ی جا تا بیام ی همیر  ».دهد یم گوید: «بشیر

به سمت صندوق که چند قدم آن طرف تر است یم 

 رود وکیم بعد

 .بریم گردد

از جا بلند یم شوم و همراهش از شلوغ ِ ی آنجا 

 فاصله یم

یم  .گیر

ی روزی نیست   ی روز نامزدی مان است اما اولیر اولیر



 که با

ون یم روم و نیم دانم برای شاهد  جنس مخالف بیر

ی   چندمیر

 !بار است؟

ی از آن احساسان  که ته دل  هر چه که هست خیی

 آدم را

 !قلقلک یم دهند نیست

همقدم با هم یم رویم و خداجان؛ من پای همرایه 

 ام یم

لنگد کاش قدری قشنگ تر نوشته بودی رسنوشتم 

 .را

حس آدیم را دارم که عزیزش مرده و هنوز عزای اویل 

 را

ی به سوگ  نگرفته دویم هم مرده! وق ِ ت نشسی 

 احساسات

دستمایل شده ام را ندارم و مجبورم مخد ِ ر شایان را 

 با



 .مخدری به نام شاهد ترک کنم

در را با ریموت باز یم کند و سوار یم شویم. دوباره در 

 را
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برایم باز یم کند و دوباره دلم، ُ هری نیم 

 ریزد!کمربندمان را یم

 بندیم و استارت یم زند. راه یم افتد و

نیم دانم به کجا یم رود. راستش را بخواهید آن قدر 

 جانم

تیه شده که نه حوصله ی پرسیدن دارم و نه نایش 

 !را

رسم را تکیه یم دهم به پشت  صندیل و دلم چرت 

 زدن های

ظهر روز جمعه وقت  رسکار نیم رفتم را یم خواهد! 

 دلم

 هم یم خواهد، کیم هم تمام شدن
 

 کیم نی دغدغیک



 !دلنگرانی هایم برای سیاوش را

مش؛ یم ترسد از  ضبط را روشن نیم کند و بمیر

 خاطره بازی

 نیم زنم و 
ی
تش! حرف های من و باد کردن رگ غیر

 چشم روی

 .هم یم گذارم

؟  »یم پرسد: «خوانی

با همان چشم های بسته زمزمه یم کنم: «نه، 

 ».بیدارم

 .ا گه خسته ای برگردم خونه -

چشم باز یم کنم و رس جایم تکانی یم خورم: «نه 

 خسته

 ».نیستم، فقط چشمام و بستم

کاش پینوکیو بودم و دماغم در این لحظه دراز یم 

 شد! منخسته ام؛

 آن قدر خسته که دلم یم خواهد سیصد سال

بخوابم و وقت  مثل اصحاب کهف از خواب بیدار 



 شدم نه
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! نی رحیم 
شاهدی باشد و نه شایان و نه سیاوشر

 است یم

 !دانم؛ اما من خییل خسته ام

یم دونم تو این موقعیت و این حایل که تو داری؛  -

 یکم

مسخره است که این حرف رو بزنم اما واسه بهی  

 شدن حالت

 هم که شده، یم شه بریم سینما؟

چند ثانیه ای مظلوم نگاهم یم کند و من بهی  شدن 

 حالم را

ایط قمر در عقرب را  نیم خواهم. بهی  شد ِ ن این رسر

 یم

 .خواهم

نه نیم گویم، امروز زیاد از م ِ ن تا چند روز دیگر 



 همرسش

زیادی نا امید شده و نیم خواهم باز هم نا امیدش  

 .کنم

ی و این گذشت و   دلمرده هستم و برا ِ ی سینما رفی 

 گذارها

زیادی روحم مریض است اما این مقاومت در برابر 

 
 

 افرسدگ

 ام است
 

های با مزیت زندگ  !هم از جیی

به سمت سینما یم راند و وقت  به بازیگر زن توی 

 فیلم و

د! به قوی  رشادت هایش نگاه یم کنم خنده ام یم گیر

 نبودنمپوزخند

 یم زنم، به دم دقیقه ناله کردنم بیشی  پوزخند یم

 .زنم و برای نی تانی هایم بغض یم کنم

من از ازل برای بدبخت  کشیدن و ناله کردن آفریده 

 شده

بودم! از همان زمانی که از مادر فقط نه ما ِ ه توی 



 شکمش را
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ش را هم نتوانستم بخورم. بد  داشتم، من حت  شیر

 بود

وقت  قرص های آرامبخش قوی یم خورد و بددتر 

 بود که

 ام تا خود صبح، انی پاشویه ام یم  
شب های مریضی

 !کرد

من ناله کردن را از توی قنداق آموختم و حاال ترکش 

 موجب

 !مرضم است

 .عرص یم شود و به خانه بریم گردیم

 بماند که بعد از تمام شدن فیلم توی خیابان ها پیاده

 !چرخیدیم و سکوت کردیم

جلوی در خانه که نگه یم دارد کمربندم را باز یم کنم 

 و یم



 »!گویم: «ممنون به خاطر امروز

نگاه یم کند و باز لبخند یم زند: «تشکر الزم نیست، 

 امروز

 ».فقط خسته ات کردم

راست یم گوید؛ آن قدر خسته که وقت  رسم را روی 

 بالشیم

 !گذارم بیهوش بشوم

 نیم آی باال؟ -

 »!رستکان یم دهد و یم گوید: «فعال نه

ی پیاده نشده ام که  در را باز یم کنم، هنوز از ماشیر

 صدایم

 »یم زند: «پریزاد؟

حاال باید بگویم جان؟ یا بله بگویم کفایت یم کند؟ 

 بعد از
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ی عقل و دلم یم گویم: «بله؟  »پیکاری سخت بیر



از روی صندیل عقب یک پاکت یم آورد و سمتم یم  

د  .گیر

 .پاکت  که نه چندان بزرگ است و نه کوچک

مال منه؟رسش را کج یم کند و باز لبخند یم زند.  -

ی خودمان  بیر

 بماند؛

ی دارد  !لبخند های دلیی

 .آره دیگه -

 ».پاکت را از دستش گرفته و یم گویم: «ممنون

 .و لبخند تلچی بند و بساطش را پهن یم کند روی لبم

دنیاجان؛ امروز زیادی آدم حسابم کرده ای، حواست 

 هست؟

د و روی فرمان با دوانگشت  نگاهش را از من یم گیر

ب  ضی

د: «قربانت  ».یم گیر

ی پیاده یم شوم  یم کنم و از ماشیر
 .خداحافظی

ی را دور یم زنم و به سمت در ورودمان یم روم  .ماشیر



ون یم رود. من هم کلید  استارت یم زند و از کوچه بیر

 به

 .دست بدرقه اش یم کنم

 .در را باز یم کنم و پله ها را باال یم روم

در چونی امان را با دسته کلید سیاوش باز یم  کنم،  

 کفش

 .هایم را از پا درآورده و وارد خانه یم شوم
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صدا ِ ی سیاوش توجهم را جلب یم کند. یک لحظه 

ود که  یادم میر

ون آمدنش نیست،  توی زندان گیر افتاده و امکان بیر

یک لحظه یادم یم روم داغ این چند ماه دوری دلم را 

 چطور

کباب کرده. شتابان وارد خانه یم شوم و برای یک 

 لحظه

 .آرزوی محایل را دعا یم کنم



 !اما محال است و محال بودنش درد دارد

صبانی را یم بینم که دراز کشیده، خرمن موهایش را 

 روی ب

الش پهن کرده و انگار که صدای سیاوش الالنی باشد 

 برایش

 !جلوی تلویزیون روشن خوابش برده

ه به صفحه ی تلویزیون رس  جا  جلو یم روم و خیر

 خشکم

 .یم زند

ده به در دوسال پیش است و سیاوشر که  ی فیل ِ م سیر

 در حال

باد زدن جوجه ها مهمل یم بافد و غش غش یم 

 .خندد

 .آن روز شایان، عارف، صبا و وفا هم بودند

ی بود!  ی خانه نشیر ی نبود، آن روزها نگیر فقط نگیر

 هنوز با

دردش کنار نیامده بود و از بودن در جمع خجالت یم  



 !کشید

هوی قزمیت؟و صدای اونی که گوشم را کر یم   -

 کند: «جونم

 »دادا؟

ه ی یم آید: «از روهم نمیر  صدای عارف از پشت دوربیر
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 »...مرد ِ ک

سیاوش " عه" ی کشداری یم گوید و عارف خودش 

 را جمع

 .یم کند که فحش مثبت هجده سال نثار شایان نکند

سیاوش باد بزن را سمت شایان پرت یم کند و یم  

 :گوید

بیا اینجا بینم. تو خجالت نیم کشر حاجیت داره  «

 کار یم

؟ ی بز باال رسش واسادی نگاه یم کتی  »کنه عیر

د و رو به من یم  شایان بادبزن را روی هوا یم گیر



گوید: «پری خانم اینو چرا اینجوری بار آوردید؟ 

 »!یاغیه کال

ی روی صورت من یم نشیند و لبخندم چه  دوربیر

 آتشر به پا

 .یم کند در دلم

ذوق کرده بودم از پری خانم گفتنش، ذوق کرده 

 بودم از

توجهش و خدایا؛ چرا آن قدر احمق بودم که 

 نفهمیدم این

 ذوق ها عمر چندانی ندارد؟

 جوانی کرده بودم به قصد  -
دلتونم بخواد!حاضی

ی! من آنطور  دلیی

 که باید

 دلیی نبودم یا دل او اهل بردن نبود ؟

 سیاوش بشکن زده و یم گوید: «بابا خرابتیم آبچی 

 »!کوچیکه

ش بدم یم آمد. رسمانی  ی چه قدر از منظره ی رسسیی



 بودم و
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به زور آنجا دوام آورده بودم. هوا رسد بود و حریف 

 روی

شایان نشده بودیم که جای دیگری را برای تفری    ح 

 .پیدا کنیم

سیاوش از جا بلند یم شود و پس گردنی نثار شایان 

 یم

ی یم گوید: «جون  کند. عارف دومرتبه از پشت دوربیر

 ناز

 ».شصتت

ی  ی و خطاب به عارف پشت دوربیر شایان رو به دوربیر

 یم

 »...گوید: «ای جا

ی کشدار سیاوش حایل  و دومرتبه صدای " عه" گفی 

 اش یم



کند که جای این حرفا نیست؛ حداقل جلوی سه 

 .خانم

ی را یم چرخاند سمت خودش و لبخند  عارف دوربیر

 دندان

نمانی یم زند: «چند سال دیگه که اینو ببینید از 

 امروزتون

ی  خجالت یم کشید بدبختا. یکم شعور هم چیر

ی   خوبیه. »لرزش دوربیر

 !و تمام

ی این جمله شایان با لگد زد  یادم یم آید که بعد گفی 

 پشت

 ».عارف و با خنده گفت: «خفه شو بابا

صبا رسجایش تکان یم خورد و کیم بعد چشم باز یم  

 .کند

 »به من نگاه یم کند و یم گوید: «سالم گ اومدی؟

ل را از کنار تلویزیون بریم دارم و خاموشش یم   کنی 

 .کنم



 .دستگاه دی وی دی را هم
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ی االن رسیدم -  .سالم؛ همیر

دست یم کشد توی صورتش و زمزمه یم کند: «نیم 

 دونم

 ».چرا خوابم برد

جالب است که من یم دانم چرا و او نیم داند؟ او هم 

 بالش

 هر 
 

صورن  دارد با گل های ریز که مخل آسودگ

 .شبش شده

ی یم  کوله ام را از روی دوشم برداشته و روی زمیر

 .نشینم

کوله و پاکت را کنارم یم گذارم و پاهایم را دراز یم  

 .کنم

 وفا نیومد اینجا؟ -

غم یم ریزد توی چشم هایش: «نه، تلفن هامم 



 جواب نیم دهکه

 .بهش بگم بیشی  از این خودش رو بدبخت نکنه

 »...جرئتشم ندارم برم خونه. یم ترسم بابام

 یم خوای من برم؟ -

ی یم گوید: «خسته ای  »!رسجا یم نشیند و غمگیر

از جا بلند یم شوم و یم گویم: «فدای رست، زود بر 

 یم

 ».گردم

ون یم زنم و آخ که شاپو ر وقت  بشنود که  از خانه بیر

 !سیاوش رفتتی نیست دیدن دارد

یکرسی حرف ها از یادرفتتی نیست. حت  اگر آدیم  

 که آن

 که زده قابل بخشش 
ی
، حرف حرف را زده ببخشر

 نیست! من
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شاپور را اگر ببخشم، اینکه به سادگ ِ ی آب خوردن 



 از مرگ

سیاوش و اعالمیه اش حرف یم زد را نه یم توانم 

 ببخشم،

 .نه یم توانم فراموش کنم

م و لعنت به تو  راه خانه ی شاپور را در پیش یم گیر

 وفا؛ چه

! چه قدر آسان  قدر راحت یم توانی قوی باشر

 میگذری و چه قدر

 !ساده کنار کس دیگری یم مانی 

و، با خط واحد؛ نیم دانم دقیقا با   با تاکش، با می 

 کدامشان

 .است که خودم را به خانه ی شاپور یم رسانم

ی شده و ضف چیدن کلمات   حواسم فقط ضف رفی 

 کنار هم

که به شاپور بگویم: "دیدی؟ دیدی سیاوشم ماند؟ 

 دیدی

ت بیوه نشد و نوه ات یتیم؟ خوردی؟ حاال  دخی 



 هسته اش را

 "!تف کن

دستم روی زنگشان یم نشیند و نرم فشارش یم دهم. 

 صدای

 ».زنی توی گوشر یم پیچد و یم گویم: «باز کن

 »یم گوید: «شما؟

 »!صدایم باال یم رود: «باز کن این در رو

در باز یم شود و چه مستخدم کودن کم حافظه ای 

 دارند؛ هر

 .بار باید شجره نامه ام را برایش توضیح بدهم

شاپور را توی حیاط یم بینم که تکیه به ماشینش 

 ایستاده و
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 .با جوان قد بلندی حرف یم زند

نگاه شاپور که به من یم افتد، اخم هایش در هم یم 

 رود،تکیه از



 »!ماشینش گرفته و جلو یم آید: «کاروانرسات دیگه

 پوزخند یم زنم و فرو یم روم توی جل ِ د پریزا ِ د چاله

: «عه کاروانرساست؟ من فکر کردم هتل پنج  میدانی

 ستاره

 ».است

اخم هایش بیشی  در هم یم رود: «چیکار داری 

 »اینجا؟

 !با شما کاری ندارم -

مرد جوان دست به سینه و کنجکاو کیم دورتر 

 نگاهمان یم

 .کند

، من تا چند روز دیگه که  - ه ی عویصی ی دخی  بییر

 مراسم

داداشت و گرفت  به صبا مهلت یم دم. بعدش یم آم 

 و از

 !اون خراب شده یم آرمش خونه ام

براق یم شوم توی صورتش، صدایم باال و باالتر یم 



 رود و

امان از نی پدری: « خراب شده این جهنمیه که داری 

 توش

ت و به فنا یم دی. اومدم بهت بگم خیال   دخی 
 

زندگ

 خامه

 !مرد ِ ن سیاوش

زنده است؛ چهارستون بدنش به کوری چشمات 

 سالمه و سالمهم یم

 .مونه
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بازم به کوری چشمات قرا ِ ر قصایص هم نیست و 

 خودش

نوکر زن و بچشه. شما نیم خواد خسته کتی خودت 

 و

 !مردونگیت رگ به رگ یم شه

اومدم حالیت کنم که فردا اگه در خونه ی من پیدات 



 بشه

 .یعتی مزاحیم و باید زنگ بزنم به پلیس

ضمننا؛ سیاوش که بیاد به خاطر لطقی که در حق 

 زن و بچش

 ».کردی از خجالتت در یم آد

شاپور مبهوت نگاهم یم کند تو ی این چند دقیقه.  

 کیم بعد

خودش را جمع و جور یم کند و یم گوید: «اگه وز 

 وزت

 »!تموم شده، هری

اخم یم کنم و پر جسارت یم گویم: «تموم نشده، با 

 وفا کار

 ».دارم

 دست هایش را توی هوا تکان یم دهد و رسم هوار یم

 من فتنه؟ ییک رو که
 

 کشد: «تو چی یم خوای از زندگ

بدبخت کردی، اینو دیگه ول کن بذار زندگیش و 

 بکنه. »این مرد



 که
 

 فقط هیکل گنده کرده و نیم داند این زندگ

 !سنگش را به سینه یم زند؛ وفا را داغ یم کند

ون یم آیند.  با صدای فریادش وفا و شهال از خانه بیر

 به وفا

چشم یم دوزم و بلند یم گویم: «دیگه الزم نیست 

 س ِ ر
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 »!فداکاری خودت و بدبخت کتی 

و یم بینم که دست های مرد جوان از هم باز شده،  

 کنارش

ه یم شود  .آویزان یم ماند و به وفا خیر

کاش در من به جای یک پر ِ ی نق نقو یک پریزا ِ د  

 کول ِ ی چاله

 یم کرد؛ کاش
 

 !میدانی زندگ

 .وفا، شهال و آن مرد جوان رسجایشان خشکشان زده

 که باید بزنم را، یم زنم: «زیر پرچم ظلم 
ی
آخرین حرف



و  »!اینیی

یادم نرفته این مرد بابای وفاست و بابا که بد اوالدش 

 را نیم

خواهد. یادم نرفته که حق دارد به فکر آینده ی بچه 

 هایش

باشد اما این حرف ها برای وقت  است که پای عشق 

 در میان

 .نباشد

عشق؛ پدر و مادر نیم شناسد، درست و غلط را چه 

 !یم داند

عشق یک رسماخوردگ ِ ی ابدی است. تب و لرز 

 دارد، گلو درد

دارد، رس درد و بدن درد دارد و اما رفتتی نیست که 

 !نیست

ون رفته و در را باز یم گذارم. کاش  از حیاطشان بیر

 وفا

ی شهری را به  عاقل نباشد، کاش د ِ ل پرس جوان پاییر



 پول آن

 !جوان خوش قد و باالی مو بلند ترجیح ندهد

 
 

بر یم گردم خانه و زمان زیادی به مردنم از خستیک

 .نمانده

به زو ِ ر اخم و تخم های صبا چند لقمه غذا یم 

 خورم و به
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 .اتاق پناه یم برم

پنجره را تا انتها باز یم گذارم و با ِ د خنیک یم پیچد 

 توی

اتاق. یا ِ د پاکت شاهد یم افتم و کاش دلم غنج یم 

 رفت برای

باز کردنش.در پاکت را که باز یم کنم و داخلش را که 

 دید یم زنم

 پارچه

ون یم آورمش  .یم بینم. دست داخلش برده و بیر



قد و باالیش را بر انداز یم کنم و چه جالب که من تا 

 به حال

لباس مارک نپوشیده و این لباس مارک است و 

 قیمت زیادی

 .دارد

ی رنگ است و الحق که قشنگ است  .شیر

جن ِ س حریرش، بوی نوی فوق العاده اش وسوسه 

 ام یم کند

که شاهد را کیم دوست بدارم، فقط کیم! به اندازه 

 ی

 را بلد است
 

 .خواستگاری که راه و رسم زندگ

یک رورس ِ ی حریر سفید رنگ هم از انتهای جعبه 

ون یم  بیر

 .آورم و حیف که حوصله ی رس کردنش را ندارم

اهن و رورس ی را به چوب لباش آویزان کرده و  پیر

 توی کمد

 .یم گذارمش



صبا از وقت  که برگشته ام برای بار چهارم آن فیلم را 

 از ابتدا

تا انتها دیده و حس یم کنم که دیگر دیالوگ هایشان 

 را از بر
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شده.گوشر ام را از کنار دستم برداشته و به دنبال 

 شماره ی شاهد

یم گردم، آن قدر امروز انرژی سوزانده ام که نای 

 صحبت

 .کردن ندارم

برایش پیام کوتاه یم فرستم: " بابت هدیه ها 

 "ممنون

 .و جوانی نیم آید، حداقل به این زودی ها

جست یم زنم س ِ ر جایم و امشب خواب یم شود  

 گوارای

 .وجودم؛ نی کابوس، نی وحشت و نی اضطراب



پتوی مسافرن  سبیک را تا روی رسم یم کشم. به فکر 

 و

خیال نیم رسد و به رسعت چشم هایم گرم یم 

 .شوند

* * * 

 روال خودش را پیدا کرده، نه! پیدا
 

 اینکه بگویم زندگ

ی رسجای  نکرده. وقت  که سیاوش نیست هیچ چیر

 خودش

نیست و روال نیم شناسد. از رس کار که بر یم گردم 

 صبا

کاغذ به روی پله ها نشسته.نگرانی توی نگاهش 

 بیداد و یم کند و

 .وهم توی صدایش

د و با صدانی لرزان یم    کاغذ را سمتم یم گیر
وقت 

 :گوید

ی این چیه!؟«  »پری بیا ببیر

یم فهمم که از دوباره از دست دادن سیاوشش 



 .ترسیده

م. پله  دست دراز یم کنم و کاغذ را از دستش یم گیر

 ی
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ی تر صبا یم نشینم و الی کاغذ  را باز یم کنم  .پاییر

 .احضاریه است -

د و لرزش مشهود  صبا ناخن هایش را به دندان یم گیر

دستش دیوانه ام یم کند: «خب واسه چی احضاریه 

 »اومده؟

سیع یم کنم با لحنم آرامش کنم: «واسه اینکه تکلیف 

 سیا

 ».هنوز کامل مشخص نیست

بر یم گردم سمتش و دستش را توی دست یم  

م: «قرار  گیر

نیست اتفاق بدی نی افته صبا. سیاوش بر یم گرده 

 ...فقط



؟  »یم ناڬ فقط چی

از جا بلند یم شوم و برای فرار از این اوضاع به داخل 

 خانه

ی زمزمه یم کنم: «فقط  پناه یم برم اما قبل از رفی 

 »!یکمدیرتر

نیم دانم حرفم را شنیده یا نه، چون به اتاق و بعد به 

 حمام

یم روم. راستش که ت ِ ه دل من هم یم لرزد؛ خییل 

 زیاد هم

 .یم لرزد

تا فردا نیاید و حکم جدید را نبینم و نشنوم دلم 

 آشوب است

 .و خراب

ون یم زنم  ون یم آیم و از اتاق که بیر از حمام که بیر

 صدای

 .گریه ی صبا تیشه یم زند به ریشه ی اعصابم

 .توی درگاه در یم ایستم و به زار زدنش گوش یم دهم
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ی به خواستگاری صبا بزرگی  داشتیم.  کاش قبل از رفی 

 آن

وقت یم زد توی دهن سیاوش و یم گفت مارا چه به 

 دخی  ب

اال شهری! کاش ییک بود که به سیاوش حایل یم کرد  

 که دق

ه است و الغیر   !دادن یک دخی  نازک نارنچی گناه کبیر

 را از ترس 
 

ی این شش ماه زندگ شب یم شود و عیر

 روی

یم  !صبح یم میر

شب یم شود و پناه یم برم به پنجره ی نیمه با ِ ز 

ه به  اتاقم وخیر

 ساختمان های ییک درمیان بلند و کوتاه مقابل

 !خنکای شب های تابستانی را یم بلعم

صبح یم شود و حاضی به یراق جلوی در خانه یم 



 ایستم. به

صبانی که نذر کرده به خاطر سیاوش از این پس 

 چادر رس

کند رو یم کنم و کالفه یم گویم: «تو کجای بیای آخه 

 با این

 »وضعیت؟

صبا اخم یم کند، وضعیتش برای آمدن ناجور 

 ... نیست؛

منده ی  سیاوش ناجور است! یم ترسم سیاوش رسر

 شکم بر

 !آمده اش بشود

منده ی خودش بشود! وحشت  یم ترسم سیاوش رسر

 یم کنم

از اینکه اشک توی چشمش حلقه بزند و سیبک  

ی   گلویش باال وپاییر

 !شود
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 نیا صبا؛ باشه؟ -

چادر را توی مشتش جمع یم کند و یم گوید: «یم 

 خوام بیام

 »!پری

ی بیاد؛  بغض یم کنم و بغض یم کند: «آسمون به زمیر

ی به  زمیر

 »!آسمون بره من یم آم

 ها از گریه کردن های دم به
 

م و تازگ  لبم را گاز یم گیر

 !دقیقه ام بدم آمده

از این ضعف و بغض و اش ِ ک دم مشک؛ حالم به 

 هم یم

 !خورد

 ...صبا -

تا یم خواهم حرف بزنم صدای آیفون به گوش یم 

 .رسد

کفش هایم را از پا درآورده، از کنار صبا یم گذرم و 



 آیفون را

 »جواب یم دهم: «بله؟

 .شاهدم -

در را برایش باز یم کنم و یم روم به راه پله. متعجبم 

 ازآمدنش و

ه نگاهش یم کنم ه خیر  .خیر

سالم یم کند و صبا ِ ی نی جان جوابش را یم دهد. 

 من هم به

سالم کوتایه بسنده یم کنم و یم پرسم: «چرا 

؟  اینجانی

 »...مگه نباید دادگاه
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حرفم را قطع یم کند و تکیه یم زند به دیوار راه پله و 

 از

 ».پاگرد پاییتی به باال نگاه یم کند: «اومدم بگم نیا

 »طلبکار یم شود لحنم و یم پرسم: «چرا؟



 دست به سینه یم ایستد و یم گوید: «چون به صالح

 »!نیست

ی یم روم با همان لحن طلب   درحایل که پله ها را پاییر

 کار

 »سوال دوم را یم پرسم: «به صالح گ؟

د: «سیاوش، تو، من و همه  تکیه اش را از دیوار یم گیر

 ».مون

م برای نگاه  مقابلش یم ایستم و کیم رسم را باال یم گیر

 !کردن به صورتش

ی قد  یک شباهت جانکاه دیگرش با شایان همیر

 !بلندش است

 !چرا؟- چون ممکنه این قصه لو بره -

دست هایم را توی هوا تکان یم دهم و یم  

 گویم: «خب بره،

 »چی یم شه مگه؟

چشم یم بندد و کیم بعد بازش یم کند، نفسش را 

 پرصدا



ون یم دهد: «حکم قطیع رو ندادن، ممکنه  »...بیر

صبا حرفش را قطع یم کند. صبانی که با چشمهای  

 گریان به

دیوار سفید روبه رویش نگاه یم کند: «من یم خوام 

 »!برم

 »...شاهد یم گوید: «ویل
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و صبا دومرتبه حرفش را قطع یم کند، اینبار محکمی  

 و با ص

 »!البت تر: «من... یم خوام... برم

ماد ِ ر درد کشیده ی قصه ام کالفه شده؛ دلتنگ 

 شده و این

روزها را سخت یم گذراند. کلمات را برای شاهد هچی 

 یم

م برای برادرزاده ی بیچارهام  !کند و بمیر

ده یم   ی نفس هایش که تند یم شود؛ وحشی 



 گویم: «آروم باش

 ».صبا، آروم باش یم ریم

کف دست روی سینه اش گذاشته و نفس عمیق یم  

 کشد. - یم ریم

 .نه، یم رید! من و صبا خانوم

ی یم کوبم و یم ن  انگار که بچه شده باشم پا به زمیر

 »!الم: «شاهد

ابروهایش در هم یم روند و عصتی یم گوید: «یم 

 خوای

؟ ی و خراب کتی  »همه چیر

 !زمزمه یم کنم: نه

 .پس خونه بمون تا برگردیم -

ی که -  ...اما من یم خوام با چشمای خودم ببییی

کالفه یم شود و چنگ فرو یم برد توی 

 موهایش: «پریزاد

جان؛ من اطمینان دارم که امروز حکیم نیم دن. 

 حداقل



ی و  قانونیش اینه! اومدنت فقط یم تونه همه چیر

 خراب
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 ».کنه

ی یم روم. از در  از کنارش یم گذرم و پله ها را پاییر

ون  بیر

رفته و محکم به هم یم کوبمش. این روزها آنقدر 

 پتانسیل

 را دارم که حرف کش برایم مهم نباشد
 

 !دیوانیک

م  ی حاال؛ از رس کوچه مان دربست بگیر یم توانم همیر

 و بروم.اما

 شاهد راست یم گوید رفتنم مساوی یم شود با روبه

روشدن با شایان و مورد ترکش سوال و جواب هایش 

 واقع

 !شدن

 .راهم را سمت مسیر هر روزه ام یم کشم



چرخ خیایط هرچه قدر هم که دوست داشتتی 

 نباشد آرام

 "بخش خونی است!*فصل_ششم: "آمدنت

مسیر هر روزه ام را با اتوبوس دوست نداشتتی یط 

 یم کنم

 .و به کارگاه یم رسم

ساعت های طوالنی پشت چرخ یم نشینم و نی 

 هدف یم

 .دوزم و یم دوزم

شب یم شود، هوا تاریک یم شود.  عارف امروز 

 نیامده، همه

یم روند و تنها یم مانم.تلفنم بارها و بارها زنگ یم 

 خورد و

 اهمیت  نیم دهم. دلم

قرص نیست و این قرض نبودن عوارض دارد. 

 تضمیتی ندارم
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 !برای اینکه افکار افسار گسیخته ام کار دستم ندهند

ساعت ده شب یم شود و دلم یم خواهد تا خو ِ د 

 صبح

 .بنشینم و بدوزم

بدوزم و دل مشغویل هایم را ال به الی کوک های 

 روی پارچه

 .بگذارم

امروز خودم را درک نیم کنم و نیم دانم چه مرگم 

 شده که

 صبا هم ترغیبم نیم کند برای به 
 

نگرانی و نفس تنیک

 خانه

ی   .رفی 

انگار که بخواهم خودم را بگذارم و بروم از خانه و پر ِ 

 ی توی

 .خانه فرار کرده ام

صدای قدم هانی را که یم شنوم زهره ام یم ترکد، 



 وحشت

 .زده به پله ها نگاه یم کنم و عارف را یم بینم

 !اخم در هم کشیده و عصتی 

چرا نیم ری خونه؟رس بلند یم کنم و نگاهش یم   -

 »!کنم: «سالم

جلوتر یم آید و ُ تن صدایش باال یم رود: «سالم و 

 .زهرمار

 »پرسیدم چر ا خونه نیم ری؟

 !نشد، نخواستم، نتونستم؛ نیم دونم -

اخمش غلیظ تر یم شود: «گوشیت و چرا جواب نیم 

 »دی؟

کالفه از جا بلند یم شوم و یم گویم: «اذیت نکن 

 »!عارف
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به سمت رختکن یم روم و عارف فریاد یم زند: «س ِ 

 ر این فاز



 »!لشر که تو برداشت  صبا باز رایه بیمار ستان شده

نیم دانم چطور یم شود که مقنعه را یم چپانم توی  

 کوله

 .پشت  ام و شایل رس یم کنم

ون یم زنم و مات به لب های  از رختکن به رسعت بیر

 عارف

ه یم شوم: «عمه شدی  »!خیر

و گوشه ی لبش به تقاضای لبخند باال یم رود. انگار  

 که

ابراهیم باشم و آت ِ ش دردها برایم گلستان شو د دلم 

 خوش یم

 .شود

کیلو کیلو قند در دلم آب یم کنند برای این صفت 

 تازه که میچسبد

 .به پشت اسمم

دست روی دهانم گذاشته و چشم هایم یم بارند و 

 این بارش



چه قدر یم چسبد به وجودم. گونی توی قلبم خوشر 

 را دیم

ی  کاشته ام و حاال که باران یم بارد از چشمهایم زمیر

 های

 !تشنه را آبیاری یم کند

 !جفتشون سالمن خداروشکر -

 خداجانم؛ این لبخن ِ د دلچسب توست؛ نه؟

لکنت افتاده به جان زبانم: «ب... بریم بیمارستان 

 .» دیگه

 سوییچ ماشینش را پرت یم کند سمتم و روی هوا یم
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مش: «تا سوار یم شر در ها رو قفل یم کنم یم  گیر

 ».آم

ی سکندری یم  اینکه چندبار رو ی پله ها هنگام باالرفی 

 خورم

را نیم دانم. فقط یم دانم که تاب ندارد دلم و تنگ 



 است

 .برای آن نیم وجب ِ ی تازه از راه رسیده

ی عارف را که آن رس خیابان  چشم یم چرخانم و ماشیر

 یم

 .بینم به سمتش یم دوم

اینکه ماشیتی با رسعت مقابلم نگاه یم دارد و راننده 

 اشفریاد یم

 زند:" مگه کوری" هم برایم اهمیت  ندارد. سوار یم

شوم و خاک بر رسم کنند که تنها ک ِ س صبا بودم و 

 جانی که

منده یم شوم و از  باید نبودم! ت ِ ه دلم از خودم رسر

 سیاوش

 !بیشی  

ی را روشن یم کند. راه یم افتد و  عارف یم آید و ماشیر

 با

 .رسعت باال به سمت بیمارستان یم راند

ه؟ -  دخی 



 ».دنده را جا به جا یم کند و یم گوید: «پرسه

روی صندیل جا به جا یم شوم و با شوق به پرسیدن 

 ادامه

 »یم دهم: «دیدیش؟

رستکان یم دهد و دست به سمت ضبط یم برد. 

 روشن که

ی یم کند تا باالخره  یم شود چندتانی را باال و پاییر

 دست از
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 .رسش بر یم دارد

آهنگ شاد است و این روزها چه قدر شادی به 

 مان
 

 زندگ

 !نیم آید

لبخند یم زند و این عمو شدن به مذاقش خوش 

ی   آمده: «آره.عیر

 باباش نی ریخته و هول! مردتیکه قرار بود دوماه دیگه



مون کرد یهو  ».بیاد غافلگیر

مرتیکه گفتنش لبخند یم نشاند روی لبم و آخ که 

 چه توی

 !دلم عروش است

 !دورش بگردم الیه -

 زمزمه ی زیرلبم را یم شنود و ناجوان مردانه طعنه یم

زند: «نیم خواد دورش بگردی. دست از این بچه 

 بازیاتون

 » .بردارید

 بچه بازیامون؟ -

 .اگه یه" یم گوید و گوشه ی لبش را یم جود "

 !بازم خوبه شاهد همراهش بوده -

یکه خورده به عارف نگاه یم کنم و ادامه یم 

 دهد: «صبح که

ی دادگاه حالش بد شده. تو راه برگشت دردش   رفی 

 گرفته و

 »!شاهد رسوندتش بیمارستان



د. یا ِ د حکیم که نیم  یا ِ د دادگاه یم افتم و دلم یم گیر
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 یم خواهم بشنوم از این به بع ِ د 
ی
دانمش! از طرف

 سیاوش

 هم فرار یم کنم از جوابش؛ 
ی
چه یم شود. از طرف

 چون یم

 توی گوشم نیم پیچد
 

 .دانم که حرف های قشنیک

عارف پیش دست  یم کند: «شاهد گفت فعال حکیم 

 ندادن،

 ».زمان مشخص کردن برای دادگاه بعد

! این  یک نفر بیاید و خالصم کند از این تعلیق لعنت 

 یک لنگ

یف نحسش  پا ایستادن؛ این روی هوا بودن؛ چرا ترسر

 را از

 من نیم برد؟
 

 زندگ

جلوی بیمارستان نگه یم دارد و این مسافت طوالنی 



 را نیم

ی کردیم  .دانم چه طور سیی

ماشینش را کناری پارک یم کند و یم گوید: «من که 

 داخل

 ».اومدنم نی فایده است

اهنش و تکه کاغذی  دست فرو یم برد توی جیب پیر

 را

ون یم آورد: «این و بیی خواست  بری پیشش بگو  بیر

م و زیر لب  همراهشم. »کاغذ را  از دستش یم گیر

 .تشکر یم کنم

ه و در را باز یم کنم. از  دستم یم نشیند روی دستگیر

ی   ماشیر

پیاده یم شوم، عارف که یم رود من هم به داخل 

 محوطه و

بعد به بخش یم روم. بدم یم آید از حال و هوای 

 بیمارستان

اما امشب هوا ِ ی این مکان را یک طور دیگر دوست 



 دارم، به
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قدری که بوی الکل و بتادین هم هوش از رسم یم 

 !برد

ی  م و بعد از گرفی  از پذیرش رساغ اتاق صبا را یم گیر

 جواب

 !سوالم پر یم کشم سمتش

و چه قدر یم سوزد جگرم برای چشم های منتظری  

 که

 !سیاوش را یم خواهند؛ بابای بچه را

اتاق را که پیدا یم کنم در یم زنم و کیم بعد وارد یم 

 .شوم

در نگاه اول زنی را یم بینم که روی تخت دراز کشیده 

 و بچه

اش را شیر یم دهد. سالم یم کنم و جوابمم را خییل  

 کوتاه



 .یم دهد

از کنار زن یم گذرم و به تخت بعدی که یم رسم، 

 جگرم

 از قبل یم سوزد برای زن تنهانی که ملحفه ی 
بیشی 

 نازک

صورن  رنگ را روی رسش کشیده.کنار تخت یم 

 ایستم و زمزمه

 یم کنم: «چشمت روشن خانم؛

 »!قدمش مبارک باشه

ملحفه را کنار نیم زند و یم دانم که فرار یم کنند 

 چشمان

 .کاسه ی خونش از رویارونی با دیگران

زن که باشر روی تخ ِ ت زایشگاه بدون مردت روی 

 تخت

 !تیمارستانی 

 »صدایش یم زنم: «صبا؟ صبا جان؟

529 



 درد و درمون

آرام کنار یم زند ملحفه را و با چشم های قرمز پف  

 کرده اش

 .نگاهم یم کند

 .سالم -

د که باز گریه اش  لبخند یم زنم و او لبش را گاز یم گیر

د: «سالم  ».نگیر

منده ام که -  ...من رسر

د و چه قدر بد که ز ِ ن هم تخت  اش  گریه اش یم گیر

صدایش را یم شنود: «تو چرا؟ اونی که باید باشه 

 نیست، من

 ...از بقیه چه توقیع یم تونم داشته باشم. »- من باید

 حرفم را قطع و با کف دست اشکهایش را پاک یم

کند: «بایدی واسه هیچکس وجود نداره پری. 

منده نباش،  رسر

خودت رو رسزنش نکن. من از هیچکس توقع 

 ».ندارم



د از شکستگ ِ ی دل گرفته اش: «چی شد  دلم یم گیر

 صبا؟

 ».صبح که خوب بودی

از حالت دراز کش خارج شده و به بالشر که پشتش  

 گذاشته

اند تکیه یم زند: «صبح خوب نبودم؛ االنم نیستم. 

 یعتی هیچ

وق ِ ت خدا من خوب نبودم. بچم هست، اما باباش 

 نیست. هر

ی رو از  ی ی رو به دست آوردم یه چیر ی وقت یه چیر

 دست

 »!دادم
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کنار تختش ر وی صندل ِ ی پالستییک یم نشینم و به 

 صورتش

نگاه یم کنم. حواسم هست که ته دلم قنج یم رود 



 برای

 ِ ر درد و د ِ ل 
ی

دیدن هرچه زودتر برادرزاده ام اما پایک

 مادر

 .مظلومش شده ام

مهم اینه که سیاوش زنده یم مونه؛ ما تا چند روز  -

 پیش

کجا بودیم االن کجاییم؟آخ یم گوید ورسجا تکانی یم 

 خورد: «ت ِ ه

 سیاه چال! فقط

 ».شدتش یکم کمی  شده

 دست روی دستش یم گذارم و با تاسف زمزمه یم

 ».کنم: «غصه که یم خوری، بدم یم آد از خودم

 .نگاه یم دوزد به نگاهم منتظر ادامه ی حرفم یم ماند

، حالم از  - از نبودن سیاوش که حرف یم زنی

 وجودم به هم

 !یم خوره

ی دو ابرویش و لحن متاسف    یم نشیند بیر
اخم ظریقی



 تر یم

شود: «حماقت من؛ عاشق شدن من؛ پنهون کاری 

 
 

 من؛ زندگ

 ».شما رو به لجن کشوند

انگار که نشنیده باشد حرفم را، انگار که پر ِ ت امروز 

 صبح و

توی دادگاه بشود یم گوید: «تو راهرو دیدمش، 

 !نگاهش کردم

به صورتش، به چشماش، به قدو باالش  اما نگاه نکرد 

 به

531 

 درد و درمون

چشمام، صورتم و قد و باالم. نگاهش نشست رو 

 .شکمم

نشست و دیگه بلند نشد. اولش بغض کرد؛ سیبگ  

 گلوش باال

ی شد و بعد یه لحظه که پلک زد، یه قطره اشک  پاییر



 از

چشمش افتاد! »باران روی صورتمان یم بارد و خدایا 

 این روزها

 تمام یم

شوند؟ حرف نیم آید به زبانم و فقط اشک به 

 چشمم یم

 .آید

تا آخرین لحظه که داشت یم رفت، چشماش  -

 طفره رفت از

 !نگاه کردن به چشمام. خییل نامرده؛ خییل

 !مگه نیم دونست دلم واسه نگاهش خییل تنگه

تا یادم یم آید سیاوش اهل نامردی کردن نبوده و اما 

 اهل

 چرا؛ زیاد بوده
 

مندگ  .رسر

ی هایش را  اه ِ ل خودخوری کردن برا ِ ی نتوانسی 

 !بیشی  بوده

با کف دست صورت خیس از اشکم را پاک یم کنم و 



 صدای

 که یم آید حواسمان از 
 
گریه ی بچه ی زن هم اتاف

 بدبخت  

 .هامان پرت یم شود

دست یم برم سمت صورت صبا و اشکهایش را پاک 

 :یم کنم

 »کجاست این مردک؟«

باز داغ دلش تازه یم شود آه یم کشد و یم  

؛ ی  گوید: «پاییر
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بخش اطفال تو دستگاه! »حدسش را یم زدم: «یم 

 »تونم ببینمش؟

 روی لبش یم نشیند و انگار تازه یادش 
 

لبخند کمرنیک

 آمده

 !که مادرشده

م که عزیز کرده ی  از پرستارهای بخش اجازه یم گیر



 عمه را

 .ببینم و راهنمانی ام یم کنند به سمت بخش اطفال

وقت  از پشت شیشه ی دستگاه یم بینمش دلم ُ هری 

 یم

 .ریزد

بچ ِ ه ی برادر انگار خود جان است برای آدم. ت ِ ن 

 ضعیفش،

صورت کوچکش و ظرافت دست و پاهایش تمام 

 جانم را به

 .شاد بودن وا یم دارد

با رس انگشت؛از پشت شیشه نوازشش یم کنم؛ این 

 بچه حاالشبیه

 هیچکس نیست! یک فرشته ی پاک است که زیادی

 راه را به تن دارد
 

 !خوابش یم آید و خستیک

 ده دقیقه ای توی اتاق یم مانم و باالخره پرستاری که

همراهم آمده صدایش در یم آید. به سخت ِ ی جان  

 کندن از آن



ون یم روم و بر یم گردم نزد صبا. صبانی که  بخش بیر

 باز

رسش را کرده زیر ملحفه و دنیا به  کامش جهنم است. 

 ملحفه

 را از رویش کنار یم زنم و یم گویم: «دلت خوشه بچه

یخت چیه تحویل جامعه دادی؟  »زاییدی؟ این بیر
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لبخن ِ د روی لبم رسایت یم کند به لبهایش و کم کم 

 دارد طعم

مادری کردن را زیر زبانش مزه مزه یم کند: «نگو بچم 

 امو،

 »دلت یم آد؟

 ».با خنده ی کوتاه و کم جانی یم گویم: «نه

 به نظرت شبیه کیه پری؟ -

ی دو ابرویم و یم گویم: «فسقل  اخم تصنیع یم کارم بیر

 بچه



 »اصال ریخت و قیافه داره که شبیه کش باشه؟

آه یم کشد و با حرست یم گوید: «کاش شبیه سیاوش 

 بشه. »کیم

 خوشر و فراموشر بد نیست، هست؟

یاش ییک دیگه رو هم بدبخت کنه -  !که با دلیی

صبا آرام مشت  به شانه ام یم زند و با لبخن ِ د محو 

 روی لبش

 »!یم گوید: «زهرمار، ضدحال

با صدای پرستار جوانی که وارد اتاق یم شود به 

 خودمان

یم آییم. نگاه گذرانی یم اندازم به سمت در و کنار 

 تخت یم

 .ایستم

 یم رود و دماسنج را زیر
 
 پرستار به سمت زن هم اتاف

زبانش یم گذارد. بعد به سمت صبا یم آید و مجددا 

 همان

 .کار را تکرار یم کند



 دمای بدن جفتشان را که چک یم کند رو به من یم

534 

 درد و درمون

گوید: «مایعات زیاد بخوره که تب نکنه، دمای بدنش 

 ».باالست

 
 
ون برود که مادر، زن هم اتاف یم خواهد از اتاق بیر

 یم

 »گوید: «خانم دخی  من مشکیل نداشت؟

 »پرستار کوتاه یم گوید: «نه

ون یم رود. نگاه تل ِ خ جفتمان روی  و از اتاق بیر

 مادر آن زنیم

 !نشیند و لعنت به تمام نی مادری های دنیا

نگاه من زود خودش را جمع و جور یم کند اما نگاه 

 صبا

 .تشنه تر از این حرف هاست

آن قدر به زن بیچاره نگاه یم کند   که زن با چشم های  

 گرد



م؟ ی شده دخی  ی  »شده یم پرسد: «چیر

د و یم گوید:نه  ».صبا باالخره از زن نگاه یم گیر

دروغ یم گوید و دلش یک " خانم دخی  من مشکیل 

 "نداشت

 ُِ
ُ
ُ 

گنده یم خواهد. به وسعت تما ِ م روزهای نی مادری 

 .اش

ش را زیر بال و پر   به همان اندازه که خواهر کوچکی 

 گرفته ح

 .اال پر و بایل برای خزیدن به زیرش یم خواهد

نگاهش را یم دوزد به د ِ ر رسویش که گوشه ی اتاق 

 است و

صبا حت  نیم تواند کودک تازه به دنیا آمده اش را  

 کنارش

 .بگذارد و برایش الالنی بخواند

ون یم  ی کنار تختش آبمیوه را بیر از طبقه ی زیرین میر

 آورم،
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 .توی لیوان یم ریزم و به دستش یم دهم

بدقلق  یم کند برای خوردنش اما مگر چاره ای دارد؟ 

 آرامآرام و

 .با زور کیم از آبمیوه را یم خورد

لیوان را کف دستش یم گذارد و با نوک انگشت؛ 

 دورتا دور

 .لیوان را به صورت دورانی لمس یم کند

ش رسگرم تعریف کردن شده اند؛ صبا  زن و دخی 

 در گیر 

تفکرات موریانه مانندش و من؟!این روزها شده ام 

 .هوای اسفند ماه

یک دم آفتانی و یک دم بارانی و این روزها زیادی 

 شبیه

خودم نیستم و از این شبیه خودم نبودن دلم به هم 

 یم



 .خورد

ون یم روم. تکیه یم زنم به دیوار سالن و  از اتاق بیر

 دست

به سمت جیب مانتوام یم برم. جای خال ِ ی تلفن 

 همراهم تویجیب

 آه از نهادم بلند یم کند و یادم نیست کجا جایش

 .گذاشته ام

به سمت پذیرش یم روم تا شاید بتوانم آنجا تلفن 

 .بزنم

اولش نیم گذارند، کیل اضار کرده و دروغ رس هم یم  

 کنم تا

باالخره پرستار جوان رایصی یم شود چند دقیقه ای را 

 با

 .تلفن صحبت کنم

م. بار اول تا انتها زنگ  شماره ی وفا را از حفظ یم گیر

 یم
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خورد و کش جواب نیم دهد، بار دوم و سوم هم. 

ه  نگا ِ ه خیر

ی زن پرستار هم از یک طرف حواسم را پرت یم  

 کند. شماره

ی خانه شان را هم حفظ نیستم و این یعتی خو ِ د 

 .بدبخت  

 یم شه برم و برگردم بعد زنگ بزنم؟ -

اخم هایش را درهم یم ریزد و یم گوید: «ای بابا؛ 

 تلفن

 »!عمویم دیگه

کالفه تر از آنم که بخواهم با او مدارا کنم. تلفن را 

 رسجایش

یم کوبم و تن صدایم باال یم رود: «نه تلفن عمویم 

 نیست،

اما ارث بابای شما هم نیست. »چشم هایش گرد یم 

 شود و یم



 بزند که بریم
ی
 خواهد حرف

 .گردم سمت اتاق صبا

ه شده به سقف سفید و یم  رو به صبانی که خیر

 ترسم از

 بعد زایمان شود یم  
 

اینکه دچار افرسدگ

 گویم: «گوشیت و

 »آوردی صبا؟

نی آنکه نگاهش از سفیدی سقف دل بکند یم  

 گوید: «دست

 ».عارف بود، شایدم شاهد. نیم دونم

ون یم دهم. مادر  چشم یم بندم و نفسم را کالفه بیر

 مهربان

آن زن یم گوید: «اگه کارت واجبه با تلفن من زنگ 

 ».بزن

 خییل ممنون -
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تلفن را از دست زن گرفته و به سمت صبا یم  

م: «شماره  گیر

 ».ی خونتون رو بگیر 

دو به شک نگاه یم کند و چند ثانیه ای دستم معلق 

 توی هوا

د  .یم ماند تا تلفن را بگیر

؟ -  یم خوای چیکار کتی

ه نگاهش یم کنم. کالفه یم شود   نیم زنم و خیر
ی
حرف

 ازجواب

د. از اتاق  ندادنم و با اخم های درهم شماره را یم گیر

ون رفته و در را نیمه باز یم گذارم. تکیه یم زنم به  بیر

 دیوار

سنگ ِ ی بیمارستان و دکمه ی اتصال را فشار یم 

 .دهم

باز هم تلفن بوق یم خورد و نی نتیجه است. دومرتبه 

 زنگ

 یم زنم و درست وقت  که یم خواهم تلفن را قطع کنم



 .صدای زنی توی گوشم یم پیچد

 .بفرمایید -

کالفه یم شوم و این وفای دیوانه چرا تلفنش را 

 جواب نیم

دهد که حاال مجبور به پاسخگوی ِ ی سوال و جواب 

 های زن

 .مستخدم نباشم

 .سالم- مکث یم کنم- با وفا کار دارم -

ید - ، با همراهشون تماس بگیر ی  .نیسی 

شانه ام رس یم خورد و روی دوزانو یم 

 نشینم: «گرفتم،

538 

 درد و درمون

 »جواب نیم ده. کجاست؟ گ بر یم گرده؟

احتماال که امشب بر نیم گردن. فردا مراسم  -

 ...عقدشونه

اجازه نیم دهم صبحتش را به انتها برساند. از روی 



 بیشعوریاین

کار ر ا نیم کنم، فقط دلم برای برادرم یم سوزد و 

 طاقت

 .شنیدن بیش از این را ندارم

 .باشه ممنون -

 اومم، اومدن بگم گ تماس گرفته؟ -

 .پری -

تلفن را قطع یم کنم و رسم را تکیه یم دهم به دیوار. 

 چه

قدر خوابم یم آید و چه قدر این بیداری غ ِ ن خود 

، ی  سوخی 

 .مردن و پر پر شدن است

ی برود و به  دوسه باری به صبا کمک یم کنم که پاییر

 بچه اش

ی ندارد اما مجبور  شیر بدهد، درد یم کشد و نای رفی 

 .است

مادر است دیگر مثل یک عاش ِ ق روان ِ ی مجبور، 



 درد بچه اش

 را

 .به جان یم خرد

هزاربار تا خود صبح بغض یم کند و هزار بار شانه 

 هایش زیر

پتو یم لرزند. به خیالش که خوابم و نیم بینمش اما، 

 چه

خیال خایم دارد وقت  دلم بیشی  از او برایش کباب 

 .است
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صبح که یم شود برای معاینه ی مجددش یم آیند.  

 کیم تبدارد و

 نخورد،
ی
 ماما یم گوید که اگر تا ظهر مایعات کاف

 .شب را اینجا مهمان است

صبا آب نیم خورد و دلش مرگ یم خواهد وقت  مثل 

 زن



 .تخت کناری با بچه اش مرخص نیم شود

اصال به کدام امید برگردد؟ به کدام خانه؟ به شوق  

 کدام

؟  سیسمونی و به رسم کدام گوسفند قربانی

نزدیکای ظهر تلفن مادر مهربان هم تخت صبا زنگ 

 .یم خورد

وقت  تلفن را جواب یم دهد، یم فهمد که همان 

 شخض

 .است که من دیشب با او تماس گرفته ام

تلفن را به سمتم گرفته و یم گوید: «با شما کار دارن 

م  ».دخی 

م" گفتنش  الزم است بگویم کشته ی همان " دخی 

 هستم اگر

 چه مصنوغ!؟

ون یم روم  .تلفن را از دستش گرفته و از اتاق بیر

 در حایل که گوشر را به گوشم یم چسبانم، در را یم

 »بندم: «وفا؟



صدای لرزان وپر از نگرانی وفا توی گوشم یم 

 پیچد: «الو پری؟

 »چی شده؟ صبا طوریش شده؟

 .فارغ شده -

540 

 درد و درمون

 .چند قدیم را توی سالن وجب یم کنم

ی های دیوانه آیا  یم روم و بر یم گردم و از این راه رفی 

ی نصیب هم یم شود؟ ی  چیر

: «وای  ذوق یم کند و دلش پر یم کشد از خوشر

 خدایا

 »شکرت. حالش خوبه؟

 .خوبه خداروشکر. حال بچه هم خوبه -

انگار که توی کوچه ی صدایش عروش باشد، انگار  

 که این

مرد کوچک د ِ ل خراب خاله اش را شاد کرده باشد 

 یم



 »پرسد: «همون بیمارستانه؟

 ».زمزمه یم کنم: «اوهوم. زود بیا وفا

 .اومدم، فعال -

ی یم  یم گویم: «فعال و گوشر را از کنار گوشم پاییر

 ».آورم

بر یم گردم به اتاق و تلفن را به ماد ِ ر مهربان 

 میدهم. تشکر یم

 »!کنم و روبه صبا یم گویم: «وفا داره یم آد

ی   .صبا مات نگاه یم کند و خالء یعتی همیر

 اینکه چطور زمان یم گذرد برایم شده یک فلسفه ی

! گذرش را نیم فهمم اما تک تک لحظه  نفهمیدنی

 هایش یم

 .شوند  موریانه و حمله یم کنند به جان و افکارم

 !ظهر یم شود، وفا نیم آید
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ساعت مالقات یم آید، زن هم تخت  کم کم بساطش 



 را جمع

م  یم کند و آماده ی مرخص شدن یم شود و بمیر

 برای بد ِ ن

ی نیم خواهد  .داغ صبا که دلش رفی 

دلش دور شدن از نوزادش نیم خواهد. یم دانی  مادر 

 شدن

 یم ماند. 
 

مثل خریدن اسکیت و دوچرخه توی بچیک

 هر

صبح که چشم باز یم کتی ذوق و شوق ُ ول یم خورد 

 توی

دلت! اما فرقش آنجاست که اسکیت وقت  کهنه یم 

 شود،

کد، ذوق و شوق  دوچرخه وقت  الستیکش بی 

 داشتنش را

دیگر نداری اما بچه؛ اما اوالد؛ یک ذوق ابدی است 

 و ناخلفش

ه ی جان است.یک ساعت از ساعت  هم شیر



 مالقات یم گذرد و

 وفا نیم آید. صبا

منتظرش نیست اما من منتظرش هستم، آن هم 

 .خییل زیاد

زن مرخص یم شود، با لبخند، با شادی با دسته گل  

 کنار

تختش! با بچه ی توی بغلش و صبا نگاه پر حرستش 

 را بدرقه

 .ی راه ز ِ ن نچندان جوان یم کند

در اتاق را یم بندم و تکیه یم دهم به در! امروز 

 مراسم

عقدش است، اما حاال؛ صبا از تمام واجب های توی 

 دنیا

 !واجب تر است

تقه ای به در یم خورد، از پشت در کنار رفته و در را 

 باز یم
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کنم. وفای آرایش کرده، وفای لباس سفید پوشیده را  

 که یم

 .بینم انگار نرم نرمک خون یم رسد به تمام جانم

 .سالم یم کند و سالم یم کنم

از جلوی در کنار یم روم و وارد اتاق یم شود. صبا را  

 که یم

بیند پر یم کشد به سمتش و خدایا من دلم اندگ 

 خواهر یم

خواهد! باالخره کبوتر لبخند یم نشیند روی لب صبا 

 و لبش

 باز یم شود: «بااین رس و وضع چرا 
ی
ی حرف به گفی 

؟  اینجانی

به قد و باالیش نگاه یم کند، به مانتوی سفید »

 خوش دوخت

و شلوار کتان راسته ی سفیدش: «چشه مگه؟ با 

ای اینجا  دکی 



 ».ست کردم

یم نشیند روی صندیل و یم گوید: «این جوجه تییعی 

 رو کجا

 »باید زیارت کنیم؟

یم نشینم روی تخ ِ ت خایل و یم گویم: «طبقه ی 

ی   ».پاییر

درد یم نشیند توی نگاهش؛ دلش به حال خواهر نی 

 مادرش

؛ وقت  که باید   یم سوزد و یم گوید: «ببخش آچی

 کنارت

 ».نبودم

صبا چشم یم بندد و یم گوید: «منم وقت  که باید  

 کنارت

 ».نیستم. اما خدا رو شکر که نیستم

در اتاق به شدت باز یم شود و قامت شاپور توی 

 قاب در
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 .نمایان یم شود

اخم هایش مثل همیشه ی خدا در هم است و 

 دست هایش به

ه ی وفای رنگ پریده  کمرش آویزان! نگاهش خیر

 است و انگار

 .یادش رفته پدربزرگ شدنش را

تکیه یم دهد به چهارچوب آهتی در و نگاهش یک 

 دم از وفا

 .گرفته نیم شود

؟ -  اینجا چیکار یم کتی

ی یم پرم و   قدیم که جلو یم آید از روی تخت پاییر

 کنار

 .رسویس آن گوشه ی اتاق یم ایستم

ی بگوید، اما کالیم  ی وفا دهانش باز یم شود تا چیر

 جاری نیم

 !شود روی زبانش



شاپور جلو تر یم آید و دست هایش را پشت کمر 

 قالب یم

 .کند

؟  - از آرایشگاه مستقیم پا میشر یم آی اینجا که چی

 وقت  

؟ اون پرسه ی  ی که چی دنبالت یم آم گازشو یم گیر

 بدبختوقت  

 !وحشر بازیات و دید رسجاش خشکش زد

ه یم شود به کفش های  وفا جواب نیم دهد و خیر

 برا ِ ق

 .شاپور

صدای شاپور باال یم رود: « شما دوتا واسه من آبرو 

 نذاشتید،
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من چه گنایه کردم که خدا شماها رو تو دامنم  

 »گذاشت؟



 یادش

 ُِ
ُ
ُ 

 رفته ز ِ ن زائو دل نازک است، صدا که رسش باال

 !برود بغض یم کشدش

، قدم نو رسیده ام مبارک  - چشمم روشن بابانی

 !باباجون

انگار که برق فشار قوی به شاپور وصل کرده باشند 

 نگاهش

 .یم نشیند روی صورت عاری از حس صبا

انگار که طعنه ی صبا قوت قلب باشد برای وفا، از 

 جا بلند یم

شود و یم  گوید: «اومدم اینجا چون یادم نرفته نی 

 مادر ِ ی

خواهرم و! یادم نرفته که وظیفه ی منه که االن 

 مراقبش

باشم. که االن وظیفه ی شماست وقت  شوهرش 

 نیست



، حایم بچش باشر که  ؛ حایم ایش باشر پشتش باشر

 آب

تو د ِ ل دخی  مظلومت تکون نخوره. »شاپور رسش را 

ی   به طرفیر

 تکان یم دهد

ی کند  .انگار بخواهد افکارش را سبک سنگیر

ه یم ماند و آرام زمزمه یم کند: «آبرومو بردی وفا،  خیر

 »جواب اون همه مهمون و چی بدم؟

 وفا لحن آرام پدرش را که یم بیند، آرام یم شود و تلخ

زمزمه یم کند: «امروز آبروت و اینجا قلقلک بده بابا، 

 امروز

شون تک و تنها  آبروت اینجا باشه که نگن دخی 

 بیمارستان
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ی خرت به چند. به اون همه  بود خانواده اش نگفی 

 مهمون بگو



عروس خانم نی عار نبود که پشت خواهرش نباشه 

 وقت  

 !هیچکس پشتش نیست

 با

بهشون بگو من پاره ی تنم و دوست دارم، اگه صدام 

 یم ره

ال بابای بدی نیستم. اگه اخم یم کنم، اگه زور یم  گم 

 رس اینه

ی و  که بچه هام و دوست دارم. بگو دوست داشی 

 خوب بلدم

م واسه اینه که  اگه شدم آدم بده ی قصه ی دخی 

 !نگرانم

 »...بابا ِ ی من، نگرانیات و دوست داریم ما، اما

نگاه آرام شاپور یم نشیند روی صورت وفا. از اینکه 

 سیبیک

ی شود ُ کپ یم کنم،  میان گلوی شاپور باال و پاییر

 اصال گلویشاپور



 سیبک هم دارد!؟

 چی بگم به اون پرسه؟ -

وفا سکوت یم کند.چند لحظه، عمیق و پر از 

 درد.؟نگاه یم

د از شاپور، از من و چشم یم بندد: «من فعال  گیر

 فقط حواسم

فکرم ذکرم پیش خواهرم و بچشه. پرسه فعال کنار 

 ».وایسته

تای ابروی شاپور باال یم رود با اخم ظریقی یم نشیند 

ی   بیر

 »دو ابرویش: « َ م َ چلته مگه بچه؟

 !باز سکوت یم کند و فقط به شاپور نگاه یم کند
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 شاپور چنگ فرو یم برد میان موهای وز اش و یم

ون کارت دارم  ».گوید: «وفا بریم بیر

ون  وفا از روی صندیل بلند یم شود و همراه شاپور بیر



 یم

 .رود. دلم یک لحظه انی و بودنش را یم خواهد

 را یم خواهد که نفس های بابایم 
 
یک لحظه اتاف

 آنجا

 بپیچد. دلم بابایم را یم خواهد؛ اگر چه نشئه و

 !خراب

روی تخت کناری دراز یم کشم و دست هایم را زیر 

 رسم قالاب

 .یم کنم

 چیکارش کنم؟ -

 »رسکج یم کنم سمت صبا و یم پرسم: «چی رو؟

 !بابام و -

؛ همان مر ِ د دوست  ذهنم پر یم  کشد سمت انی

 داشتتی افتاده

ای که اولش شانه هایش استوار بود! زورخانه یم 

 رفت؛ یل

 !بود، پهلوان بود و مرد بود



 .عاشقش باش -

دست هایش را زیر رس یم گذارد، رسجایش جا به جا 

 یم

 شود، آخ آرایم یم گوید و صورتش از درد جمع یم

 »شود: «مگه جانی هم گذاشته؟
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گذاشته صبا، حق داره هرچی بگه! منم بودم  -

انی که تو
 دخی 

 .پر قو بزرگ کردم نیم دادم به دوتا جوون آس و پاس

نامردیه اگه بد داداشم و بگم ویل نامردی بیشی  اینه  

 که بگم

بابات حق نداره. این زندگ ِ ی رسارس نکبت حقت 

 نیست صبا،

حقت نبوده و سیاوش تا عمر دار ه بهت مدیونه 

 واسه خاطراینکه

 !پاش موندی



آه از گلویش خارج یم شود و مثل بختک یم افتد 

 روی

سینه ی من: «دل شکستهام پری! داد زده، خواسته 

 بچم و

 ».بکشم چون باباش آس و پاسه

 به پهلو یم چرخم سمتش و دستم را زیر رسم جک یم

 »کنم: «یم دونی چی دلم یم خواد؟

گردنش را کیم کج یم  کند، از گوشه ی چشم نگاهم 

 یم کند

 »و یم گوید: «هوم؟

 »!کلمه را هچی یم کنم: «با... با

د روی لبش: «ویل من دلم نیم  لبخند تلچی پر یم گیر

خوادش! تا اطالع ثانوی این دل بسته است به روش 

 قصد

 »!باز شدن هم نداره

 ...تلخ نباش صبا -

صدای لرزان و باال رفته اش یم نشیند میان 



 حرفم: «هستم
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 .پری؛ خییل زیاد

ین بشم براش! من قاشق گه  فعال هم نیم خوام شیر

 خوریموزدم رس

 کمرم. گفتم سیاوش هرچی باشه پاشم. هرچی بشه

ش بود؟ یه  باهاشم. ویل بابام یه درصد پایه ی دخی 

 درصد

گفت این بچه تنهاتر از اونیه که تنهاش بذاره؟ 

 نگفت پری؛

نگفت و شیش ماه در به در موندم. سقف باالی 

 رسم بود اما

 ه

یچ دیواری پشتم نبود! نگو تلخ نباش که به روی تو 

 هم

 ».زهرمار یم شم



تقه ای به در یم خورد، از روی حالت دراز کش خارج 

 شده،

 .روی تخت یم نشینم و پاهایم را آویزان یم کنم

 .پرستار وارد اتاق یم شود و به سمت صبا یم رود

دماسنج را زیر زبانش یم گذارد. دانه ای قرص توی 

 جلد را

ی کنارش یم گذارد و یم گوید: «داروهاشو   روی میر

 »گرفتید؟

ی یم آیم و یم گویم: «نه، یم رم یم  از روی تخت پاییر

م  ».گیر

پرستار یم گوید: «هرچه زودتر! »دماسنج را از دهان 

ون  صبا بیر

ی   یم آورد. اخم یم ریزد بیر

دو ابرویش و صدایش باال  یم رود: «خانم مگه من به 

 شما
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 »نیم گم مایعات بدید بخوره؟ این چه وضعشه؟

رو یم کند سمت صبا و یم گوید: «تب داشته باشر 

 امکانش

ه. حاال خود دانی   »!هست که بچه ات زردی بگیر

ون یم  آمپویل توی رسمش تزریق یم کند و از اتاق بیر

 .رود

لب های صبا یم لرزند و جان یم دهد تا بگوید: «پری 

 اون

 »!بطری رو بده من

ون یم آورم و یم ی بیر  را از کشوی میر
 بطری آب معدنی

 .خواهم بریزم توی لیوان

صبا با چشم های پر از اشک با رس اشاره یم کند که 

 نیم

 .خواهد

بطری را به دستش یم دهم و به سخت  رسجا یم 

 .نشیند

گریه یم کند و ال به الی هق زدن هایش آب یم 



 .خورد

آب یم خورد یا بغض های کهنه ی توی گلویش را 

 .نیم دانم

فقط یم دانم که مادر بودن خونش باال رفته و به 

 .جنونرسانده اش

اشک یم ریزد و آب یم خورد. چشم روی هم یم  

 گذارد و

زورگ آب را قورت یم دهد. آخ که مادر باشر و 

 ندانسته به

ی ؛ آن لحظه را یم میر  !کودکت آسیب رسانده باشر

صدای وفا یم آید که به چهارچوب در تکیه داده و با 

 چهره

ای دمق به صبا نگاه یم کند: «رفتیم بچه ات رو 

 دیدیم؛ با
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 !بابا



 »...اومد که بهت بگه رست سالمت

ه به چشم های صبا یم د و خیر  لبش را گاز یم گیر

 »!گوید: «شنید حرف هات و؛ رفت

صبا یم نالد: «فدای رسم که رفت! مگه تا االن بوده  

 که

 ».رفتنش مهم باشه

 وفا با چشم های ریزشده به صبا نگاه یم کند و یم

گوید: «دلم نیم خواد این و بگم، ویل باید بگم! نمک 

 نشناش

 »!صبا

ی یم  بطری از دست صبا رس یم خورد و روی زمیر

 افتد؛ آبداخلش

 کف اتاق را خیس یم کند. صبا مات به دهان و فا

 .نگاه یم کند و دستش توی هوا مانده

د و یم   وفا مجددا گوشه ی لبش را گاز یم گیر

 گوید: «روزای

قبل سیاوشش رو هم یادت بیار! این بابا، این شاپور؛ 



 همون

 »آدمه؟

وفا جلو یم آید و لبه ی تخت کناری صبا یم نشیند. 

 صبا

خودش را جمع و جور یم کند، بادست اشک های 

 روی

 صورتش را پاک یم کند و یم گوید: «من از بابام توقع

 »نداشته باشم از گ داشته باشم؟
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وفا دست روی صورتش یم کشد، موهایش را زیر 

 رورسی

اش هل یم دهد و آرام یم گوید: «ولش کن اصال؛ 

 االن وقت

 ».این حرف ها نیست

صدای مردی یم آید که یم گوید: «درست یم گن وفا 

 خانوم؛



االن وقت این حرف ها نیست! »نگاهمان دوخته یم 

 شود به مرد قد

 بلندی که دست هایش را

ه به وفا نگاه  ه خیر توی جیب شلوارش فرو برده و خیر

 یم

ی یم زند و یم  کند. مرد کالفه نوک کفشش را به زمیر

 »گوید: «به نظرت وقت کدوم حرفاست؟

 نیم زند. مرد 
ی
اخم های وفا در هم یم روند و حرف

 دست

ون آورده و روی سینه قالب یم   هایش را از جیبش بیر

 !کند

ی آمدن کلمات را روی زبانش جاری  جلو یم آید و حیر

 یم

 »کند: «یم خوای یکم راهنماییت کنم؟

صورت رسخ، رگ بادکرده ی گردنش، نفس های تند 

 و نحوه

ی گام برداشتنش همه و همه فریاد یم زنند که این 



 مرد

ل شده اش  عصبانی است! اما ت ِ ن صدا و لحن کنی 

 .آرام است

مقابل وفا یم ایستد. کت و شلوار مارک و خوش 

 دوختش

زار یم زند که این همان پس ِ ر مچل شده است. - یم 

 آم دنبالت که

مت خونه. که یه قول و  از آرایشگاه بیی
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رسمون- رسمون را تاکیید  قرارهانی بذاریم باهم که خیر

 یم

ی  کند- باهم ازدو اج کنیم. یهو تو سوار ماشیر

 عروسمون یم

شر و قال میذاری؛ هم من و هم بابات و! تو گاز یم 

 دی،

بابات گاز یم ده منم به راننده تاکش التماس یم کنم  



 که تو

رو خدا گاز بده ببینم نامزدم چش شد یهو، ببینم کجا 

 رفت؟

حالش بد بود که رفت؟ من و نیم خواست که  

 گذاشت و

رفت؟ اصال چی  شد یه دفعه؟ راننده تاکش غر یم 

 زنه که

 قضیه بو داره، خالف مالف نباشه؟

 !یم گم نه به خدا؛ قسم یم خورم براش

کالفه یم شم، عصتی یم شم و از همه بیشی  داغون، 

 دنبال

 .یه چرا یم گردم

وسط خیابون نگه یم داره یم گه من نیستم. 

 التماسش یم

 !کنم، وفا؛ نگام کن

نگاه وفا باال  یم آید و توی چشم های مرد بلند قد یم 

 .نشیند



من؛ که یادم ندادن خواهش چجوریه وسط  -

 خیابون به یه

راننده تاکش التماس کردم ویل نتیجه نداد! سوار 

 ماشینششدم اومدم

 !تا اینجا دنبالم دویید چند قدم و داد زد دزد، دزد

حواسم پیش اون یارو و دزد گفتنش نبود. حواسم 

 پیش تو

بود که داشت  گاز یم دادی و دست فرمونت خییل 

 خوب
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نبود. چشمت روشن که خواهرت فارغ شده، بیشی  

 چشمت

روشن که خاله شدی! اما یم شد این مراسم کوفت  

 رو

 انداخت عقب، نیم شد؟

لب های وفا یم لرزند و صبا با صورن  خایل از هر 



 حش

نگاهشان یم کند. انگار که یک رس یال مزخرف را 

 !تماشا کند

 »...به سخت  لب یم زند: «فرزین...من

انگشت فرزین روی لبش یم نشیند و یم  

 گوید: «هیس هیچی 

ی نگو ی  » .نگو! یعتی فعال چیر

چنگ فرو یم برد میان موهای حالت داری که 

 احتماال

آرایشگر یک ساعت  وقت ضفشان کرده: «دم در به 

 بابات یم

ی فیلم فارسیا  گم حال وفا بده که اومده اینجا؟ عیر

 سکوت

ه  به یم زنه رو شونه ام. دوقدم میر میکنه چند ضی

 بریم

ه  .گرده میگه وفا واسه خودش تصمیم یم گیر

قصه چیه وفا؟ قشنگ بگو منم بفهمم! »صبا 



 همانطور که تکیه به

 بالش پشتش داده چشم یم بندد و

یم گوید: «قصه منم! منم اقا فرزین. متی که وقت  

 بابام

گفت نه گفتم آره. یه آره گفتم و االن خاکسی  

 نشینم، االن نی 

ونم  .شوهرم، االن بچه به بغل حیر

منم که مراسم خواهرم و به هم زدم. منم که باعث 

 
 

 دیوونیک
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شما شدم. اما این من االن جو ِ ن جواب دادن نداره. 

 االن

ی گیر   .خوابش یم آد، خسته اس، نی تابه و زمیر

ید و مراسمتون به خونی  وفا االن یم آد باهاتون، میر

 و

ی االن برید. م ِ ن خسته  خوشر تموم یم شه. اما همیر



 االن

اعصاب خودمم ندارم وقت  بچه ام پیشم نیست که 

 قربون

 ».صدقه اش برم

ی مانتوی وفا را یم   منده باشد، آستیر فرزین انگار که رسر

 کشد

ون یم بردش، وفا عصتی یم شود و با  و از اتاق بیر

 پرخاش

 »!یم گوید: «ولم کن دستم و کندی

فرزین جلوی در یم ایستد و به وفا که دست به کمر 

 نگاهش

 یم کند با اخم های درهم یم گوید: «الزمه که از اول

بشناسمت. فعال وقت گل و بلبل شدن بخت ما 

 نیست، هوم؟»- چه

 !زود جا زدی

ون یم دهد: «این جا زدن  فرزین نفسش را پرحرص بیر

 قصه



ی تو از  داره، دلیل داره، منطق داره! پشت در رفی 

 سفره ی عقد

فقط خواهرت نیست، دلیل عصبانیت اون رو ِ ز این 

 دخی  فقط

 ».برادرش نیست من خر نیستم وفا

چشم هایش را برای لحظه ای باز و بسته یم کند و 

 آرام لب

 ».یم زند: «خداحافظ
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چند قدم که جلو یم رود صدای وفا یم 

 »...آید: «فرزین

انگار که فرزین جوابش را نداده باشد و راهش را  

 کشیده و

ی دوخته و دست به  رفته باشد. ناامید نگاه به زمیر

 صورتش

 .یم کشد



بریم گردد داخل اتاق و صبا باالخره چشم هایش را 

 باز یم

 »کند: «چرا نرفت  با شوهرت؟

 »!وفا دهن کچی یم کند: «ساکت شو بابا

و رو  به من یم گوید: «پری امشبه رو که اینجا 

 مهمونه. من

احت کن. »نی چونه و چرا  مراقبشم تو برو خونه اسی 

 :باشه"یم

 .گویم

از جا بلند یم شوم: «هرچی احتیاج داشتید بگید که 

م  ».بگیر

 .وفا به نشانه ی جواب مثبت رس تکان یم دهد

به سمت رسویس یم رود و یم گوید: «برم این الیه  

 کاهگل و

 ».از صورتم پاک کنم

ی که وفا داخل رسویس یم شود و در را یم بنند،  همیر

 در



نیمه باز اتاق کامل بازشده و آن کش که نباید وارد 

 اتاق یم

ی وارد اتاق  شود. ابتدا عارف، بعد شاهد و بعد نگیر

 .یم شوند

به سمت تخت صبا یم آیند و باالخره لب صبا رنگ 

 لبخند به

د  .خود یم گیر
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احوال صبا و بچه اش را که یم پرسند؛ نوبت به من 

 یم

 !رسد

ش های  ی و احوالیی حواسم به شوچی های نگیر

 مختص به

خودش نیست، حواسم به نگاه های عارف نیست و 

 فقط

 است که شاهد روی 
 

حواسم جم ِ ع لبخند کمرنیک



 !لبش کاشته

انگار که لبخندش آهن ربا باشد و من براده ی آهن، 

 جذبش

، به لحظه ای و به ثانیه ای  !یم شوم به آنی

در رسویس باز یم شود و وفا درحایل حوله را به 

 صورتش

چسبانده یم گوید: «مرده شور این رسیدگیشون رو 

ن. از  بیی

 »!دوتا خدمات رسانی توالتش سه تاش خرابه

صورتش را که خشک یم کند، حوله که از صورتش 

 جدا یم

شود. چند لحظه ای مات به افراد حاضی توی اتاق 

 نگاه یم

 .کند و رسی    ع خودش را جمع یم کند

نگاه عارف اما قصد خودش را جمع کردن ندارد، 

ه مانده  خیر

 .به وفا و پر از حرست نگاهش یم کند



البد با خودش فکر یم کند وفا با لباس های جدیدش 

 چه دیل

ی عارف را یم کشد و از  ی آستیر از آن مردک برده! نگیر

ی  های ی  فانی 

 .زیبایش جدایش یم کند

ی و شاهد حال و  وفا سالم یم کند و راحت با نگیر

 احوال یم
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کند و سخت به چشم های عارف نگاه کرده و مانده 

 حاال چه

 ".بگوید: " آقا عارف؟"، " آقای مختاری"، "غریبه؟

 "نتیجه ی پیکار درونی اش یم شود" شما خوبید؟

عارف با عصبانیت یم گو ید: «نه، ایشون خوب 

ی   »!نیسی 

وفا توی منگنه مانده و چه قدر برایش سخت است،  

 که دل



بکند، که نگاه بدزدد و چشم هایش قربان قد و باالی 

 مهمان

 !قلبش نشود

ی توی  اصال؛ دل کندن درد دارد؛ مثل آمپو ِ ل پنسلیر

! مثل
 

 بچیک

! مثل نگا ِ ه 
 

به ی ترکه از معلم توی بچیک ضی

 درمانده ی بابا به

 !سفره ی خایل

ون آن  به پنجره پناه یم برد تا شاید نگاهش پرت بیر

 شود و

د از آن مر ِ د عصبانی بیی
ُ
ُ ُِ ! 

شاهد با رس اشاره یم کند که بروم و کنارش بایستم. 

ی و  نگیر

صبا با هم رسگرم صحبت شده اند و عارف کم رونی 

 را

 .کنارگذاشته و دست از نگاه کردن به وفا نیم کشد

؟ -  تلفنت رو  چرا جواب ندادی دخی 



 رس بلند یم کنم و نگاه کوتایه به صورتش یم

 ».اندازم: «دیشب پیش عارف جا موند

 .دیروز رو یم گم -
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اینبار مدن  که نگاهش یم کنم طوالنی تر یم 

 شود: «چون

 »!بهم زور گفت  

: «عه، شما 
 

یم خندد؛ کوتاه و مردانه عاری از لودگ

 حرف

 »شنوی هم بلدی؟

د و میان خندیدنم  از لحن بامزه اش خنده ام یم گیر

 حواسم

را از هرچه که هست پرت یم کند: «دیروز یم 

 خواستم قرار

 ».خواستگاری بذارم

مات و مبهوت نگاهش یم کنم اما بآینکه توقعش را 



 داشتم

 .یکه یم خورم

 .نشد دیگه. حاال انشاهلل بعد بهی  شدن حال صبا -

دل یم کنم از موضوع مثال دوست داشتتی ازدواجم و 

 خودمرا به

 »!کوچه ی عیل چپ یم زنم: «صبا خانوم

 تای ابرویش باال یم پرد و نگاه از چشم هایش یم

م: «سیاوش دوست نداره اسم کوچیک زنش رو  گیر

 صدا

ی   ».کیی

باز یم خندد و باز مجذوب یم شوم: «منم دوست 

 ».ندارم

پرستار تقه ای به در یم زند و وارد اتاق یم 

 شود: «وقت مال

 ».قات تمومه؛ لطفا اتاق رو ترک کنید

وفا باالخره از پنجره دل یم کند و به خداحافظی  

 کردن بقیه
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 .چشم یم دوزد

به سمتش یم روم و زیر گوشش یم گویم: «شب 

 آنالین باش

 ».، کارت دارم

ی یم دوزد  .رس تکان یم دهد و نگاه به زمیر

م کن -  .کاری شد حتما خیی

 دومرتبه رستکان یم دهد. رو به صبا یم کنم و یم

 ».گویم: «مواظب خودت باش

برای خودم مسخره است این مادرانه هانی که نیم 

 دانم ازکجا آمده

 .اند

 خداحافظی ها که تمام یم شود شاهد صدایم یم

 ».زند: «خانوم بیا بریم دیگه

 .کوله ام را برداشته و دنبالش یم روم

ون یم زنیم  سالن را که یط یم  کنیم و از در که بیر



 عارف

 »صدایم یم زند: «پری؟

 »تا یم خواهم برگردم و بگویم: «بله؟

شاهد با اخم های درهم یم گوید: «نفله زن من و به 

 اسم صدا

 ».کردی نکردیا

عارف چشم هایش را ریز یم کند و یم گوید: «خفه 

 ».بابا

ی شاهد یم رسیم   محوطه را یط یم کنیم و به ماشیر

 که
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 .گوشه ای پارک است

ی سوار شود و ویلچرش را  عارف کمک یم کند که نگیر

 توی

 .صندوق عقب جا به جا یم کند

شاهد هم سوار یم شود و عارف اما قبل از آنکه 



 بخواهم

سوار شوم بند کوله ام را یم کشد و یم  

 ».گوید: «وایساببینم

 »بریم گردم سمتش و یم گویم: «بله؟

 ...وفا امرو ز باید -

حرفش را قطع یم کنم و جوانی را که دنبالش است 

 یم

 ».دهم: «به هم خورد؛ یعتی فعال به هم خورده

 »ابروهایش درهم یم شوند: «چرا؟

 .به خاطر صبا -

؟  »دست یم کشد به ته ریشش و یم گوید: «مطمئتی

رستکان یم دهم. لبخند موذیانه ای روی لبش یم 

 نشیند. در

عقب را باز یم کنم و  باز دستش را به کوله پشت  ام 

 بند یم

ی جلو  ».کند: «بشیر

ی بگویم اما نیم گذارد و این  ی دهن باز یم کنم که چیر



 بار

 »!بیشی  تاکید یم کند: «جلو

 .در جلو را باز یم کنم و سوار یم شم
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ی را روشن یم   شاهد استارت یم زند و ماشیر

 کند.عارف دست

 هایش را به هم یم کوبد و  یم گوید: «حاجیا؛

 »!شام مهمون خودمید

ه شده  ی همانطور که به صفحه ی گوشر اش خیر نگیر

 یم

گوید: «که جاش دوهفته بعدش ازمون بیگاری 

 ».بکشر 

به ی آرایم با دو  من و شاهد یم خندیم و عارف ضی

 انگشت

ی یم زند: «بزمجه تو که حقوقت رو اول از  به رس نگیر

 همه



ی  »!یم گیر

ی رس بلند یم کند و یم گوید: «حساب حسابه  نگیر

 .داداشم

 همو

نطور که آن تایم طرح هام و یم دم، آن تایم هم پولم 

 و یم

 ».خوام

ی را راه یم اندازد و عارف با لحن بامزه ای  شاهد ماشیر

 یم

 »!گوید: «بابا آن تایم، نخوریمون

 شاهد آیینه را تنظیم یم کند روی صورت عارف و یم

گوید: «به چه مناسبت هست حاال ؟»عارف تکیه یم 

 دهد به صندیل

 و یم گوید: «پولم زیادی کرده

ید  ».یم خوام بریزم تو حلق شماها حالش و بیی

شاهد لبخند یم زند و یم گوید: «شپش تو جیب تو 

 قمه
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؟  »کشر یم کنه؛ یم خوای حلق من و پر کتی

ا ک ِ ف  - ی دادا ِ ش من؛ ماها با نفری یه میتی میی 

 پارک رو چمن

 .خیس سیر نیم شیم

ذهن من پر یم کشد به قدیم ها. به همان روزی که 

ی   نگیر

توی جمله اش خالصه کرد! یک روز از روزهای ابله 

 بودنم که

ی و او  !من بودم و عارف و نگیر

او ِ ی نامردی که حاال نیست اما وقت یم خواهد 

 پرشدن

 .جایش

حاال هم این حماقت ادامه دارد که گهگداری مردی 

 به ذهنم،

لبخند به لب رس یم زند. مردی که لبخندش خاص 



 نیست اما

 !مو ِ ج لعنت ِ ی دلربانی دارد

 پری؟ -
 

 تو چرا هیچی به اینا نیم گ

ی را به سمت در خروج یم راند و جای  شاهد ماشیر

 من جواب

 دست و 
 

یم دهد: «آخه تو چه اضاری داری که بیک

 دلبازی که

 »پریزاد کمکت کنه؟

عارف چشم هایش را ریز یم کند و یم گوید: «یم 

 خواستم

متون فرحزاد بدبختا؛ لگد زدید به بختتون  ».بیی

ی رس بلند یم کند و گوشر اش را توی جیب کیف  نگیر

 دست  

کوچکش یم گذارد: «عه داداش؛ سنت شکتی یم 

؟  »فرمانی
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 ».عارف با خنده یم گوید: «زهرمار

ی و  ون از پنجره ی ماشیر نگاهم را یم دهم به بیر

 خیابان های

 .خلوت را دید یم زنم

شاهد دست به سمت ضبط یم برد اما میان راه 

 دستش را

عقب یم کشد و پشیمان یم شود.از کارش عصتی یم 

 شوم و

 ضبط را روشن یم کنم. آهنگ ها

ی یم کنم تا همان آهنگ لعنت  را پیدا کنم  را باال و پاییر

 و

 .رسانجام موفق یم شوم

صدای آهنگ که بلند یم شود شاهد نگاه معنا داری 

 به صورتم

یم اندازد و من یم گویم: «بدم یم آد که من و یه آدم 

 پخمه

 »!و سست عنرص تصور یم کتی 



عارف نچی یم گوید و ادامه یم دهد: «عه عه عه؛ 

 دعوای زن

 ».و شوهری رو نریزید قایط ما

ون از پنجره و  م و باز به بیر نگاه از شاهد یم گیر

 فضایش

 .خیر ه یم شوم

"، " بوتیک  " داروخانه ی شبانه روزی دکی  نظیقی

 باربد"، " س

الن زیبای ِ ی تار مو" و هزار تابلوی دیگر که یم 

 .خوانمشان

دیگر این آهنگ نه احساساتم را تحریک یم کند، نه 

وت  به هیی

 .یم بردم
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نه اینکه فراموشش کرده باشم. من به آلزایمر هم که 

 دچار



 ام دست از رسم بر نیم 
 

بشوم احساسات بچیک

 دارند.فقط از حاال

 !به بعد برای من شب دیگر; نیم شود

ی نیم گوید. چند دقیقه ای یم گذرد  ی دیگر کش چیر

 و عارف

 »یم پرسد: «کجا یم ری؟

 ».شاهد خییل آرام جواب یم دهد: «فرحزاد دیگه

 که روی لبش نشسته یم
 

 عارف با لبخند کمرنیک

 ».گوید: «نگهدار بابا، من نادونی کردم

شاهد قصد دارد عارف را حریص کند: «دیگه دیره 

 واسه این

 ».حرفا داداشم

ه بند یم   عارف یم خندد و دستش را به دستگیر

 کند: «نگه

؟ ی  »یم داری یا خودم و پرت کنم پاییر

ی لبخند به لب نگاهش یم کند و من فکر یم کنم   نگیر

 که پنج



ماه و نیم است که لبخند را روی لب عارف ندیده 

 !ام

 شاهد قفل مرکزی را یم زند و با لبخند موذیانه ای یم

 ».گوید: «این کویل بازیا من و منرصف نیم کنه

 عارف رسش را تکیه یم دهد به پشت  صندیل و یم

؟»من نیم دانم چه  ون  گوید: «چته پری؟ تو هیی

 مرگم است. اما

 ت ِ ه دلم خایل است. خالء
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یم دانید یعتی چه؟ من حاال و در این لحظه دچار 

 .همانم

* * * 

لیوان آب را رس یم کشم و رو به عارف یم  

 »!گویم: «ممنون

ایش را بر یم دارد و قبل از اینکه به  ی تکه ی آخر پیی 

 دهان



د یم گوید: «نوش جان  ».بیی

شاهد به غذای نچندان دست خورده ام نگاه یم کند 

 و یم

 ».گوید: «نخوردی که

 ».لب یم زنم: «سیر شدم

از جا بلند یم شوم و یم گویم: «یم رم دستامو 

 ».بشورم

ه نگاهش یم کنم و او  از جایش بلند یم شود. خیر

 توضیح

یم دهد: «مگه نیم خواست  دستت رو بشوری؟ بریم 

 »!دیگه

راه یم افتم به سمت رسویس پارک و به دنبالم یم 

 .آید

 !خوشم یم آید از آمدن و حواس جمعش

 بر ای چی اومدی؟ -

نه اینکه جوابش را ندانم، نه! فقط دلم کیم مهم 

 بودن براییک نفر



 .را بیشی  یم خواهد

خب اینجا مکان خییل درست  نیست که من اجازه  -

 بدم این

 !وقت شب تنها بچرچی 

خودم را با دست هایم بغل یم کنم و ای کاش بیشی  

 .بگوید
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خودش را با دوگام بلند به من رسانده و کنارم راه یم 

 .رود

ی بازویش میان دست های نی  امشب شدیدا به گرفی 

 پناهم

 .محتاجم

امشب دقیقا دلم پریزاد بودن یم خواهد؛ فاصله  

ی از  گرفی 

 !گذشته و امیدوار بودن به آینده یم خواهد

نفس عمیق  یم کشد و باز دمش را با صدانی مثل آه 



ون  بیر

 .یم دهد

جگر سوز است آهش و من حاال باید مثل یک ز ِ ن 

 خانه دار

شوهر دوست بگویم" درد و بالت تو رسم آقا، چرا آه 

 یم

؟  "کشر

 »تکه ی اولش را سانسور یم کنم: «چرا آه؟

 حواسم را پرت یم کند از آ ِ ه دردمندش. - جالبه نه؟

؟ -  چی

دست فرو یم برد توی جیب شلوار کتان مشیک 

 رنگش و

ی قدیمیا سنت   : «اینکه داریم عیر ی ه یم شود به زمیر  خیر

 ».ازدواج یم کنیم

قدم هایم را کیم تند تر بر یم دارم: «جالب از نوع 

 خوب یا

 »بد؟



نزدیک رسویس که یم رسیم، یم ایستد. نگاهش باال 

 یم آید
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و روی صورت متی که مقابلش ایستاده ام یم 

 نشیند: «جالب

 »!از نوع عایل

لبخند یم نشیند روی لبم. بازی بلد است این مرد و 

 من هنوز

 .بلدش نشده ام

وارد رسویس یم شوم و مقابل آیینه ی بزرگش یم 

 .ایستم

شیر آب را باز یم کنم و دست هایم را شسته و کیم 

 آب به

 .صورتم یم پاشم

کاش جالب از نوع عایل بود، کاش قلب من خایل بود 

 ازخاطره و



 .حاال گونه ام گل یم انداخت

ون که یم زنم روی نیمکت، چند قدم  از رسویس بیر

 آن طرف

تر نشسته و پا روی پا انداخته. سبک نشستنش، 

 صحبت

کردنش و لبخندش مرا فقط به یاد خودش یم اندازد 

 اما پناه

 !یم برم به خدا از رسر چشم هایش

چند ثانیه ای از دور نگاهش یم کنم و بعد به سمتش 

 یم

 .روم

 بریم؟ -

پایش را از روی آن پای دیگرش برداشته و کف هر دو 

 را روی

ی یم گذارد  .زمیر

ی یکم -  .بشیر
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قشنگ است که خلو ِ ت دوران نامزدی یم خواهد 

 .دلش

 . کنارش یم نشینم و تکیه یم زنیم به نیمکت چونی

 پهتی 

شانه اش رسم را تحریک یم کند برای کیم نزدییک و 

 اما باز

هم پناه یم برم به خدا از این افکار دریده. - من از 

 اشتبایه بودن

 .بدم یم آد پریزاد

رس کج یم کنم و نگاه به نگاهش یم دوزم که دوخته 

 شده

 .به درخت کا ِ ج بلند قد رو به رویش

 .من نیم خوام نفر دوم باشم -

اما هست  جا ِ ن دل! چگونه مهره ی سوخته ای را از 

 قلبم پاک

کنم که هنوز دوده اش دیواره های قلبم را احاطه  



 کرده؟

 .اگه بلدی گذشته رو بریزی دور بریم جلو -

 !اگه نریزم هم مجبورم بیام جلو -

یک باره رسش به سمتم یم چرخد و با اخم های 

 درهم نگاهم

 »یم کند: «چی فکر کردی راجب من؟

، من فقط بهت  شانه باال یم اندازم: «هیچی

 ».مدیونم

ی ابرویش کیم شل  مایل یم شود به طرفم. گره ی بیر

 یم

 واقیع، با داستان های کلیشه خییل فرق 
 

شود: «زندگ

 یم

 واقیع یم خوام نه یه داستان 
 

کنه. من از تو یه زندگ

 ساده

 »!ی همخونه ای
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ی! - من آدم  ی  واقیع؟! چه واژه ی جنجال برانگیر
 

زندگ

 پول پرست  

 نیستم. اگه تو من و نخوای، اگه نتونی 

گذشته رو بریزی دور، اگه نخوای خاطره های 

 جدیدت رو با

م پریزاد  .من بسازی، من بهت خرده نیم گیر

اون پول تنها ارزشش اینه که از این به بعد یم تونم 

 رسما

 کنم
 

 .زندگ

ی نفر  پاهایم را توی شکمم جمع یم کنم: «تو اولیر

؟  »نداشت 

 »!قاطع و محکم زمزمه یم کند: «نه

نه گفتنش شوکه ام یم کند. ش سال و اندی از 

 عمرش

گذشته، نشده نگاهش گیر چشم کش بشود؟ نشد 

 قلبش

 محتاج وجود کش بشود؟



 »لب یم زنم: «باور کنم؟

 ».لب یم زند: «باور کن

بیشی  به سمتم مایل یم شود. آرنجش را روی پشت  

 نیمکت

یم گذارد و رسش را به مچ جمع شده ی دستش تکیه 

 یم

؟ با یه د ِ ل خایل از گذشته. یه امید  دهد: «هست 

 قرص و

 محکم به آینده. یه س ِ ر خایل از وجود یه آدم دیگه؛

؟»رستکان یم دهم و لبخند یم زند  .هست 

خداحافظ دندان پوسیده جان؛ دلم برایت تنگ یم 

 !شود
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چه قدر خوب که از آهنگ و شب و صدای زیادش 

 حرف نیم

زند. چه قدر خوب که فهمیده آرام آرام گذشته دارد 



 برایم یم

 .گذرد

 ».از جا بلند یم شود و یم گوید: «بریم

دنبالش راه یم افتم و حاال دلم همان زن کدبانوی 

 خانه دار

 .بودن را یم خواهد

ی که یم رسیم، عارف با  نزدییک های عارف و نگیر

 چشم های

ریز شده یم گوید: «درسته فضا بازه و فالن ویل حیا  

 کنید

 ».یکم

شاهد نیشخند یم زند و اما من از خجالت آب یم 

 .شوم

ی روی سکوی نچندان بلند آالچیق یم  کنار نگیر

 نشینم و کفش

 .هایم را از پا در یم آورم

 جوراب به پا ندارم و چه قدر نسیم آرایم که البه الی



انگشتان پایم یم پیچد را دوست دارم. - بپوش بابا 

 !خفمون کردی

به عارف نگاه یم کنم و نگاه. دلم خییل تن ِ گ این 

 عارف بود و

 !چه قدر بدم یم آمد از آن عارف مصنوع ِ ی افرسده

ی دست به صورتش یم کشد و یم گوید: «غلط   نگیر

 کردی که

 ».بو یم ده

نگاه شاهد یم نشیند توی چشم هایم و یم  

 گوید: «خسته ای
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 »؟

 »!رستکان یم دهم و یم گویم: «اوهوم، خییل

 .پس بریم -

 عارف پال ستیک تخمه را سمت خودش یم کشد و یم

گوید: «برید؟ تو فکر کردی من دخی  بهت یم دم به 



 این زودی

 »؟

شاهد یم خندد و یم گوید: «خدانی چی زدی تو از بعد 

 از

 »ظهره؟

د. دانه ای تخمه یم شکند و  عارف خنده اش یم گیر

 آشغالش

را همان جا روی زیر انداز پرت یم کند: «معلومه 

 زدم؟»شاهد

تکیه یم زند به زیر دست ِ ی کوچیک که از خانه ی 

 عارف

آورده ایم و یم گوید: «آره المصب؛ خییل هم نابه  

 ».گویا

ی است؛ آدم را خییل ماهرانه عوض یم   و عشق همیر

 .کند

گایه به کودگ بریم گرداند و گایه بزرگ تر یم کند.  

 گایه



 .شنگولت یم کند و گایه آشفته ات

ین! هزار و یک گایه  گایه تلخ یم شوی و گایه رسر

 دارد این

 !خانمان سو ِ ز نفس گیر 

* * * 

شاهد ما را به خانه ی عارف یم رساند و خودش یم 

 .رود
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کجایش را نیم دانم اما تصور آنکه توی یک خانه با 

 شایان

 کند هم سخت است
 

 .زندگ

روی تخت چونی گوشه ی اتاق دراز کشیده ام و 

 خمیازه یم

کشم. گهگداری هم با ناخن هانی که نیم دانم آخرین 

 بار گ

الک خورده اند و گ سوهان کشیده ام رسم را یم 



 .خارانم

یادم یم آید که از وفا خواسته بودم تا آنالین باشد. از 

 رویتخت بلند

خانه یم روم ی  .یم شوم و به آشیی

ناهار خوری  ی  که روی صندیل پشت میر
ی
رو به عارف

 نشسته و

 چایش را هورت یم کشد یم گویم: «عارف گوشر من

 »کجاست؟

چند لحظه ای فکر یم کند و یم گوید: «برو تو اتاقم 

 از

یکارم برش دار  ».کشوی او ِ ل میر

رستکان یم دهم و به سمت اتاقش یم روم. المپ را 

 روشن

ی کارش یم روم  .یم کنم و سمت میر

کشو را باز یم کنم و دست داخلش یم چرخانم و 

 وقت  

 یم کشم
 

 .پیدایش یم کنم نفش از رس آسودگ



بماند که عکس دونفره ای به قاب گوشر ام چسبیده 

 و دلم را

 .کباب یم کند

عکس وفا در کنار عارف را توی کشو یم گذارم و 

م برای  بمیر
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 !گریه ی در خفایش

ی یم روم، داده ی  همانطور که به سمت اتاق نگیر

 تلفن همراهم

را روشن کرده و  برنامه ی تلگرامم را باز یم کنم.پیام 

 وفا را باز

 .یم کنم

 پری؟ چی شد پس؟-

 روی تخت طاق

باز دراز یم کشم و به ش درصدی که از فعالیت 

 باطری



 .گوشر ام مانده نگاه یم کنم

؟  »برایش یم نویسم: «هست 

 »چند لحظه ی بعد تایپ یم کند: «هستم، جان؟

 .یم نویسم "خب؟" و ایموچی در حال تفکر یم گذارم

چند باری باالی صفحه ی گوشر ام یم نویسد " 

 شنگول

" و اما پیایم نیم آید. رس انجام بعد  ی درحال نوشی 

 چند

دقیقه به یک عالمت سوال و یک ایموچی تعجب 

 بسنده یم

 .کند

 زهرمار -

ی وارد اتاق یم شود  ایموچی چشم غره یم فرستد.نگیر

 و به سخت  

 روی تخت نشسته و بعد

دراز یم کشد. این کم حرف بودنش، این نی حوصله 

 بودنش
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دلیل دارد و حیف که وفا حاال آن قدر توی رسم پر 

 شده که به

ی نیم رسم  .نگیر

وفا؛ من االن جنازه ی جنازه ام. دارم بیهوش یم  -

ی   شم. عیر

 .بچه ی آدم صحبت کن

توی فاصله ای که تایپ یم کند انگشتم پروفایلش را 

 برای باز

شدن لمس یم کند. توی یک قاب سه لبخند 

 رسخوش نی 

 .دغدغه را یم بینم

لبخند شنگویل که وفاست، منگویل که صباست و 

 حبه ی

 .انگوری که منم

 پروفایلش را یم بندم و پیامش را یم خوانم: «چی بگم



 »خوبه؟

 خوشم یم آد
 

 ».تایپ یم کنم: «از عارف بیک

ی ها و بعد مکث کردن هایش  این در حال نوشی 

 دیوانه ام یم

کنند اما حاال مجبورم که سکوت کنم. - 

 !نمیشناسمش

 .جالب شد -

 !جالب تر هم یم شه -

 .کوفت -

 .باشه -

 .باشه و مرض -
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 .باشه -

 ...باشه و -

 یم خواهم ادامه اش را تایپ کنم که پیش دست  یم

 ».کند: «جون مادرت نیفت رو دورش



ایموچی خنده یم فرستم و او لبخند نی جانم را 

 زهرمارم

 .یم کند

 .دیگه نیم خوامش -

 چرا؟ -

من برای این درد و دل ها اعصاب فوالدی دارم. - 

ی ی  چون با چیر

 .که تو تصورم بود خییل فرق یم کرد

 تو تصورت چیا داشت  که عارف نبود؟ -

، عمل کردن، فقط لب و دهن  - ی ، خواسی 
 

مردونیک

 !نبودن

ی  فقط گفتش رو بلده  .عارف از دوست داشی 

فعال یک طرفه به قایصی رفته ایم و انگار حق با 

 .وفاست

ی بوده وفا؟ -  عارف واقعا تا این جا همیر

شک دارم به نامرد بودن، لب و دهن بودن و 

 .نخواستنش



م یم کند از روی د یم لغزد رسر  انگشتم وقت  روی کییی

 که تاا این جای کار درد کشیدنش را دیده ام
ی
 .عارف
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بعد از پنج دقیقه پیام یم دهد: «یم شه فعال برم؟ 

 باید بریمبچه رو

 ».شیر بدیم

داده ی تلفن همراهم را خاموش یم کنم و برنامه ی 

 تلگرام را

 .یم بندم

 را نی آنکه قفل کنم زیر بالشم قرار یم دهم. 
گوشر

 فکر یم

کنم که وفا لب و دهن ندیده که عارف را خطاب یم  

 .کند

 او؛ اونی که اسمش را قرار است پاک  
لب و دهن یعتی

 کنم از

چه ی ذهنم اما گاهگداری یادش یم آید توی  دفی 



 رسم،

ی تخم مرغ شکسته  خاطراتم زیرپانی یم زنند و عیر

 پخش

 .یم شود توی رسم

چشم یم بندم، شماردن گوسفندهای فریصی ام به ده 

 تا هم

 .نیم رسد که خوابم یم برد

* * * 

چشم که باز  یم کنم شاهد را دست به سینه و تکیه 

 به دیوار

 .باالی رسم یم بینم

رسجا یم نشینم و چشم هایم گرد یم شوند. یم 

 خواهم غربزنم که

 چرا نی اجازه به اتاق آمده که حرفش یم نشیند

 .میان حرفم و ساکتم یم کند

 !صدات زدم جواب ندادی -
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 »طلبکار یم گویم: «جواب ندادم باید بیای تو؟

د اما قفل دست هایش را  تکیه اش را از دیوار نیم گیر

 باز

کرده و به ساعت مچی گران قیمتش نگاه یم  

 کند: «ساعت

یازده صبحه خانوم. تا دست  به رس و روی خونتون 

 بکشر 

 ».ساعت یم شه دو و باید بریم بیمارستان

ی یم شود باالی رسم  .دو عدد شا ِ خ بلند قامت سیی

 »نگاهم یم کند و یم گوید: «کف کردی؟

د از لحن بامزه اش و یم   خنده ام یم گیر

 ».گویم: «خییل

ون یم رود یم   همانطور که از اتاق بیر

شو یه  گوید: «حاضی

 ».رب  ع دیگه بریم

ون یم رود و انگار آرام آرام ته دلم دارد گرم  از اتاق بیر



 یم

 .شود

که یک نفر هست برای برقرار کردن آرامشم. که یک 

 نفر هستو

 ام قشنگ بشود. که بود ِ ن 
 

تالش یم کند که زندگ

 یک نفر،

 .نبود ِ ن اونی که رفته را کمرنگ کند

 .پتو را کنار یم زنم و از جا بلند یم شوم

ون یم زنم  .لباس هایم را عوض یم کنم و از اتاق بیر

ی ناهار  ی رسش را روی میر عارف خانه نیست و نگیر

 خوری

 .گذاشته و چرت یم زند
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نی آنکه بیدارش کنم، اشاره یم کنم به شاهد و از در 

 خانه

ون یم زنیم  .بیر



همراه شاهد که توی آسانسور یم ایستیم به 

 واکنشش فکر

 .یم کنم

م ِ ن عاشق پیشه حاال زن برادرش هستم و او در 

 ام
 

 زندگ

 !قرار است نامحرم باشد. چه تراژدی آنتییک

ی را برایم باز یم  گذارد و خودش سوار یم  در ماشیر

 .شود

خوشم یم آید از این حرکت جنتلمنانه ی نصفه و 

 نیمه و

 .انگار یم چسبد به دلم

د و دست به سمت  راه خانه مان را در پیش یم گیر

د  .ضبط مییی

 که ملودی اش را نی نهایت
 

 روشنش یم کند و آهنیک

ی را پر یم کند  .دوست دارم فضای ماشیر

 یم روم ز تو و؛ در سکوت غمت "

 نی تو بر من نیم گذرد
 ساعت 



 قاب نقش تو بر، کنج دل زده ام

 داغ این عشق دیوانه بر بدنم

 رد شدم ز تو و آتشر به دلم

 شعله یم زد در این کوچه نی ثمرم

ح حال دلم. از جدانی خدا را صدا 
گریه یم کنم از رسر

 ".بزنم
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به این جایش که یم رسد صدای ب ِ م شاهد همرایه 

 اش یم

 .کند

 .تنگ غروب آن دم، وقت  که یم رفتم"

 !تو گریه یم کردی، آهسته آهسته

 .گفت  مگو هرگز؛ جانا خداحافظ

م آهسته آهسته"رسش را آرام آرام  من نی تو یم میر

 تکان یم دهد

 و من یادم یم آید بچه که



ی بار رسم داد کشید  بودم، شتی که انی برای اولیر

 شاهد با

ی صدا اما دورگه به آن دلیل که نوجوان بود  همیر

 برایم شعر

خواند. من بلند بلند گریه یم کردم و شاهد چشم 

 هایش را

 .بسته بود و بلند بلند شعر یم خواند

 .گلویش درد گرفته اما یم خواند تا ساکت شوم

ی ِ ی بزر ِ گ  ساکت شدم اما یادم نرفت پای آن سیر

 ناخوانده آن

 .شب علننا به خانه ی ما باز  شد

پای صدای قل قل هم باز شد! پای سیخ و سنجاق و 

 یک شکال

 ُِ
ُ
ُ 

 !ت تلخ صد درصد

به خودم که یم آیم رس کوچه مان نگه داشته. وای  

 که



همسایه چه قدر باخودشان یم گویند" پرسه که رفت 

ه  دخی 

 "هم جلوش باز شد
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کلید را که توی قفل در یم چرخانم صدای آشنانی از 

 پشت

 »در به گوشم یم رسد: «این پرس خوشگله کیه؟

بر یم گردم سمتش، این برسر از رو نیم رود. - همونیه  

 که زد شل

 !و پلت کرد

ون یم آورد و  تش مقداری تخمه بیر از جیب سویرسر

 دانه ای

 .به دهانش یم برد

 دانه را یم شکند و در حایل که مغزش را یم جود یم

 »گوید: «ربطش به تو چیه؟

یم روم تو ی جلد پریزا ِ د دیوانه و یم گویم: «ربطش با 



 من به

 بهت یم  
 
تو ارتبایط نداره! اما حاال که خودت مشتاف

 گم؛

 !شوهرمه

، چپ و راستت یم   از این به بعدم چپ نگاهم کتی

 ».کنه

وارد ساختمان یم شوم و در را به هم یم کوبم. انگار 

 تقدیر

افسانه را هم رسارس نکبت نوشته اند که بختیک مثل 

ی   افشیر

 اش را دو دست  چسبیده
 

 .زندگ

کفش هایم را توی جاکفشر کوچک چونی مان یم  

 گذارم و

ی   وع به تمیر  رسر
 

بعد از پوشیدن یک دست لباس خانیک

 کاری

یم کنم. شاهد گفت بر یم گردد اما نگفت که کجا یم 

 .رود
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تا یک ساعت  خانه را مرتب یم کنم و درست زمانی  

 که میخو اهم

ی دراز بکشم. صدای زنگ در به گوش یم  روی زمیر

 .رسد

 .آیفون را جواب یم دهم و در ورودی را باز یم کنم

شاهد در یم زند و بعد از چند لحظه مکث وارد خانه 

 یم

 .شود

خانه یم رود و پالستیک های حاوی  به سمت آشیی

 خریدش

خانه یم گذارد ی  .را کف آشیی

دست به سینه با لب گزیده شده نگاهش یم کنم. 

 نیم دانم ح

اال باید عصتی باشم یا خوشحال. احتیاج داشتم به 

 این خرید



 حس یم کنم کوچک و تحقیر شده 
ی
ها و اما از طرف

 .ام

 ام؛ خرج کردنش برای خانواده 
 

هنوز نیامده به زندگ

 امهضمش

 .سخت است

 »با تای ابروی باال رفته نگاهم یم کند: «هوم؟ چیه؟

 یم خواهم بگویم که. .. بیخیالش یم شوم و لبخند یم

؛  نشانم روی لبم و خییل آرام یم گویم: «هیچی

 »!ممنون

دست هایش را به هم یم ساید و یم گوید: «چانی 

 »داری؟

 ».رستکان یم دهم: «دارم

 .یم نشیند و تکیه یم زند به پشت  
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مان. به  ی نگاهش یم چرخد روی تلویزیون و میر

خانه یم ی  آشیی



روم و فنجانی از چای تازه دیم که هل قایط اش 

 ریخته ام

 .پر یم کنم

م و چای را بر یم دارد و   سیتی را به سمتش یم گیر

 کنارش

 .یم گذارد

رسش را تکیه یم دهد به دیوار و چشم هایش را یم 

 .بندد

 .ساعت دوازده شده و باید ناهار را روبه راه کنم

خانه یم روم، شیر آب را که باز یم کنم ی  به سمت آشیی

ی درست   ی صدایش بلند یم شود: «نیم خواد چیر

. زنگیم زنیم  کتی

 ».بیارن

یم خواهم مخالفت کنم اما چشم هایش را باز یم  

 کند و

ه به چشم هایم یم گوید: «حرف گوش کن  ».خیر

ی  م و شیر آب را بعد شسی  نگاه از صورتش یم گیر



 دست

 .هایم یم بندم

حوله را از روی آویز کوچک که به دیوار چسبیده 

 بریم دارم

و دست هایم را خشک یم کنم: «من این طوری 

 ».معذبم

چای را بر یم دارد و قبل از آنکه قند را توی دهانش 

 بگذارد

یم گوید: «جای معذب بودن حاضی شو که خییل 

 وقت

 ».نداریم
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 .رستکان یم دهم و به اتاق یم روم

لباسهایم را بر یم دارم و به حمام یم ر وم. شاهد 

 راست یم

گوید؛ به جای معذب شدن به یک حمام درست و 



 حسانی 

 .محتاجم

نیم ساعت  توی حمام یم مانم و تمام نیم ساعت 

 رسم گرم

فکر و خیال یم شوم.فکِ  ر سیاوش و رسنوشتش که 

 روی

 رسنوشت تمام آدم های

 .اطرافم تاثیر گذاشته و یم گذارد

فکر بچه ای که روز های اول به دنیا آمدنش احتیاج 

 به قربان

 .صدقه و وجود مادر دارد

راستش بیشی  وقتم ضف تصور کردن واکنش 

 سیاوش

 .وقت  بچه اش را یم بیند شد

سیاوش یک مرد تودار است که تا دلش نخواهد رس 

 هیچ

 .صحبت  را باز نیم کند



احتماال خوب قد و باالی بچه را بر انداز کند و لبخند 

 آرایم

 .بنشیند روی لبش

هر وقت کش حواسش به او نیست بچه را به سینه 

 اش یم

 .چساباند و قربان صدقه اش یم رود

 !بغض دارد نبودنش! درد دارد اینطوری بابا شدنش
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ون یم آیم کیم جلوی آینه به وضع  از حموم که بیر

 آشفته ی

 .صورتم یم رسم

 برای سامان 
ی

زیر ابروهایم پر شده و دل و دماغ

 .دادنشندارم

تنها به کرم پودر و رژگونه ای بسنده یم کنم که از 

 این رنگ

 خالص شوم
 

 .پریدگ



ون یم روم  .شالم را رس یم کنم و از اتاق بیر

شاهد زیردست  مان را زیر رسش گذاشته و خوابش 

 برده. به

اتاق بر یم گردم و بالشر برایش از روی رخت خواب 

 ها یم

 .آورم

 »باالی رسش یم نشینم و صدا یم زنم «:شاهد؟

 .چشمش باز یم شود و منتظر توضیح نگاهم یم کند

ه، برات بالش آوردم -  .گردنت درد یم گیر

د. بالش  چشم هایش را یم بندد و رسش را باال یم گیر

 را با

 زیر دست  عوض یم کنم، آرام رسش را یم گذارد و به

 .خواب یم رود

چه ی شاهد شناش ام اضافه  یک مورد دیگر به دفی 

 شد،

 !شاهد؛ خواب سبیک دارد! برعکس او

ساعت دوازده شده و تنها یک ساعت دیگر برای 



ی بهبیمارستان  رفی 

تلویزیون ی  وقت داریم. تلفن همراهم را از روی میر
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ی یم کنم  .برداشته و لیست مخاطبینم را باال و پاییر

م و غذا ی اطراف را یم گیر  در همیر
 شماره ی رستورانی

 .سفارش یم دهم

 .شاهد خسته است و قصد بیدار کردنش را ندارم

ته دلم یک طوری شده که دقیقا نیم دانم چه حش 

 است. از

تنها ماندن با یک مرد فعال غریبه توی خانه مان یم 

 ترسم و

 این مرد تا اینجای قصه ثابت کرده که یم 
ی
از طرف

 شود

 .اعتماد کرد به بودنش

دلم یم خواهد گفتگوی نصفه نیمه ی دیشبم را باوفا 

 تمام



کرده و بحث را به رسانجام برسانم اما؛ فعال خسته 

 ام و

 .حوصله اش را ندارم

رسم را تکیه یم دهم به دیوار پشت رس و چشم یم 

 .بندم

وع کرده ایم. زیر  کمان را رسر  مشی 
 

ی روز زندگ انگار اولیر

 یک

سقف مانده ایم و شش هایمان از هوای یک 

 چهاردیواری

ک تنفس یم کند.کیم که یم گذرد صدای آیفون  مشی 

 بلند یم شود

 و پشت بندش

شاهد در حایل که دست به صورتش یم کشد؛ رس جا 

 یم

 .نشیند

از جا بلند یم شوم و به سمت گوشر آیفون یم روم. 

 جواب
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 .یم دهم و در را برای پیک رستوران باز یم کنم

به سمت در ورود که یم روم، شاهد از جایش بلند 

 شده و یم

 ».گوید: «شما کنار وایستا

بغض حمله یم کند به گلویم. چرا این لعنت  اعصاب 

 خرد کن

مدام قصد دارد بودنش را حایل ام کند؟ به خدا که 

 ترس دارد

ی به بودن و ماندن کش  !دلبسی 

قدیم تر ها یک بار دستم سوخته بود، یم خواستم 

 به غذای

ه  روی گاز ناخنک بزنم، حواسم نبود که باید دستگیر

 استفاده

 .کنم

دستم که سوخت دیگر کال از دست زدن به در 



 قابلمه یم

 .ترسیدم. انی یم گفت" جوجه ترسون" شده ام

؟" انی  من یم پرسیدم: " انی جوجه ترسون یعتی چی

 یم

خندید و یم گفت: " یعتی جوجه ی من که روش کم 

 "شده

؛ من االن همان جوجه ی  ی کجانی باباجان؟ ببیر

 ترسیده ای

هستم که از گذر زمان و رنگ عوض کردن آدم ها یم 

 !ترسم

د و حساب یم کند. دمق  شاهد غذا را تحویل یم گیر

 یم

شوم از این کارش و کالفه یم گویم: «ببخشید که 

 مهمون

 ».متی و من باید حساب کنم

لبخند یم زند و چنگ فرو یم برد میان موهای خوش 

 ح
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التش: «مهمون کدومه، من خودم صاحب خونه 

 ».ام

انگار راست  راست  داریم ما یم شویم و من شوچی 

؛  شوچی

 !رفته رفته و کم کم دارم باور یم کنم

 .باید من حساب یم کردم -

لبخندش را از روی لبش جمع یم کند و یم  

 گوید: «پریزاد

خانم؛ اول اینکه فعال شما در مقام همرس آینده ی 

.  منم  متی

بدم یم آد زنم منو گالنی فرض کنه و تا وقت  هستم 

 دستتوی جیبش

ه  .بیی

دوم اینکه هنوزم دیر نشده شامم هست  در 

 خدمتمون اونجا



ان کن  ».جیی

ی تکان یم دهد و  سکوتم را که یم بیند رس را به طرفیر

 یم

 »گوید: «هوم؟

آرام "باشه" یم گویم و پالستیک ها را از دستش یم  

م و  گیر

خانه یم روم ی  .به آشیی

درسکوت ناهارمان را یم خوریم و کم کم حاضی یم 

 شویم

ی به بیمارستان  .برای رفی 

دلم یم سوزد برای شاهد و نیم خواهم فکر کند که 

 دست

روی یک دخی  افرسده ی مریض گذاشته و شاید 

 بیشی  دلم

برای دل مرده ی خودم یم سوزد که لباس نو یم 

 پوشم و
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 .آرایش یم کنم

ه ی همسایه ها  ون یم رویم و نگاه خیر از خانه بیر

 دیدن دارد

ی تکیه داده به دیوار بیشی  دیدن دارد  .و نگا ِ ه افشیر

ی یم شویم و شاهد به سمت بیمارستان  سوار ماشیر

 یم راند.عارف

 به بیمارستان نیامده تا وفا راحت باشد. اما تلفتی به

شاهد گفته که گوسفند خریده و قصاب خیی کرده و 

 منتظر

ی ماست  .برگشی 

بغض شده یک جزء جدانشدنی برای گلویم. به خدا  

 که اغرا ِ ق

 احساسات نیست

وقت  برادرم نیست که برای به دنیا آمدن بچه اش 

 .ذوق کند

اینکه بچه اش یک روزش کامل شده و هنوز خیی 



 ندارد بیشی  

 .بغض به گلویم هدیه یم کند

* * * 

تر از  هفته ای گذشته و صبا توی این یک هفته پیر

 .قبل شده

زن تازه زایمان کرده ای است که هر روز چند ساعت  

 را توی

بیمارستان کنار بچه اش یم گذارند. سخت است 

 توی

بیمارستان ماندن و دردش را تشدید یم کند اما مادر 

 است و

ی چند ساعت است  ..تنها دلش خوش به همیر

کم کم دارد خودش را جمع و جور یم کند که غصه 

 هایش را
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ون نریزد و روی پا بماند. که از این به بعد باید یک  بیر



 مادر

 !باشد نه یک دخی  نازک نارنچی 

وقت  حکم سیاوش را بریدند و به چهارسال حبس 

 تعزیری

محکومش کردند، حالش خراب شد! آن قدر که 

 برای بیست و

ی اش کردند  .چهارساعت بسی 

شاپور آمد باالی رسش و تا خود صبح کنارش ماند. 

 صبا فقط

 از 
ی
گریه کرده بود و شاپور تنها سکوت کرده بود.حرف

 فرزین زده

 نشده و حاال عارف تمام تالشش را یم

 .کند که دل وفا را برای بار دوم به دست بیارد

اما یم دانی دل مثل مایه یم ماند؛ اسیر صید و طعمه  

 که

ی  که بخورد، جان به جانش   بشود، از دست صیاد لیر

 کتی دیگر



 !اسیر نیم شود

روی مبل تک نفره یم نشینم و پا روی پا یم اندازم. 

 زنگ در

به صدا در یم آید، تا بخواهم از جایم بلند بشوم 

 عارف از

ون یم زند و در را باز یم کند خانه بیر ی  .آشیی

چند لحظه ای در نیمه باز یم ماند و عارف خشک 

 زده میان

 ».قاب در یم ایستد. صدای وفا یم آید: «سالم

و صدای نیشخند عارف و کیم بعد با لحن بشاشش 

 یم

 »!گوید: «به روی ماهت
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وفا کالفه و با عصبانیت یم گوید: «یم شه به پری 

 بگید

 »...بیاد



عارف دست به سینه یم ایستد و یم دانم که لبخند 

 موذیانه

ای روی لبش نشانده: «نه! نیم شه.  من نه ایشونم 

 نه شما. »- ای

 .بابا

بابا را در حایل یم گوید که حروفش را کشدار ادا یم  

 .کند

سیع یم کند به داخل خانه رسک بکشد و صدا یم 

 زند: «پری

 »؟ پری؟

از روی کاناپه بلند یم شوم و به سمت در یم روم. 

 عارف

د  .کنار یم ایستد اما نگاه از وفا نیم گیر

سالم. چرا گوشیت خاموشه؟ از صبح چند بار  -

 .زنگ زدم

ی شده؟ ی  »نگران یم شوم کیم: «چیر

 یم نشیند روی لبش: «امروز  
 

لبخند کوچک و کمرنیک



 کیان و

 ».مرخص یم کنند

 »چشم هایم گرد یم شوند و شوکه یم پرسم: «واقعا؟

د و یم  رستکان یم دهد، لبخندش وسعت یم گیر

ی دیگه نیازی به موندنش تو بیمارستان  گوید: «گفی 

 ».نیست

د و روی لب های من یم  لبخندش پر یم گیر

 نشیند: «خدا

 ».روشکر
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بپوش بریم.عارف با همان لبخند موذیانه یم   -

 گوید: «بفرمایید تو؛

،  چانی

، شام و بعد شام در خدمت باشیم یتی بت، شیر  ».رسر

 ».وفا چشم غره یم رود: «ضف شده

راهش را یم کشد به سمت آسانسور، دستش  که 



 روی

ه ی بزرگ آهتی یم نشیند بر یم گردد و یم  دستگیر

ی منتظرم پری  ».گوید: «پاییر

عارف دست هایش را توی جیب شلوار گرمکن اش 

 فرو یم

 »!برد و یم گوید: «صفا آوردی

 بزند در را باز یم کند و خودش را 
ی
وفا نی آنکه حرف

 توی

 .آسانسور جا یم دهد

ه شده.  یم دانم که حاال توی آینه به خودش خیر

 نگاهش روی

تک تک اجزای صورتش یم چرخد، دست روی سینه 

 اش یم

 ; ی گذارد ونفس عمیق یم کشد. و عشق یعتی همیر

 یک وجود

 !رسطان زا

به داخل خانه بر یم گردم. مانتوام را روی تونیک 



 نچندان

بلندم یم پوشم و شالم را روی رسم مرتب یم کنم. در 

 اتاق

 را باز یم کنم و نی آنکه داخل اتاق بشوم 
ی نگیر

 رسخوش

ی   ».میگویم: «خداحافظ نگیر
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ی  ی بر یم گردد سمتم و نگاه از کاغذ های روی میر نگیر

 جلویش

د: «کجا پری؟ ناهار درست کردم  ».یم گیر

چشمک یم زنم و یم گویم: «باید برم. یه وقت دیگه 

 یم

 ».آم

ی بگوید اتاق را ترک یم کنم و بعد  ی قبل از آنکه چیر

 .خانه را

جلوی در، در حایل که کالج های رسمه ای رنگم را به 



 پا یم

ی باش. این  کنم رو به عارف یم گویم: «یکم سنگیر

 جلف بازیا

 ».چیه در یم آری

به یم زند و یم   با رس انگشت به پیشانی ام ضی

 گوید: «سیس

 ».بابا، یه ذره بچه واسه من تز یم ده

خداحافظ آرایم یم گویم و وقت  عارف جوابم را یم 

 دهد

 .وارد آسانسور یم شوم

از در ورود ساختمان که خارج یم شوم، تلفن 

 همراهم زنگ

 .یم خورد

اتصال را برقرار یم کنم و گوشر را به گوشم 

 میچسبانم: «جانم

 »عارف؟

وفا تکیه اش را از پراید سفید رنگ پارک شده جلوی 



 در یم

د و عارف یم گوید: «پری یم خوای بیام  گیر

 ».برسونمتو ن

 .وفا لبخند به لب سوییچ را توی هوا تکان یم دهد
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ی هست عارف -  .ماشیر

ی گ؟  »عارف یکباره عصتی و کالفه یم گوید: «ماشیر

 .وفا -

ی را دور یم زنم. وفا قفلش را باز یم کند و سوار  ماشیر

 یم

 ».شوم: «اون بچه ناشیه، به کشتنتون یم ده

 .وفا سوار یم شود و آینه را تنظیم یم کند

 .نگران نباش مواظبیم -

 کاری نداری؟ -

 نه. خدا نگهدار -

 .خداحافظ -



ی به بیمارستانیم اما ذهنم پر یم کشد  توی را ِ ه رفی 

 سمت

ظهرفردا، ظهری که باید با سیاوش حرف بزنم و آخ  

 که چه قدر

 الزمم
 

مندگ  .اظهار رسر

صدایش که یم پیچد توی رسم، از خودم باال یم 

 .آورم

صورتش رسخ شده بود. توی راهرو فریاد یم زد: " 

 چیکار

کردی تو" به صورتش یم کوبید:" چه غلظ با 

 زندگیت کردی

؟" برایش دستبند پیچده به دستش و دست رسباز  

 که باال یم

آمد مهم نبود و فقط توی آن لحظه همه پری بود و 

 غلط

 .اضافه اش
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پری تنها نگاه یم کرد و البه الی نگاه هایش، دلتنیک

 ها و

 هایش اشک یم ریخت
 

 .خستیک

سیاوش را به زور بردند. پری کف سالن نشست. 

 شاهد نیامده

 .بود که همرس آینده اش را از کف سالن جمع کند

ه نگاهم کرده بود و یم  ه خیر شایان تکیه به دیوار خیر

 دیدم

از پنجره ی چشم هایش که توی رسش صدتا سوال 

 نی 

 .جواب است

باالخره یک نفر آمد و پری خانه خراب را جمع کرد. 

 دست

ی کودکش  کشید و اشک هایش را پاک کرد. رسم را عیر

 به

سینه چسباند و میان بغضش آرامم کرد: " گریه نکن 



 پری،

 !"تموم شد دیگه

و تمام نشده بود و کاش بچه بودم تا گول یم خوردم. 

 تمام

 .نیم شد! باز ادامه داشت و بازهم ادامه داشت

ی چسباندم و چشم بستم  .رسم را به شیشه ی ماشیر

 .قدمش خیر بود -

لبخند کوتایه یم نشیند روی لبم وقت  تصویر سیاه 

 سوخته

 .ی نی ری    خ ِ ت سیاوش پیش چشمم نقش یم بندد

 .آره خدا رو شکر -

ی بس که سیاوش یک ماه  از خیر بودنش فقط همیر

 پیش
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 !نمرد

ی   که خونه از این به بعد تحت حکومت  - بریز پاییر



 این زشت

 .کچله

چشم باز یم کنم و نگاهم حوایل محوطه بیمارستان 

 میچرخد. با باز

ی توسط وفا، در را باز یم کنم و  شدن در ماشیر

 .پیاده یم شوم

یتی را که رس راه گرفته ایم بر یم دارد  وفا جعبه ی شیر

 و

 .راه یم افتیم سمت بخش اطفال

صبا اینجا که یم آید انگار ماده ی مخدر مرصف یم  

 کند. تا

چند ساعت بعد که به خانه بر یم گردد نشئه ی 

ی ونگ  همیر

 .ونگ بچه اش است

* * * 

گوشه ی چادر را توی مشتم فشار یم دهم و بغض 

 حمله یم



 .کند به گلویم

ی  قدم هایم را آرام آرام بر یم دارم و کاش دنیا، همیر

 جاییکه من

منده ام بایستد  .رسر

جلو که یم روم، پشت باجه که یم بینمش؛ قلبم یم 

 آید توی

 .دهانم

روی صندیل یم نشینم. دست به سینه، با رس کج 

 شده و
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ی گوشر  اخم های درهم نگاهم یم کند. روی برداشی 

 را ندارم

 .و اما دلم دل دل یم زند برای شنیدن صدایش

با چشم های منتظرش که نگاهم یم کند دستم یم 

 رود به

ی راه  سمت گوشر برای برداشتنش. چند باری بیر



 خشکش یم

زند، چند باری عقب یم کشد و دلش فرار کردن یم 

 .خواهد

گوشر را به گوشش یم چسباند و آخ از آن لتی که از 

 روی

 .خون آبه خوردن گزیده یم شود

توی چشم هایش انگار نوشته اند" بگو پری، حرف 

 "بزن

سالم یم کنم و جو ابم را نیم دهد فقط با چشم 

 هایش به

 .صورتم مستقیم نگاه یم کند

 ...من... من -

چند باری " من" به زبانم یم آید اما انگار که به 

 فراموشیدچار شده

 .باشم، بقیه اش را یادم نیم آید

 !یه خورده از رسخودیات بگو -

 .اشک یم بارد از چشم هایم



 !از منو آدم حساب نکردنات -

نگاهش یم  کنم و ادامه یم دهد: «داشتم جون یم 

 دادم. دنیا

؛ آدماش دیگه برام تموم شده بود! گفتم 
 

؛ زندگ

 مرگه دیگه؛

 .امروز نباشه فردا هست
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دروغ چرا!؟ دلم سوخت واسه خودم! واسه متی که 

 داشت

 »...بچه اشو ندیده یم مرد اما

اینجای حرفش که یم رسد صورتش از حرص رسخ 

 یم شود،

چشم هایش گشاد یم شوند و دستش باال یم آید و 

 به

 !پیشانی اش یم چسبد: «اما گفتم به درک

به درک که جوون مرگ یم شم. عوضش خواهرم 



 دیگه با

 .طناب یه نامرد نیم ره ته چاه

االن با طناب گ ته کدوم چایه که من واس خاطرش 

 زنده

! با گ بست  که این نفس الکردار  ام پری؟میگن بست 

 یم ره و یم

 .آد! به عیل زنده بودن با اشتباه تو رو نیم خوام

ط گذاشته؟  »شایان برات رسر

رسم را به نشانه ی نقی تکان یم دهم. دستش را روی 

 قلبش

 ».یم گذارد: «بگو تا سکته نکردم

 »!به سخت  لب هایم تکان یم خورند: «شاهد

اولش اخم هایش در هم یم روند. لب هایش نی صدا 

 تکان

 »یم خورند و بعد رنگ از رخش یم پرد: «جا ِ ن سیا؟

رستکان یم دهم و یم دانم که سیاوش از این الل بازی 

 ها



بدش یم آید. اما ردیف کردن کلمات کنار هم روی 

 زبانم همت

 .نوح یم خواهد
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من این آزادی که فکرم در به درت باشه رو نیم  -

 .خوام

 .هرچی بست  فسخه

؟  »دماغم را باال یم کشم: «پس ما چی

اشک هایم را با پشت دست پاک یم کنم. همهمه 

 زیاد است

توی سالن و اعصابم را خرد یم کند. - هیچ پرسیدی 

 صبا کجاست؟

 حالش چطوره؟ بچه ام به دنیا

 ...اومد؟ اسمش چیه؟ پرسه یا

دست فرو یم برم توی جیب مانتوام و عکس کوچک 

 را



نمش
َ
ون یم آورم. به شیشع یم چسبا  .بیر

خدا یم داند چه قدر التماس نگهبان را کرده ام و 

 آسمان

ریسمان بافته ام برایش تا اجازه داده این عکس را 

 داخل

 .بیاورم

یادش یم رود در به دری افکارش را، یادش یم رود 

 تلچی 

هایش را. نگاه یم کند، ال به الی نگاه هایش بغض یم  

 کند و

 .کاسه ی چشمش پر یم شود

 و اما سخت است 
ی
ی حرف لبش یم لرزد برای گفی 

 جان دادن

 .به زبانش

تالش یم کند و به سخت  همراه با لکنت یم  

 گوید: «اسم

 »داره؟
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لعنت به تو دنیا؛ خجالت نیم کشر که پدری اسم 

 بچه اش را

، آن وقت رست را  نیم داند؟کاش کیم وجدان داشت 

 توی یقه ات

 فرو

م یم مردی  !یم بردی و از رسر

 »لب یم زنم: «کیان

ابروهایش باال یم روند، نفس عمیق  یم کشد و قبل 

 از اینکه

اشک از چشمش فرو بریزد با رسانگشت از گوشه ی 

 چشمش

 .پاکش یم کند

 چند وقتشه؟ -

ی تر یم آورم و نگاه سیاوش دنبالش یم  عکس را پاییر

 .دود



 .نزدیکای ده روز -

لبش را یم گزد و با لعنت  ترین لحن ممکن یم  

 گوید: «چه

 ».قدر بد

صورتش را پشت دست هایش پنهان یم کند و ادامه 

 یم

م. کاش مرده بودم و  دهد: «آخ پری دارم آتیش یم گیر

 یه بار

 .یم گفتید بابات مرده

من... من... یم ترسم از اون روزی که از این خراب 

 شده بیام

ون و بچم باهام غریتی کنه. کاش یم ذاشتید  بیر

م. »دست از  بمیر

 روی صورتش بر یم دارد و نگاهم یم کند: «من بدم
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 »!یم آد از جمله ی بابات رفته سفر



 اشک هایم قل یم خورند روی صورتم و خواهر بودن

 .مزخرف ترین مسئولیت دنیاست

بلندگو که پایان وقت مالقات را اعالم یم کند، 

 سیاوش از جا

بلند یم شود و آخرین بیانیه اش را صادر یم کند: «با 

 هرگ

. من یم خوام برم که زندگیت  بست  تمومش یم کتی

 به لجن

 ».کشیده نشه

 !ویل من نیم خوام به خاطر من بری -

 ابرو باال یم اندازد، اخم یم کند و صالبت به کار یم

 ».برد: «یم گم فسخه

منده ام برادرجان؛ توان اطاعتت را ندارم  .رسر

 .نیست -

اخم هایش بیشی  درهم یم روند و اشک من بیشی  

 در یم

آید: «داداشم این بار و نه! یم خوام اوالد ناخلف من 



 باشم،

یم خوام رس پیچی کنم ازت.من یم خوام که با شاهد 

 بودنم دمار

 از روزگار شایان در

بیاره. یم خوام بهش بفهمونم که من دخی  خاله ات 

 نیستم؛

 .پخمه نیستم، احمق نیستم

؟ دیدی اونی   یم خوام بگم دیدی اونی که باخت تونی

 که

601 

 درد و درمون

؟ دیدی  »...قصه براش جهنم شد تونی

ی هق هق هایم و ناله یم کنم: «بذار  د بیر نفسم یم گیر

 رس

ی یه باره  ».پیچی کنم، فقط همیر

عصتی یم شود و داد یم زند: «آخه احمق از کجا 

 معلوم اون



 »نخواد تورو فیتیله پیچ کنه رس مردن آقاش؟

رسباز یم آید باالی رسم و یم گوید: «خانم وقت 

 .»تمومه

حاال آخرین بیانیه از زبان من صادر یم شود؛ تنها با  

ی یک  گفی 

 ».کلمه: «ببخشیدم دادا

گوشر را رسجایش یم گذارم. سیاوش به شیشه 

 مشت یم

 !کوبد، عربده یم زند اما من حاال هم کورم و هم کر

رسبازی یم آید و یم بردش، حریفش نیم شود و 

 امشبانفرادی

 .الزم است برادر مظلومم

از روی صندیل بلند یم شوم و چادر را جلو یم آورم. 

 رو به

رسبازی که کنارم ایستاده یم گویم: «یم شه یه 

 خواهشر 

 کنم؟



 ».فوری یم گوید: «نه

عکس را یم گذارم توی جیب نیمه باز یونیفرمش و 

 یم

 ».گویم: «این و برسون بهش. این نباشه یم میر ه

ی مگر به این آسانی   راهم را یم کشم و یم روم اما رفی 
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هاست وقت  تصویرش مدام پیش چشمم نقش یم 

 !بندد

ه به چشم  اجازه ی صحبت به کش نیم دهم.خیر

 های عارف با

 لحن برنده ای یم گویم: «این

 .ازدواج آش کشک خالمه

آ ِ ش کشک خاله مگه رسم و رسوم یم خواد؟ مگه 

 اجازه یم

 »...خواد مگه

عارف با غیظ حرفم را قطع یم کند و ترسر یم 



 زند: «شاهد

 »زورت کرده؟

ی ترین لحن ممکن  از جا بلند یم شوم و با غمگیر

 زمزمه یم

کنم: «زورم نکرده اما مجبورم این آش و تا ته 

 ».بخورم

ی قدم برداشتنم یم م و بیر  راه اتاق را در پیش یم گیر

گویم: «بگو بیاد تموم شه بره. نیاز به این کارا 

 ».نیست

خودم را پرت یم کنم توی اتاق، در را یم بندم و تکیه 

 ام را

 .به در یم دهم

نه اینکه دلم لبخند های خاص و فقط مختص به 

 شاهد را

 ام جای خایل یک مرد 
 

نخواهد. نه اینکه توی زندگ

 زار نزند؛

 !نه



من خرا ِ ب خرانی سیاوشم که تلخم.چند دقیقه ی 

 بعد تقه به در یم

 خورد، از پشت در کنار رفته
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و در را باز یم کنم. وفا وارد دست به سینه وارد اتاق 

 یم

شود و باالی رسم یم ایستد. نگاهش که یم کنم اخم 

 هایش

 » !را در هم یم ریزد و یم گوید: «خییل خری پری

 .تکیه یم دهم به دیوا ِ ر گچی پشت رسم

وفا تیکه یم دهد به تخت کیان و از روبه رو مستقیم 

 نگاهم

 .یم کند

 چته پری؟ -

انگار که منتظر بوده باشم رس ریز یم شوند یک هو 

 درد هایم



روی زبانم و یم گویم: «یه یم خوام یادم بره امروز 

 رو ویل

نیم شه! یه یم خوام یادم بره ویل قیافه ی داغونش 

 و

 » .مشت لگداش واسه خاطر من یادم نیم ره

جلو یم آید و مقابلم روی زانو یم نشیند. به چشم 

 هایم نگاه

 »یم کند: «محض رضای خدا خفه شو پری، خب؟

لبخند کچی کنج لبم یم نشیند و انگار لبخندم مریض 

 است و

نی جان: «خب! »عصتی یم شود و رسم فریاد یم  

 کشد: « چته تو

 آخه؟ چه

مرگته؟ بابا یارو آدم حسابیه، خوبه، همه چی تمومه. 

 تو اون

شایان آس و پاس و یم خوای؟ اون نفله که براش 

 مهم



 »نبودی؟
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من... من فقط داداشم و یم خوام! آخه بابامه،  -

 مامانمه،

 .همه کسمه

 ...بهش گفتم حرفت و زیرپام یم ذارم. آدم مگه

انگشت اشاره اش را یم گذارد روی لب 

 هایم: «ساکت پری؛

 !هیس! هیچی نگو

بااین حرف ها اذیت نکن خودت و. تو درست ترین  

 کار رو

ی  ی . االن یه چیر انجام دادی. سیاوش عجوله و عصتی

 یم گه؛

 ».وقت  خودش بیاد ببینه تو خوشبخت  یم بخشتت

 .آرام یم شود دلم

 .پاشو پری! فردا کیل کار داریم -



 "فصل_هفتم: "لبخندت*

توی آینه به خودم نگاه یم کنم. ابروهایم را مرتب  

 کرده ام و

 .صورتم اصالح شده

لبخندی نیم دانم از کجا رس درآورده و چسبیده به 

 .لبم

فاصله گرفتم از پری غمزده اما ت ِ ه ت ِ ه ذهنم 

 انگار سیاوش

 !صدایم یم زند هنوز

 .تقه ای به در یم خورد و صبا وارد اتاق یم شود

 !برگرد ببینمت -

 .بر یم گردم و قد و باالیم را برانداز  یم کند
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وفا هم چند لحظه ی بعد به اتاق یم آید، با دیدنم 

 صوت

ی چه کرده  ».کشداری یم زند و یم گوید: «اوف ببیر



ی  ی رژهای چیده شده روی میر صبا جلو یم آید و از بیر

 تحریم

 .چندتاییشان را تست یم کند

 .چه سلیقه ای هم داره -

رو به وفا یم کنم: «سلیقه ی من نیست.  هدیه ی 

 ».شاهده

ی  اهن شیر دومرتبه صوت کشدار یم زند و انگار پیر

 رنگ

 .خوب توی تنم جا باز کرده. - روت و کن این ور

یم چرخم سمتش و صبا در رژ لب قرمز رنگم را باز 

 .یم کند

 ».با دقت روی لبم یم کشد و یم گوید: «حاال شد

به آینه نگاه یم کنم .دخی  درونش خوشحال اگر 

 خوشحال

ی هم نیست  .نیست دیگر غمگیر

زنگ در که به صدا در یم آید وفا و صبا به تندی از 

 اتاق



ون یم روند و باز تنها یم مانم با دخی  توی آینه  .بیر

جان؛ بعضی خاطره ها، اسم ها، مکان ها و  دخی 

 آهنگ ها را

باید رویشان کاهگل بچسبانی و بعد محکم ماله 

 !بکشر 

از امشب ممنوعه داری، قلبت خط قرمز دارد و 

 حواست باشد

که سخت عاشق نشوی و این بار فقط عشق را آرام 

 آرام مزه

 !کتی 
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د از این نصیحت های کودکانه و میان  خنده ام یم گیر

 خنده

 .ام دلم برای مادرم تنگ یم شود

 ام
 

جان؛ بسایط شده زندگ  !جایت خایل دلیی

ون یم  با صدای صبا دل از آینه یم کنم و از اتاق بیر



س  روم.اسی 

 ندارم، دستم نیم لرزد، روی ابر ها نیستم اما عجیب

 .آرام است دلم

ش یم کنم و کنار وفا یم نشینم.  سالم و احوالیی

 شاهد

رسش را به زیر ننداخته و انگار که سن و سایل از ما  

 گذشته

 .باشد هیچکدام آن شوق ابتدانی را نداریم

عارف انگار که خسته شده باشد از ناز کردن های وفا 

 خودش

را به نی خیایل زده. وفا سیع یم کند به روی خودش 

 نیاورد

 .اما گایه بد عنق شدن هایش رسوایش یم کند

وای که اگر شاپور بداند این جوانک به قول خودش 

 آسمان

جول یکرسه به اینجا یم آید چه روزگاری از وفا سیاه 

 یم



 .کند

 »!عارف آرام یم خندد و یم گوید: «چه سکون  

نگاه شاهد از صفحه ی خاموش تلویزیون دل یم کند 

 و روی

صورت من پهن یم شود. لبخند یم زند و انگار قصد 

 دارد به

 مان خییل بد نیست
 

 .من بفهماند که زندگ
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ی رو یم کند سمت وفا و یم پرسد: «وفا؛ چه خیی  نگیر

 از

درس و دانشگاه؟»وفا انگار که یک دفعه به خودش 

 آمده باشد

 رسش را باال یم

؟ ی گفت  ی د و یم گوید: «جانم؟ چیر  »گیر

ی لبخند یم زند آرام  .نگیر

 ذهنم پر یم کشد سمت شتی که برای آخرین بار به



 .خواستگاری صبا رفتیم

شاپور خوشحال نبود، شهال طبق معمول توی قیافه 

 بود، وفا

رسش به گوشر اش گرم بود و آخ که چه قدر قشنگ 

 بود

نگاه های زیرزیرگ سیاوش و لبخند های کمرنگ 

 .صبا

عارف به من نگاه یم کند و با اخم تصنیع یم  

 گوید: «پاشو

 ».برو چانی بیار بینم

شکوفه ی لبخند اگر چه کوتاه و نی جان یم نشیند 

 روی لب

 .های همه

ون یم آید و من به جایش یم  خانه بیر ی صبا از آشیی

 .روم

نگ پر کرده  .استکان ها را از چای یک دست و خورسر

سیتی را بر یم دارم و نفس عمیق یم کشم.از 



ون یم خانه بیر ی  آشیی

 روم و چای را تعارف یم کنم. عارف

 استکان را که بر یم دارد رو یم کند به صبا و یم
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 گوید: «چانی هم بلد نیست بریزه که شما به جاش یم

 ».ریزی

 ».اخم یم کنم و یم گویم: «زیاد نطق یم  کتی بچه

 .آرام یم خندد و چای بعد را به شاهد تعارف یم کنم

 ».آرام یم گوید: «بهت یم آد

؟  »ابروهایم باال یم پرند و یم گویم: «چی

اه ِ ن توی تنم را یم گوید  .و حس یم کنم که پیر

 ».استکان را بر یم دارد و یم گوید: «خنده

د از من و به بخار هانی که از روی چای  نگاه یم گیر

 بلند یم

 .شوند یم دوزد

قد راست یم کنم و نیم دانم چطور یم شود که بقیه 



 ی

 .چای ها را هم تقسیم یم کنم و کنار صبا یم نشینم

 .عارف شده بابایم و من دلم انی مهربانم را یم خواهد

از شیر بها و مهریه حرف یم زند عارف، اما حواس 

 من پیجمله

ی لب های شاهد خارج شد و به  که از بیر
 

 ی قشنیک

 .گوشم چسبید یم چرخد

 موافق  پری؟ -

حواسم که رس جایش یم آید حرف هایشان را زده 

 اند. یم

؟  »پرسم: «با چی
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عارف خییل حق به جانب یم گوید: «با شوهر کردن 

 ».من

شاهد از جا بلند یم شود و یم گوید: «یم شه با پریزاد 

 تنها



 »صحبت کنم؟

به تعارفاتشان توجیه نیم کنم. از روی جاکلیدی 

 دسته کلید

ون یم روم  .سیاوش را بر یم دارم و از در ورود بیر

منتظر آمدن شاهد یم مانم و وقت  که یم آید، اشاره 

 یم

 .کنم پله ها را باال برود

دستش از پشت کمرم را هدایت یم کند، نی آنکه 

 بخواهد

 .اصابت  با بدن من داشته باشد

پله ها را باال یم روم، قفل را باز کرده و در ابتدا خودم 

 وارد

پشت بام یم شوم. هوای خنک شبانیه تابستان پر 

 یم شودتوی

 !تمام جانم و آرامم یم کند سیاه ِ ی شب

پشت رسم یم ایستد و نفس عمیق یم کشد. بریم  

 گردم



ه به چشم هایم نگاهم یم کند  .سمتش و خیر

کبوتر بچه ی لبخند یم نشیند روی لبم و یم  

 »گو یم: «خب؟

دست هایش را فرو یم برد توی جیب شلوار پارچه 

 ای

؟  »مشیک رنگش و یم گوید: «خب چی

م سمت لبه ی پشت بام. دست  راهم را پیش یم گیر

 هایم را

روی لبه ی سنگ کاری شده اش یم گذارم و با 

 صدای بلند
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 ».تری یم گویم: «یم خواست  با من تنها صحبت کتی 

یم آید و کنارم یم ایستد. کف دستش را روی سنگ 

 لبه یم

گذارد و کیم رو به جلو مایل یم شود: «حرفامون رو 

 قبال



 ».زدیم. یم خواستم از وراچی های عارف خالص شم

خنده ام شلیک یم شود توی هوا و او با آن لبخن ِ د 

 خاص به

 .ساختمان خانه ی خانم ملگ چشم یم دوزد

ال به الی خنده هایم یم گویم: «نگو اینطوری، ریش 

 سفیدی

د و یم   کرد داداشم. »لبخندش وسعت یم گیر

 گوید: «نبودی ببیتی 

 امروز

 ».چه دهتی از ما صاف کرد

د و امشب زیادی رسخوشم  از لحنش خنده ام یم گیر

 و خنده

زیادی خودش را ولو کرده روی لب هایم: «اونورم از 

ی   همیر

 »اصطالحات خودمون استفاده یم کردی؟

 رستکان یم دهد و گردنش کیم مایل یم شود

 »سمتم: «راست  پریزاد؟



یک حش زبانم را قلقلک یم دهد که بگویم جانم. 

 جان؛ با

خو ِ د خود میم مالکیتش اما زبانم رسپیچی یم کند و 

 یم

گوید: «بله؟»- تحصیالتت چه قدره؟نی محابا یم  

 ».گویم: «کم

کف دست هایش را از روی لبه ی بام بر یم دارد، بر 

 یم  گردد
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 »سمتم، دست به سینه یم ایستد و یم گوید: «چرا؟

ون زده اند را  دسته ی موهایم که از جلوی شال بیر

 هل یم

دهم داخلش و یم گویم: «هیچ وقت نشد خجالت 

 بکشم از

درس نخوندنم. هیچ وقت عارم نیومد از اینکه تو 

 دنیای



فت من یه دیپلمهام  .امروز و این همه پیرسر

یم تونستم بخونم، اونقدری خوب بودم که سیاوش 

 از زیر

 .زمینم که شده برام پول جور کنه، ویل نخواستم

. من راهم  ی آدما تو زندگیشون باید یه رایه رو یط کیی

 رو تو

ی ندیدم  .مدرک گرفی 

دیدم داداشم شبا که یم آد، پای تلویزیون شام 

 نخورده

 .خوابش یم بره

دلش ضعف میکنه واسه یه بارم که شده تا لنگ 

 ظهر بخوابه

 .و دغدغه نداشته باشه

دیدم عالقه ی من به حفظ کردن شعر و فرمول و 

 این داستانها

 ».نیست جلو نرفتم

 تای ابرو باالیش را یم اندازد و یم گوید: «منم اوایل



همینطور فکر یم کردم. تو خوابم نیم دیدم که 

 بخوام این

 ».راه و برم

ی و توی کوچه که زنی قدم  نگاه یم دوزم به پاییر

 هایش را
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 .شتابان بر یم دارد و مردی دنبالش یم دود

که مرد دست بند یم کند به کیف زن و زنی که وفا 

 باشد داد

؟
 

 »یم زند: «چیه؟ چی یم گ

شاهد بر یم گردد سمت دیواره ی کوتاه و توی کوچه 

 را نگاه

 .یم کند

عارف آرامی  حرف یم زند اما کوچه ی خلوت و این 

 وقت

 شب صدایش را به گوشمان یم رساند



 .آروم باش وفول -

 »وفا جیغ یم زند: «مگه تو یم ذاری؟

 عارف باز دست بند یم کند به بند کیفش و محکم یم

کشدش. به سمت خانه بر یم گردند و بماند که وفا 

 شلنگ وتخته ی

 .زیادی یم اندازد اما زورش به عارف نیم رسد

 .دیوونه ان -

 ».نیم نگایه به صورتش یم اندازم و یم گویم: «هوم

گفت  به شعر و فرمول و این داستانا عالقه نداری،  -

 به چی 

 عالقه داری؟

ذوق یم کنم از پرسیدن هایش که یم خواهند مرا 

 بهی  به او

 کنند
ی
 .معرف

 !معرق و منبت -
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 از آن لبخند های لعنت  یم نشیند روی لبش و یم

 ».گو ید: «آفرین دخی  

انگار که مادر باشم و تکه چوب هانی که جان یم 

 بخشمان

بچه ام باشند، بدم یم آید از اینکه ییک به آن ها 

 بگوید باالی

چشمت ابرو. شایان تکه چوب هایم را دوست 

 نداشت و من

 .بدم یم آمد

حاال توی چشم های شاهد و آن نگاه پر شوقش کیم 

 
 

 زندگ

 با حال و 
 

یم بینم و کیم بیشی   عالقه به این زندگ

 .هوایتازه اش

زیر لب تشکر یم کنم و یم گویم: «یم شه بریم؟ اینا  

 کار

 ».دست خودشون یم دن

قالب دست هایش از روی سینه باز یم شوند با 



 دست اشاره

 .یم کند که برویم

 .باید این قدر باهم کلنجار برن که بفهمن چشونه -

جلوتر از او راه یم روم و وار د راه پله یم شوم. او هم 

 یم

آید و در آهتی را یم بندیم. در را قفل یم کنم و از پله 

 ها

ی یم رویم  .پاییر

 »!صدای بلند صبا یم آید: «بس کنید

و بعد صدانی که بغض درونش هوار یم کشد: «خاک 

 تو

 ».رستون
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صدای گریه ی آرام بچه دخیل لحن پر درد مادرش 

 یم شود و

 .گام های ما جلوی در یم خشکد



واقعا بدبختید شما؛ احمقید که قدر هم و نیم  -

 دونید. واسه

ید؟ فایده ای هم داره؟گریه ی بچه  گ قیافه یم گیر

 شدید یم شود و

 صدای آخرین حرف صبا یم

 ».آید: «متاسفم براتون

و راست یم گوید صبا این دو نفر دو احمق بالقوه 

 .اند

تقه ای به در یم زنم، در  توسط وفای بغ کرده باز یم 

 .شود

وارد خانه که یم شویم عارف را یم بینم که با اخم 

 های

 .درهم به پشت  تکیه زده

شاهد پشت رسم وارد یم شود و همان جا جلوی در 

 یم

 »ایستد: «پریزاد؟

 .نگاهش یم کنم و رستکان یم دهم



 .یم شه کت من و بیاری -

به اتاق یم روم و از روی چوب لباش کتش را یم 

 آورم، به

 دستش یم دهم. کت را روی دستش یم اندازد و یم

 ».گوید: «خداحافظ

 بقیه آرام جوابش را یم دهند اما من با یک تن صدای

 ».معمویل یم گویم: «به سالمت
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 حا

ین  و امشب تلخ نیست برایم، چون یک اجبا ِ ر شیر

 دارد کهال رفته

 .رفته یم شناسمش

ی  هم یم روند. وفا یم ماند یک حس بزر ِ   عارف و نگیر

 گ

آواره، وفا یم ماند و حوضش که انتخاب باخود 

 اوست از



این به بعد و یم تواند به جا ِ ی وفای تنها؛ وفای 

 .عارف باشد

تکیه داده به دیوار، زانوهایش را بغل کرده و ناخن 

 هایش را

 .یم جود

صبا توی اتاق است و صدای الالنی خواندنش یم 

 .آید

وع یم کنم به جمع کردن وسایل پذیرانی و مرتب  
رسر

 کردن

خانه. فردا قرار است بعد از چند ماه مادربزرگ وفا 

 .برگردد

وفا یم گفت "دانی اش هم به ایران یم آید" با یک 

 بچه ی

 !نی مادر و انگار با یک پر ِ ی نی کس

؛ قبل از خواب گوشر ام را بر یم 
 

به عادت همیشیک

 دارم و

داده های تلفن همراهم را روشن یم کنم، وارد برنامه 



 ی

تلگرام یم شوم و در ابتدا گفت وگو های خصویص 

 ام را

 .چک یم کنم

یک شماره ی آشنای قدییم که قبل تر ها توی  

ه بود  گوشر امذخیر

 .و پاکش کردم
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خط و ربطت به این یارو چیه که برات این هوا  " -

 چک

 ".کشیده؟ متاسف شدم برات

و چه قدر احمق است این موجود نی رحم که به هر 

 دری

 .چنگ یم زند که دلم را خون کند

 پیامش را فقط یک بار یم خوانم اما بارها و بارها بار

افسوس روزهای تلف شده ام را یم خورم. یادم یم 



 آید که

 یک گوشر ساده

داشت. اهل پیامک دادن نبود و یم گفت" این حرفا 

 سوسول

 "بازیه

مسدودش یم کنم و گونی شایا ِ ن خاطراتم مرده و 

 حاال یک

 ام شبیه خون زده
 

یش به زندگ  .غریبه ی روانیی

 وای که اگر این غریبه بداند که از امشب زن برادرش

محسوب یم شوم؛ جگرش چه سوختتی کند. از  

 گفتگوی

ون یم آیم و گفتگوی بعد را  خصویص ام با شایان بیر

 باز میکنم

که به عارف تعلق دارد. تاری    خ پیامش مربوط به 

 امروز

 .صبح است

 "وفا هم هست؟" -



باالی صفحه کنار عکس پروفایلش نوشته آنالین و 

 لعنت به

 .این شب های در به دری که یط یم کند
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 »برایش یم نویسم: «چرا بیداری؟

چند دقیقه طول یم کشد، خمیازه یم کشم و درست 

 لحظه

 ای که نا امید شده ام و یم خواهم بخوابم پیام یم

 ».دهد: «چون فعال تو وضعیت یه عاشق مفلوکم

یم نویسم: «کاش همه مفلوکا مثل شما دوتا احمق 

 باشن، اون

 ».وقت دیگه هیچکس ناراحت  نیم کشه

ون -  .بابا این نیم کشه بیر

موهایم را از روی صورتم کنار یم زنم و تایپ یم  

 کنم: «این

از تو کودن تر ه، تو هم از اون. دلش یم خواد طرفش 



 خل

 .وضع باشه براش قایط کنه

با فاز فلسقی و دپرسینگ تو کنار نیم آد. از نظر 

 خودش حقداره

ه  ».االن برات قیافه بگیر

چند دقیقه طول یم کشد. اعصابم خرد یم شود و 

 عارف را

 .به خاطر تایپ کندش لعنت یم کنم

؟ -  از نظر تو چی

من خییل وقته که راجب مردای اطرافم نظر نیم  -

 دم؛ شبت

 .بخیر عارف. فردا صحبت یم کنیم

قبل از آنکه شب بخیر بگوید داده هایم را خاموش 

 یم کنم و

 .پتو را روی رسم یم کشم
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* * * 

با صدای گریه ی کیان از خواب بیدار یم شوم. صبا 

 باالی

رسش روی صندیل، رسش را تکیه داده به دیوار و 

 خوابش

 .برده

از جا بلند یم شوم و به سمتش یم روم. از روی 

 تخت بغلش

 .یم کنم

رسش را تکیه یم دهم به سینه ام و آرام آرام عرض 

 اتاق رایط

 .یم کنم

آرام یم شود و خوابش یم برد. روی تخت که یم  

 گذارمش

و پتوی کوچک آنی رنگش را رویش یم اندازم صبا از 

 خواب

 .بیدار یم شود



 پلک هایش را چند ثانیه ای محکم روی هم فشار یم

 »دهد: «نرفت  رسکار؟

نگاه به صفحه ی گوشر ام یم اندازم و آه از نهادم 

 بلند یم

شود. این نیم ساعت تاخیر یعتی که اتوبوس رفته و 

 باید با

 .تاکش خودم را به کارگاه برسانم

ذهنم عقب عقب یم رود. خاطره ها را شخم یم کند 

 و یم

ی اتوبوس را  رسد به روز هانی که دغدغه ی رفی 

 .نداشتم

 .دغدغه ی تاخیر را هم همینطور
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لعنت یم کنم خودم را و فکرم را پس یم زنم از منتیه 

 شدن

به آن مر ِ د موتورسواری که نامردی را در حقم تمام  



 .کرد

با رسعت هرچه تمام لباس هایم را عوض یم کنم.  

 کوله ام را

ون  روی شانه یم اندازم، وقت  یم خواهم از خانه بیر

 بزنم

صدای صبا را یم شنوم که یم گوید: «پری امروز 

 زودتر

بیا."»باشه ای" یم گویم که نیم دانم به گوشش یم 

 رسد یا نه.تا

رسکوچه قدم هایم را پرشتاب بر یم دارم. درست 

 وقت  

یم خواهم از خیابان رد شوم، عجله کردنم مصادف 

 یم شود

 
 
 !با عجله کردن راننده تاکش بداخالف

ی پیاده یم شود و عربده یم زند: «کوری  از ماشیر

 خانم؟ رس

 »!صبچ نزدیک بود به فنا بدی ما رو



 .پر ِ ی آرام یم رود توی قالب پریزا ِ د هار

ی! طلب   جیغ یم کشم: «تو نزدیک بود من و زیر بگیر

 کارم

؟ خوبه واال  ».هست 

دهن کچی یم کند و با لحن زننده ای یم گوید: «بیا 

 برو

 »..گمشو تا

به ی شصت که یم نشیند پای چشمش  آخ که آن ضی

 چه قدر

 .دوست داشتتی است
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چند ثانیه ی پیش، قبل از آنکه مشت شاهد بنشیند 

 رویصورتش

 دیوانه بودم که مبادا سیاوش بفهمد توی محله مان

 .رسم فریاد کشیده اند و خراب خطابم کرده اند

ی و در ماشینش  شاهد مرد را پرت یم کند توی ماشیر



 را

محکم یم بندد. مرد در حایل که دستش را روی 

 صورتش یم

ون یم آورد و یم   کشد، رسش را از پنجره بیر

 گوید: «ازت

 ».شکایت یم کنم

 ».شاهد پوزخند یم زند و یم گوید: «باشه منتظرم

رو یم کند سمت و من و با رس اشاره یم کند که 

 دنبالش

بروم. سوار ماشینش که رس کوچه پارک کرده یم 

 شود و در

 را از داخل برایم باز یم کند. سوار یم شوم و در را یم

بندم. اخم کرده و این صورت اخم های لعنت ِ ی 

انه ای هم  دلیی

 .دارد

 .سالم -

ش نکرده ایم.  انگار که یادش بیاید سالم و احوالیی



 رستکان

 »یم دهد و یم پرسد: «خونی ؟

 ها زیادی 
 

لبخند یم نشیند روی لبم و لب هایم تازگ

 سبک

 .بازی در یم آورند. - خییل

ی را روشن یم کند و راه یم افتد  .ماشیر
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 .یم خواستم برم کارگاه، عجله داشتم -

آرام تر از آنچه که فکر یم کنم برخورد کرده. دنده را 

 جا به

جا یم کند و یم گوید: «عجله داری باید خودت رو به  

ی   کشی 

 »بدی؟

 !ممنون شاهد -

ون یم دهد و یم  نفسش را آرام آرام اما با صدا بیر

 ».گوید: «وظیفه ام بود



یم خواهم بگویم ممنون بابت وظیفه شناش ات. 

 ممنون

م را به خانه ی صفدر منتیه نکردی  بابت اینکه مسیر

 و بیشی  

ی به چاه بست    .ممنون که راهم را از رفی 

 !یم خو اهم بگویم که تو از سیاوش هم مردتری

عاشقت نیستم اما پشیمان از تمام روز های گذشته 

 ام که

 .اشتبایه عاشق  کردم

یم تونی امروز رسکار نری؟مایل یم شوم سمتش و  -

 :یم پرسم

؟«  »برای چی

گوشه ی لبش که قدری باال یم آید، زیر چشمش  

ی   کیم چیر

 ...یم خورد و آخ که

 .سکرته -

ی کیم حالم را بد یم کند،  هوای گر م داخل ماشیر



 شیشه را
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ی یم کشم و صورتم را رو به باد یم   کیم پاییر

م: «آمار  گیر

مرخض هام داره زیاد یم شه. کم مونده اخراجم  

ی   ».کیی

 .فدای رست -

فدای رست" چه قدر توق ِ ع ابلهانه ای داشتم که "

 شایان بیاید

 !"و بگوید "فدای رست، تو که مقرص نبودی

 بریم کارگاه؟ -

رسم را تکیه یم دهم به پشت  صندیل: «نه به عارف 

 زنگ یم

 ».زنم

ی را زیادتر یم کند  .رسعت ماشیر

ترجیح یم دهم که چشم هایم را روی هم بگذارم و 



 مثل یک

دخی  آفتاب مهتاب ندیده به نامزدم فکر کنم.آخ که 

 تالش کردن چه

 قدر وحشت ناک است وقت  یه یم

 .گر یزی و یه گذشته یم آید

با صدای شاهد چشم باز یم کنم، موقعیتم را که به 

 یاد یم

آورم کیم روی صندیل جابه جا یم شوم. به اطراف 

 نگاه یم

 .کنم و مکان آشنانی را نیم بینم

 .پیاده شو -

ی پیاده یم شوم. خمیازه   بزنم از ماشیر
ی
نی آنکه حرف

 یم

 .کشم و کف دستم را مقابل دهانم یم گیر م
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توی یک کوچه ی پهن، کنار یک ساختمان توقف  



 کرده ایم و

 .نیم دانم این جا کجاست

شاهد به سمت ییک از ساختمان ها یم رود دسته  

 کلیدی از

ون یم آورد و در را باز یم کند.کنار یم  جیبش بیر

 ایستد و

 .اشاره یم کند که اول وارد ساختمان شوم

یده باشد، تنها به دلیل  نه اینکه کنجکاوی امانم را نیی

 رخون  

که زبانم دارد سکوت یم کنم و به دنبالش وارد 

 آسانسور یم

شوم.صدای زنی که طبقات را اعالم یم کند یم آید و 

 از آسانسور

ون یم رویم  .بیر

حدس یم زنم که شاید به دیدار ییک از اقوامش امده 

 ایم

اما در خانه که باز یم شود و خانه ی خایل را که یم 



 بینم

 .تعجب یم کنم

 .در را یم بندد و به آن تکیه یم دهد

رس کج یم کند و یم گوید: «فعال قول نامه اش رو 

 ننوشتم

 ».اگه خوشت بیاد اوکیش یم کنم

 تیر یم کشد. دست روی قفسه ی سینه 
قلبم ناگهانی

 ام یم

 .گذارم و آرام آرام گوشه کنار خانه را دید یم زنم

د از جهاز نداشته ام و بیشی  دردم یم   دردم یم گیر

د  گیر

 .برای ذوق نکردنم
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که در تراس را باز کنم و بگویم:"وای بیا اینجا رو 

. " که ی  ببیر

ی حقیقت  .سخت است اینطور به یکباره پذیرفی 



یم طبقه ی پایینشم اجاره یم   - هرجا که خونه بگیر

 .کنم

م و رو به  خانه یم  گیر ی نگاه از کابینت های توی آشیی

 شاهدیم

 »گویم: «چرا؟

 .واسه صبا -

مات و مبهوت نگاهش یم کنم و آرام یم 

 »پرسم: «صبا؟

رس تکان یم دهد و یم گوید: «بعدا با سیاوش حساب 

 یم

 ».کنم

ون نگاه کنم  پنجره را باز یم کنم، قبل از آنکه به بیر

 زمزمه

؛ یا داری اداش و در یم  یم کنم: «واقعا این قدر خونی

 »آری؟

د و به سمت من یم آید  .تکیه اش را از در یم گیر

ون از پنجره و کوچه ی خلوت نگاه یم کنم.   به بیر



 کنارم یم

ایستد و او هم نگاه به کوچه یم 

 دوزد: «هیچکدوم.اگه دارم

سیع یم کنم به بقیه کمک کنم دلیلش فقط اینکه که 

 از

 غرب ِ ت تن

 !هانی خسته شدم

دارم آدما رو دورم جمع یم کنم، پیله ام و یم شکافم 

 و

 ».خودم رو خالص یم کنم از فکرای بد

625 

 درد و درمون

* * * 

 !پری بیا بریم دیگه -

نگاه اجمایل به رس و روی خانه ام یم اندازم. تعلق 

 داشت ِ ن

 
 

 !این خانه به من یعتی خو ِ د زندگ



راستش وقت  به آن شب و بالنی که داشتم به رس 

 خودم یم

آوردم فکر یم کنم؛ تمام اعضا و جوارحم دهن کچی 

 یم کنند

 !به من

کیف دست  کوچکم را از روی تخت خواب دونفره 

 بریم دارم

؛ از اتاق و بعد از خانه خارج یم شوم.از در ورودی 

 اصیل

 ساختمان که خارج یم شویم، مردی را

 نبود اما حاال 
 

یم بینم که تمام آرزوی من از زندگ

 شده تمام

 
 

 !آرامش من از زندگ

که برایش رسنوشت بچه ی برادر و زن برادرم مهم 

 است! که

برایش آسوده خیایل من مهم است و من نمک 

 نشناس



 .نیستم

ی خودش یم  وفا دستم را یم کشد و به سمت ماشیر

 .برد

د و یم ی عارف یم گیر  شاهد تکیه اش را از ماشیر

 »گوید: «اینطوریه دیگه وفا خانوم؟

وفا خییل جدی به شاهد نگاه یم  کند و با لحن خایل 

 از هر
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 ».حش یم گوید: «بله اینطوریه

شاهد ابرو باال یم اندازد و من با لبخند نگاهش یم  

 .کنم

عارف سوار ماشینش شده و انگار لج کرده با عزیز  

 !کرده اش

ی خودش؛ یا خودمان یم شود و هر  شاهد سوار ماشیر

 سه

ی راه یم افتیم و جایت خایل بر ادر جان! جای  ماشیر



 امضایت

پای عقدنامه ام به جای پدر بیشی  خایل!آرا ِ م جانی 

 برادرم؛ که

 !ش ِ ر خودت هم برای من خیر دارد

بغض گلویم را تسخیر یم کند و مگر جای خایل ات با 

 اشک

 هایم پر یم شود؟

تکیه یم دهم به پشت  صندیل، انگشتم یم نشیند 

 روی دکمه

ی یم کند  .ای که شیشه را باال و پاییر

! این حرکت آنقدر توی نی  ی ! باال؛ پاییر ی باال؛ پاییر

 حواش ام

تکرار یم شود که صدای داد وفا بلند یم شود: «اون 

 صاب

 ».مرده حاجت نیم ده که تو ولش نیم کتی 

ی و صبا یم زنند زیر خنده و اما وقت  نیست   نگیر

 خندیدن



 .هم یک دلیل بزرگ یم خواهد

 وفا؟ -

 نگاه گذرانی یم اندازد و یم
ی  وفا از توی آینه به نگیر

 »گوید: «جان؟
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جانت در نیاد! عروس و ورداشت  آوردی که بیخ   -

 گوش ما

 .عر بزنه؟ شادش کن یکم

 پخش یم
 

 وفا دست یم برد سمت ضبط و آهنیک

 ».شود: «بگردخودت پیدا کن پری

ی یم کنم؛ تا  چند دقیقه ای آهنگ ها را باال و پاییر

 اینکه ریتم

 پخش یم شود و صبا یم گوید: «ولش  
 

مالیم آهنیک

 کن

ی خوبه  ».همیر

وفا صدایش را تا انتها باال یم برد و خوب شد که 



 مادربزرگ

ی عارف آمد وگرنه اعصاب برایش نیم  وفا با ماشیر

 .ماند

 با

عروس"؛ این واژه انگار که توپ پینگ پنگ باشد "

 توی رسم

ی یم پرد  .ال و پاییر

 !به مذاقم خوش یم آید و نیم آید

بعضی آهنگ ها نی شعور اند! آدم را به جانی یم برند  

 که

 .نباید

گایه یم آید که شاد اند اما غم یم کارند توی دلت 

 وقت  با

 .صدای یک آدم دیگر زیر گوشت زنگ یم زنند

این آهنگ برای صبانی که چشم روی هم گذاشته و 

 غرق شده

میان خاطراتش هم نی شعور است و هم نی 



 !شخصیت
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یک ربیع طول یم کشد تا به مکان مورد نظر یم 

ی را  رسیم.ماشیر

 .که پارک یم کنیم، در سمت شاگرد باز یم شود

شاهد خم یم شود و رو به وفا یم گوید: «اجازه 

 »هست؟

وفا لبخندش را یم خورد و یم گوید: «اجازه ماهم 

 دست

 »!شماست

د و  یم   شاهد شاخه گیل به سمتم یم گیر

 گوید: «قشنگ

 ».مشخصه

ی را پر یم کند ی ماشیر  .صدای خنده ی صبا و نگیر

ی که میاده یم شوم صدای مادربزرگ را یم  از ماشیر

 شنوم که



؛ بگیر 
 به صبا یم گوید: «هالک شد این بچه دخی 

ش بده  ».شیر

 .بقیه هم دنبالمان یم آیند تا باال برویم

ی تا کیان شیر  صبا و مادربزرگش یم ماند توی ماشیر

 بخورد و

 .این بچه به بابایش زیاد شباهت دارد

توی مواقع حساس یا گشنه یم شود یا اجابت مزاج 

 یم

 !خواهد

خانه را که باال یم رویم یک حس  پله های محرصی

 جدید کهنیم

 دانمش به مجموعه حس های جمع شده در وجودم

 !اضافه یم شود
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ی های  پا توی دفی  خانه یم گذاریم و این جمع بسی 

 فعل ته



 .دلم را قلقلک یم دهند

 شناسنامه ها را تحویل یم دهیم، توی جایگاهمان یم

نشینیم. صبا و مادربزرگش هم یم آیند و خطبه ی 

 عقد جاری

 .یم شود

ی را یم بینم که بعد از  توی آینه که نگاه یم کنم دخی 

 مدت

زیادی احمق بودن، حاال سیع کرده راه را از چاه 

 تشخیص

 حا

ی که توی این چند ماه چند سال بزرگ  بدهد. دخی 

 شده و

 .ال تغییر کرده

پر ِ ی نق نقو حاال پریزادی شده که آرام است و 

 
 

 دلش زندگ

 .کردن یم خواهد

م و فقط از  ها اجازه نیم گیر بله را یم گویم؛ از بزرگی 



 بابایم

م  .اجازه یم گیر

بابانی که حس یم کنم گوشه ای ایستاده و دارد به 

 تصمیمم

لبخند یم زند.فقط باباجان؛ یم شود کیم وساطتم را 

 پیش گل

 پرست

؟  بکتی

شاهد هم بله یم گوید و اما از هیچکس اجازه نیم  

د. یک  گیر

630 

 درد و درمون

بله ی آرام و مصمم که دلم را قرص یم کند!و تمام 

 شد؛ گذشته ها

شان را  گذشتند اما جان گرفتند تا رسر

کندند و حاال با امضاهانی که پای عقد نامه یم خورد 

 تمام و



 .ممنوعه یم شوند

امید یم آید و روی جوهر خودکار که حک یم شود 

 روی

 .کاغذ یم نشیند

امید یم آید و توی قلبم خودش را ارام آرام جا یم  

 !کند

شهود پای برگه ها را امضا یم کنند، عارف جعبه ی 

ا باز ینیر  شیر

ی حضار تعارف یم کند  .یم کند و بیر

هانی از یاد نیم روند. مثل وقت هانی که تا 
ی یک چیر

 خود

صبح نوع لباس عروست را توی رست تصور یم  

 کردی! مثل

وقت هانی که جلوی آینه تمرین یم کردی که شب 

 عروش

 !ات چطور برقض

 ...وقت هانی که



از یاد نیم روند و مثل کنه یم مانند اما باید سم پاشر  

 کرد

این یادآوری های موذی را! باید مثل دندان لق کند و 

 دورشان

 .انداخت

وفا گوشر به دست سیع یم کند همه را پای سفره ی 

 عقد

د  بگیر
 .جمع کند و سلقی
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همه یم ایستند توی یک قاب؛ قانی که قرار نبود از 

 اول

 !رسنوشتش این باشد و اما این شد

منده کردنم پیش دست  یم   مادربزرگ وفا برای رسر

 کند، جلو

ی را دستم یم کند که طالست و  یم آید و انگشی 

 رویش



ی یم آیند و  ی کاری دارد.بعد از او عارف و نگیر نگیر

ی پاکت  به  نگیر

 سمتم یم

د. بعد عارف صبا یم آید! صبانی که یم دانم این  گیر

 روز ها

چه قدر دستش خایل است و بچه ی نوزاد چه قدر 

 خرج

 .دارد

د، وقت  بازش یم   جعبه ی چونی کوچیک سمتم یم گیر

 کنم

 .و توی جعبه را یم بینم دهانم باز یم ماند از تعجب

 »لب یم زنم: «صبا؟ این چه کاریه؟

صبا لبخند یم زند؛ یک لبخن ِ د دلتنگ که دلش یم 

 خواهد حاال

 .با شوهرش به من کادو بدهد

بعد صبا وفا کادویش را یم دهد و تمام! اعضای 

 دوست



ی چند نفرند! ت ِ ه ت ِ  داشتتی خانواده ی من همیر

 ه شلوغ کردن

مجلسم به دعوت کردن عموی ناتتی ام ختم یم شد 

 و زیبا که

 !ترجیح دادم نیایند

ون یم رویم، من همراه شاهد سوار  از محرصی بیر

ی گل  ماشیر
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 .زده مان یم شوم

عارف از همه زودتر دست وفا را یم کشد و پرتش یم  

 کند

توی ماشینش. مجال به هیچکس برای صحبت  

 کردن نمیدهد؛

د و یم رود  .گازش را یم گیر

ی وفا یم نشیند و بقیه با او یم  صبا پشت فرمان ماشیر

 .آیند



 !روانیه این برسر  -

 !شمام کم از این حرکت ها نداشت   -

ی را به حرکت در یم آورد و در  استارت یم زند، ماشیر

 حایل

که دو دست  فرمان را یم چرخاند یم گو ید: «یعتی 

 مثال منم

 »روانی ام؟

 ».ابرو باال یم اندازم و نیشخند یم زنم: «البد دیگه

وع شد پس -  !رسر

نیم نگایه به صورتم یم اندازد و یم گوید: «دعواهای 

 زن و

 »!شوهری

یک عدد لبخن ِ د دلربای لعنت  یم نشیند روی لبش 

 و صدای

 !آهنگ در حال پخش را زیاد یم کند

زیر لبش آهنگ را زمزمه یم کند و اما به من به 

 دوکلمه ی زن



 .و شوهر فکر یم کنم
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تقدیر جذاب یم شود گایه! کم یم آورد مقابل 

 پوستکلفت  هایت یا

 .شاید هم دلش برایت یم سوزد

که چند ماه پیش التماس یم کردم، منت یم کشیدم 

 و امروز

مشکل گشانی دارم که باید مدیونش باشم! تا عمر 

 دارم و تا

 .وقت  که زنده ام

 کجا یم ریم؟ -

ی یم آورد و یم   صدای ضبط را کیم پاییر

 »گوید: «جان؟

یک حال عجیتی یم شوم. یک جا ِ ن یک هونی 

 شنیدن؛ یک

 هونی ضعف کردن ندارد؟



کجا یم  …با لکنت کلمات را ادا یم کنم: «گفتم که

 »ریم؟

 کجا بریم خوبه؟ -

 .نیم دونم. واسه از اینجا به بعد دیگه فکری نکردم -

 .جای بدی نیم ریم -

ی یم   تکیه یم دهم به پشت  صندیل و شیشه را پاییر

 .کشم

باد گر ِ م تابستان ماه یم زند توی صورتم و من از 

 امروز دیگر

زمستان را برای عاشق  نیم خواهم!تابستان جهنم 

 اگر باشد، بهانه

اشد  اگر برای باهم بودن نی 

 !یم ارزد به نی وفای ِ ی خاطرات زمستان

ساعت  که یم گذرد؛ هوا رفته رفته مالیم تر یم شود و 

 دیگر
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ی نیست  .از آن گرمای بیش از حد خیی

خمیازه یم کشم و الی پلک هایم را باز یم کنم. از 

 پنجره

ون را تماشا یم کنم و مکان مورد عالقه ام را یم  بیر

 !بینم

 که پر از خاطراتم با انی  و سیاوش است و خدا 
مکانی

 رو

 .شکر که با او خاطره ای اینجا ندارم

ی را پارک یم کند و قبل از پیاده شدن یم   ماشیر

 گوید: «شب

ی  اویل رو یه جای خوب بگذرونیم که خاطره انگیر

 ».بشه

 ».تای ابرو باال یم اندازم و یم گویم: «ممنون

 پیاده یم شویم و در را با ریموت قفل یم کند. تلفن

همراهش را از جیب شلوارپارچه ای مشیک رنگش 

ون یم  بیر

د  .آورد و شماره یم گیر



 چند لحظه ی بعد به آدیم که پشت خط است یم

ی موهایش و   گوید: «کجانی تو؟»چنگ فرو یم برد بیر

 گره یم افتد

ی   بیر

 ».ابروهایش: «خاک تو اون رست

کنجکاو نگاهش یم کنم، گوشه ی لبش را یم گزد و 

 یم

گوید: «تو لشتو جمع  کن بیار اینجا یم گم پریزاد بهش 

 زنگ

 ».بزنه

کارم از کنجکاوی به نگرانی یم رسد. تلفن را که قطع 

 یم
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 »کنم یم گویم: «چی شده؟

ون یم دهد و عصتی یم  نفسش را پر حرص بیر

 ».گوید: «مردک احمق



ی   د: «یه زنگ بزن وفا ببیر تلفنش را به سمتم یم گیر

 ».کجاست

م و بعد از چند دقیقه بر یم  شماره ی وفا ر ا یم گیر

 ».دارد: «الو

 وفا؟ -

 »کالفه یم گوید: «چیه پری؟

نگرانی ام دوچندان یم شود اما آرام یم 

؟  »پرسم: «کجانی

خونه.دست شاهد یم نشیند پشت کمرم و با  -

 دست رو به جلو

 اشاره یم کند. همان طور که به

سمت ییک از تخت ها قدم بر یم داریم یم  

 گویم: «خونه چرا

 »؟

 حوصله ندارم یم شه بعدا حرف بزنیم؟ -

 .باشه -

نی آنکه منتظر حرف دیگری از من بماند خداحافظ  



 کوتاه و

 .رسدی یم گوید و گوشر را قطع یم کند

 »تلفن را به شاهد یم دهم و یم گویم: « ِ چش بود؟

شاهد دست هایش را فرو یم برد توی جیب شلوارش 

 و یم
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گوید : «مسخره اش رو درآوردن. خودشونم نیم 

 دونن چی 

 ».یم خوان

ی اند و عشق های امروز هم  و عاشق های امروز همیر

ی   !همیر

 یک روز هوای رسد طوفانی و یک روز ظهر گرم داغ و

! انگار توی جوانی آلزایمر دارند. توی دوست  تابستانی

 داشتنهایشان

 از این شاخه به آن شاخه یم پرند و بزرگ ترین

دردشان این است؛ نیم دانند از جان هم چه یم 



 خواهند!اصال

 عاشق  کردن فلسفه ی خاص خودش را دارد. در اوج

، آدم را یابو یم کند ی ی و با عقل جلو رفی   !منطق داشی 

یک هو به خودت یم آنی و یم بیتی این م ِ ن جدی ِ د 

 درتو یک

احمق بالقوه است که نمیشناش اش! عشق آدم را 

 خر یم

 !کند

در اوج نفرت بدنت تب یم کند برای یک آغوش و 

 نیم فهمد

 !حرف عقل را

روی تخت یم نشینیم و به اطراف نگاه یم کنیم. چند 

 لحظه

ی بعد تلفن شاهد زنگ یم خورد و شاهد متاسف با 

 فرد پشتتلفن

 .صحبت یم کند

 تلفن را که قطع یم کند رو یم کند سمت من و یم



ی خونه  »!گوید: «همه برگشی 
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مات و مبهوت نگاهش یم کنم. نفسش را پر صدا 

ون داده  بیر

و به پشت  تکیه یم زند: «دسته گل عارفه دیگه؛ از 

 این بهی  

 »!نیم شه

 !اعصابت رو خرد نکن -

نگاهش یم چرخد روی جز به جزء صورتم و یم  

 گوید: «خب؛

؟  »دیگه چی

 .اخم یم کنم به آن لبخند موذی چسبیده به لبش

 .قصدش رو دارم که اعصابم و خورد نکنم -

د و یم گوید: «یم دونی چرا؟  »لبخندش وسعت یم گیر

ابرو باال یم اندازم و نگاهم یم نشیند روی تخت خایل 

 رو به



 »رو: «چرا؟

ی شب زندگیمون فقط به ما اختصاص  - چون اولیر

 !داره

مور مورم یم شود از این لحن جدی که یم خواهد 

اکرا حایل  اشی 

 !ام کند

نفس عمیق  یم کشم و شش هایم را از هوای این 

 نقطه از

 .شهر پر یم کنم

ک زندگیمان؛ دور هم چای یم  ی شب مشی  در اولیر

 خوریم،

شام؛ دل و جگر یم خوریم و شاهد مثل پدربزرگ ها 

 اجازه

 .نیم دهد قلیان بکشم
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زیادی مواظب است و این حد زیاد یم ترسانتم. که 



 م ِ ن نی 

 .جنبه باز دل ببندم و باز بزنند زیر کاسه کوزه ی دلم

که من عاشق بشوم، که خودم را یادم برود و اما 

 آخرش آن

ی که باید نباشد. شام را که یم خوریم شاهد  ی چیر

 پیشنهاد

 .خیابان گردی یم دهد

ی یم کنیم و بوق  سوار ماشینش خیابان هارا باال و پاییر

 یم

زند! عروس را از هیچ جا نیم برند اما این عروس 

 مادر مرده

 .هم دل دارد

ی و دور دور طوالنی یم خواهد  !دلش بوق بوق ماشیر

دستت رو بیار تو خطرناکه.امشب؛ توی این  -

ی   لحظه؛ هیچ چیر

 خطرناک تر از لبخند های

دلفریب تو نیست! مهمان های فریصی را یم پیچانیم 



 و به

 .خانه مان یم رسیم

* * * 

 .با شنیدن صدای شاهد چشم باز یم کنم

با دیدن رنگ و روی رسخش وحشت زده از روی 

ی   تخت پاییر

 .یم روم

به سمتش یم روم؛ دست هایم یم لرزند و دلم 

 ضعف کرده

 .است
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 چی شده؟ -

دست یم کشد توی صورتش و یم گوید: «ببخشید 

 صدام باال

رفت؛ بیدارت کردم. »مقابلش یم ایستم و رسم را 

 برای دیدن



 صورتش کیم باال

 .یم آورم

آب دهانم را قورت یم دهم و یم گویم: «مهم نیست، 

 بگو

 »چی شده؟

ی نیست ی  ».چنگ فرو یم برد البه الی موهایش: «چیر

انگار که ت ِ ه دلم شور بزند بغضم یک هو یم ترکد 

 و یم

 »گویم: «کیان طوریش شده؟

 ام است دیگر؛ حس یم کنم 
 

مظلوم تری ِ ن زندگ

 رسنوشت

 !دیواری  کوتاه تر از او پیدا نیم کند

دست هایش قاب یم شوند دو طرف صورتم؛ آرام و 

 با لحن

دلگرم کننده ای یم گوید: «حالش خوبه؛ طوریش 

 ».نیست

 رسم یم چسبد به سینه اش و فاصله دیگر نی معتی 



 ».است: «پس چرا دلم شور یم زنه

د و دستهایش دور  چانه اش روی شانه ام قرار یم گیر

 ».تنم: «بیخو د شور یم زنه

و بیخود شور نیم زند این د ِ ل خسته که بدبخت  

 .اش تمامیندارد
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صدای فریاد یم آید، صدای فریا ِ د یک آشنای از 

 !دست رفته

صدایش را روی رسش انداخته و شاهد را صدا یم 

 .زند

از آغوشش جدایم یم کند. مردمک چشم هایش یم 

 لرزند و

ون نیم آی! باشه؟ ه چشم هایم یم گوید: «بیر  »خیر

رستکان یم دهم و با تن و بدن نی جانم سمت 

خانه یم ی  آشیی

 .روم



شاهد به سمت پنجره رفته و پرده را کنار یم زند. کیم 

 خم

یم شود و با صدای نچندان آرایم یم گوید: «شلوغش 

 نکن؛

ی   ».یم آم پاییر

و صدای یک آد ِ م نامرد که یم گوید: «یم اومدیم باال 

ل ی  یه میی

 »!نو مبارک یم گفتیم به حاج خانوم

 ».شاهد یم غرد: «خفه شو

ه ی یخچال مانده و تمام تنم یخ  دستم روی دستگیر

 .بسته

 .بخور قرصت و؛ االن یم آم -

یم رود و در را محکم یم بندد. نی چاک و دهن نبود 

ها و  قبلی 

چه قدر قشنگ است اینکه حاال خود واقیع اش را 

 نشان

 !یم دهد. مثل طن ِ ز تلخ یم ماند



جان یم دهم تا در یخچال را باز یم کنم، جعبه ی 

 قرص

ون  ون آورده و از توی خشاب دانه ای بیر هایم را بیر

 یم
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 .آورم

قرص را توی دهانم یم گذارم و لیوان آنی پر کرده و 

 آب را

 .یم بلعم

؟ این پر ِ ی ناتوا ِ ن خسته  پریزاد جان؛ یم شود بیانی

 به کمکت

 !احتیاج دارد جانا

ی و تکیه به کابینت یم نشینم  .همانجا روی زمیر

چند دقیقه یم گذرد تا نفسم باال بیاید و جان به تنم 

 .برگردد

ک به ما تعلق نداشت   مشی 
 

ی روز از این زندگ و اولیر



 و به

گذشته تعلق داشت. که گذشته آمد و توی کاسه ام  

 گذاشت،

که من بلد نیستم درافتادن را و مدام باید دست به 

 دامن

 .پریزاد بشوم

صدای داد و بیدادشان کوچه را پر کرده.شالم را روی 

 رسم یم

ون را تماشا یم  اندازم و از پنجره بیر

 .کنم

ون  کم نیستند همسایه هانی که رسشان را از پنجره بیر

 آورده

 اند و حرف های شاهد و شایان را

کنار هم یم چینند تا بلکه معماهای توی رسشان را 

 جواب

 .بدهند

 خواهر قاتل بابات؟ آره شاهد؟ -
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عربده یم زند شاهد و از من دفاع یم کند: «آره؛ آره؛ 

 .آره

ربطش به تو چیه که اول صبح اومدی اینجا 

 »!آبروریزی

 آبرو یم دونی چیه تو؟ -

ی کوتاه شایان اسیر دست های  اهن آستیر یقه ی پیر

 شاهد یم

ی   ».شود: «خفه شو تا فکت و نیاوردم پاییر

نیشخند یم زند شایان و لذت یم برد از عصبانی کرد ِ 

 ن

 ام
 

یک زندگ  .رسر

من از غریبه باید بشنوم داداشم دوماد شده، خونه   -

 گرفته،عقد

کرده؛ تموم شده رفته نی کارش همه چی و من تازه 

 باید



 بفهمم؟

یقه اش را محکم ول یم کند، تعادل شایان به هم یم 

 خورد

 .و یک قدم عقب یم رود

 دردت اینه؟ -

سکوت یم کند شایان و صدای شاهد بلند یم 

 شود: «به وهللا

درد تو این نیست. شایان؛ واسه من ادای بچه های 

 خلف و در

 ».نیار چون دردت باباتم نیست

پس چیه دردم؟ تو که بلدی بگو! تو که آش، مهره  -

 ی مار

 !داری؛ جوون مردی بگو

دست یم کشد به صورتش و کالفه شده: «برو رد  

 کارت
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 ».داداشم؛ برو نذار بدتر از این بشه

ی ندارد  .شایان اما قصد رفی 

چادر رنگ ِ ی گلدارم را روی رسم یم اندازم و با عجله 

ی   پاییر

 .یم روم

در ورودی ساختمان را که باز یم کنم زمزمه ی 

 دردآلود شاهدرا

 »!یم شنوم: «پریزاد

چادر را جلوتر یم آورم و رو به مر ِ د اخم کرده ی 

 مقابلم یم

 »!گویم: «آره برو

 کف دست شاهد کوبیده یم شود به پیشانی اش و یم

 »گوید: «مگه نگفتم نیا؟ چرا اومدی؟

ی یک بار توی  توجه نیم کنم به حرفش؛ فقط همیر

 ام
 

 زندگ

یم خواهم نفرت را فریاد بزنم با بغض؛ البه الی 

 اشک هایم؛



 .ال به الی صدای گرفته ام

به درک که کیل جماعت دورمان دایره بسته اند و 

 معرکه

 .تماشا یم کنند

 .زود تر برو! ویل اگه رفت  دیگه برنگرد -

چون نه کش میشناستت؛ نه کش یم خوادت؛ نه  

 کش

چشم به راهته و نه کش باهات نسبت  داره یا 

 .داشته

با اخم های در هم نگاهم یم کند و فعال که سکوت 

 پیشه
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 .کرده

؛ یادت بره که چه زخم هانی بهمون زدی،  -
اگه رفت 

 چهدردانی 

! یادت بره شایان چون اگه واسه ح  رو دلمون کاشت 



اللیتم برگردی دیگه نگات نیم کنیم.نیشخن ِ د نفرت 

ی روی  انگیر

ی توی  لب هایش، ت ِ ن تحقیر آمیر

صدایش و نگا ِ ه پر از حرست توی چشم هاش 

 وحشت زده ام

 »!یم کند: «پس نقل انتقامه

 گرفته صدایم؟ بغض دارد ها! کجانی پریزادم؟

نفس عمیق یم کشم و فرار یم کنم از تر ِ س لعنت  

 ام: «نه؛

ای دیگه است که به شعور تو قد نیم ده ی  ».نقل چیر

با همان نگاه برنده نگاهم یم کند. شاهد دست شایان 

 را

گرفته و چند قدم همرایه اش یم کند و وسط کوچه 

 دستش

را ول یم کند. - چته تو؟ چرا نیم ذاری زنت عقده  

 گشانی کنه؟

درد دارد شنیدن یک رسی از حرف ها. حت  اگر 



 قلبت خودش

را به نشنیدن بزند، رست به این حرف ها عادت کرده 

 باشد اما

 ات از صدانی  
گوش هایت؛ آخ که گوش های لعنت 

 که قربان

صدقه به او  رسانده توقع طعنه زدن ندارد و آخ که 

 چه قدر

 .بد تیر یم کشند

انگشت شاهد به نشانه ی تهدید باال یم رود: «راجب 

 زن من
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درست حرف بزن. بار آخرته که یم آی در خونه من 

 عربده

، بار آخرته که به زن من چپ نگاه یم کتی بار  کشر

 آخرته

 »...که



 .زن من" گفتنش یک حایل ام یم کند"

چند ماه پیش آنکش که من را خانومم خطاب یم  

 کرد

شایان بود. بدم یم آید به یک باره از خودم که مثل  

 گوشت

 !قربانی شده ام

 باعث مرگ باباته بدبخت -
 

 !این زنم زنم که یم گ

صدای شاهد باال یم رود، اگر کیم دیگر فشار به 

 قلبش بیاید

سکته یم کند: «باعث مرگ بابام تو ِ ی بوالهوش نه 

 این! توییکه

به خاک سیاه نشوندی منو. بابام بابام نکن شایان،  

 که اگه

 »!حرفت بابات بود دیه نیم خواست  

 ...دیه خواستم چون -

قطع یم شود حرفش، آخرین نگاهش را حواله ام یم  

 کند و



 ».رو به من یم گوید: «چون داشتم کوتاه یم اومدم

ی را؛ چه دلیل  چه مسخره توجیح یم کند همه چیر

 های

 !پوشایل و ابلهانه ای یم سازد

این مر ِ د نامرد با خودش نگفت تا پایان کوتاه 

 آمدنش من ذره

 ذره آب یم شوم؟
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 پوزخند یم زند شاهد و دستش یم نشیند پشت کمر

 ».شایان: «بیا برو رد کارت؛ باورم شد

 و نی هیچ حرف دیگری یم رود
 .شایان نی خداحافظی

 ام را به لجن کشاند، 
 

ی روز زندگ  اولیر
ی آسانی به همیر

 رفت و

 !به درک فرستاد و رفت

نگاه غمزده ی شاهد یم نشیند روی صورتم و لبخند 

 تلخ من



به پیشواز نگاهش یم رود.دست  پشت گردنش یم  

 کشد و به سمت

 .در ورودی یم آید

اشاره یم کند که وارد ساختمان بشویم و هیچ کجای 

 
 

 زند گ

اد نرفته است ی  .من به آدمیر

حاال باید یم نشستم توی تختم و مادرم برایم 

 صبحانه یم

 .آورد. افسوس که نه مادرش را دارم و نه اقبالش را

وارد خانه مان که یم شویم امنیت و آرامش پخش یم 

 شود

 .توی تمام جانم

 بریده ام و حاال دارم 
 

من ترمز خریتم را توی زندگ

 آرام آرام

م به تلچی های بد  .خو یم  گیر

روی مبل تک نفره ی مقابل تلویزیون یم نشینم. دلم  

 کیم



م  .درد یم کند اما نادیده اش یم گیر

مثل وقت  که شایان مرا نادیده گرفت. دردم 

 دادخواست
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 .قصاص نبود و در ِ د این دل رس خورده قلبم بود

که خریت کرده بود این قلب و به هرکس قد عالقه 

 اش باید

 !عالقه داد

شاهد هم یم آید و رو به رویم یم نشیند: «حالت 

 خوبه؟»به نشانه

 ی جواب منقی رسم را تکان یم دهم و یم

 ».گویم: «نه خییل

انگشت های هر دو دستش به هم یم پیچند و کالفه 

 یم

گوید: «من معذرت یم خوام که امروزمون اینطوری 

وع  رسر



 ».شد

دلم نیم خواهد حرف های فلسقی بزنم اما مجبورم 

 برای آرام

کردنش حرف بزنم: «تو چرا؟ گذشته باید معذرت 

 بخواد که

 ».سوارمونه و پیاده نیم شه

تکیه یم دهد به پشت  مبل، دست هایش را پشت 

 رس قالب

 .یم کند و نگاهش را به سقف یم دوزد

خانه رفته و  ی از جا بلند یم شوم، به سمت آشیی

 محتویات

م  یخچال را نگاه یم کنم تا باالخره تصمیم بگیر

 صبحانه چه

 .بخوریم

ی آماده نکن - ی  .چیر

دست هایم را روی اپن تکیه گاهم یم کنم و یم  

 گویم: «چرا؟
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 از جا بلند یم شود و در حایل که به اتاق یم رود، یم»

ون  ».گوید: «یم ریم بیر

 .ابرو باال یم اندازم و خداخواسته "باشه" یم گویم

ون یم  چند دقیقه ی بعد حاضی و آماده از اتاق بیر

 .آید

 .حاضی شو دیگه -

اینکه چه مدت ایستادهام پشت اپن، دست زیر 

 چانه زده ام و

 .توی فکر فرو رفته ام را نیم دانم

به اتاق خواب یم روم و از میان مانتوهای آویزا ِ ن 

 توی کمد،

ون یم آورم  بیر
 

 .مانتوی شکالن  رنیک

 را هم از بریم دارم و بعد 
 

رورسی ساتن سفید رنیک

 شانه

ی موهایم رس یم کنم  .کردن و بسی 



توی آینه که به خودم نگاه یم کنم، از رنگ پریده ام 

 بدم یم

آید. اما نیم خواهم خودم را با رسخاب و سفیدآب  

 گول

 .بزنم

 برداشته و روی لب هایم یم 
 

ترجیحا رژ صورن  رنیک

 .سایم

حاضی که یم شوم، توی درگاه در یم ایستم و به مرد 

 بلندقدی

 .نگاه یم کنم که ساعت مچی اش را یم بندد

و رس نوشت چه قدر غیر منتظره یم شود گایه؛  

 کش

ای ادبیات  فکرش را نیم کرد که پرس اکیی آقا دکی 

 انگلیش
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 .داشته باشد و بشود تافته ی جدا بافته



ی؟ بریم؟  »نگاهش باال یم آید و یم گوید: «حاضی

 .رستکان یم دهم و پلک هایم را باز و بسته یم کنم

ون یم رویم، از کوچه، از خیابان و از  از خانه بیر

 محلهمان

 .دور یم شویم

حاال باید آهنگ" همه چی آرومه" را زمزمه کنم، مثل 

 دیوانه

 ها بخندم و تکیه

کنم به این شادی که نیم دانم مثل همه ی وقت 

 
 

 های زندگ

 !ام مقطیع است یا نه

 .صبحانه را توی هوای آزاد یم خوریم

شاهد رس به رسم یم گذارد و باالخره بعد از چند ماه؛ 

 صدای

خنده ی از ت ِ ه دل خودم را یم شنوم.هرچه به 

 صبا اضار

 کردیم که بیاید و واحد زیری ما بنشیند



 گفت" نه،

 "!یعتی فعال نه

گفت تا وقت  که وضعیت کیان ثابت نشده و مدام 

 باید توی

حول و والی نفس هایش باشم از جایم تکان نیم 

 .خورم

 .مادربزرگش ناچار شد بیاید و مواظبش باشد

 پریزاد؟ -
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تیکه ام را یم دهم به پشت  و متفکر یم پرسم: «چرا 

 همه ی

 پریزاد؟
 

 »دنیا به من یم گن پری؛ تو یم گ

؛ آرنجش را روی لبه ی  او هم تیکه یم دهد به پشت 

 تخت

 .گذاشته و کف دستش را زیر رسش جک یم کند

ی یم شود و یم  نگاهش روی اجزای صورتم باال و پاییر



ی کاملش قشنگه ی  ».گوید: «چون هر چیر

یادم یم آید که بچه بودم؛ توی کوچه یم دویدم و 

 شاهد را

ی خوردن صدا یم زدم ی  .سیی

دنبالم یم دوید و من فرار یم کردم. نهایت این جست 

 وگر یخت ها

 یم شد اسیر شدن من توی چنگال شاهد و قلقلک

دادنم، صدای جیغ من و داد و بیداد همسایه و گایه  

 کار به

 .گله و شکایت از اکیی آقا و انی هم یم رسید

شاهد در حایل که قلقلکم یم داد یم گفت: «گ گفته 

 
 

 بیک

ی خوردن؟ ی  »سیی

 من در حایل که یم خندیدم و جیغ یم زدم یم

گفتم: «سیاوش... آی... بهت گفت شایه؛ من گفتم 

 ...شایه

 »...آخ مامان تروخدا



دست یم کشید از قلقلک دادنم و مرموز نگاهم یم  

 .کرد

موهایم را که شل شده بود دوباره با کش محکم یم 

 بستم و
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یم گفتم: «به سیا گفتم شایه یعتی چی گفت یعتی 

ی ی  سیی

 ».خوردنی 

 .جست یم زد سمتم و باز  یم گریختم

 ام شایان فقط یک همسن و 
 

توی بچگ ِ ی بچیک

 سال بود که

 .سیع یم کرد لجم را در بیاورد

بزرگ تر که شدیم دست از اذیت کردن من بر 

ای  نداشت اما دلیی

د  .عاشق شدن از عقل اجازه نیم گیر

ی خوردن؟ - ی  یادته بهت یم گفتم سیی



لبخندجانم روی لب هایش نشست و  

 گفت: «قلقلک یم خوای؟

« 

وقت  بزرگ تر یم شوی و مصیبت های دنیا هوار یم 

 شود

رست، یک کا ِ ش بزرگ توی رست وول یم خورد که  

 کاش توی

 یم ماندیم و وقت  مصیبت ها وحشر تر 
 

همان پچیک

 یم

ی آرزو یم کتی که   شوند با یک حجم وسیع خواسی 

 کاش توی

 یم مردیم
 

 !بچیک

" ناکام یم مردیم   و با خودت یم گونی
درد یم کشر

 بهی  

بود تا اینکه لحظه به لحظه گیج یک حس خوب، 

 یک نکته ی

 !مثبت و یک امید بمانیم



یک لبخند از نوع دردآلود یم نشیند روی لبم. چشم 

 یم بندم
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و زمزمه یم کنم: «آره! من االن دلم قلقلک یم خواد. 

 دلم یم

 توی کوچه یم دوام انی از  
خواد جیغ بزنم و وقت 

 پنجره

ی  داد بزنه " پری؟ پر ِ ی بابا؟" من حواسم به در رفی 

 از دست تو

باشه و صداش رو نشنوم. بابام کالفه بشه، اعصابش 

 خردبشه؛

 "قایط کنه و داد بزنه" پدسوخته مگه با تو نیستم؟

جایل خایل بابام شده یه حفره ی بزرگ وسط قلبم  

 که با هیچ

رگ و سلویل پر نیم شه. وقت  اسمش یم آد خون به 

 اون



 ».قسمت نیم رسه

م و به صورتش یم  نگاه از آسما ِ ن صاف یم گیر

دوزم: «چطور یم تونی بابات و دوست نداشته 

؟  »باشر

 ».لب یم زند: «من بابام و دوست داشتم

ه نگاهش یم کنم و گویا اوهم هوس درد و دل  خیر

ان نیم   کرده: «مردن سیاوش، مردن بابای من رو جیی

 .کرد

ی من یتیم یم شد  !فقط یه بچه ی دیگه عیر

من بابام و دوست داشتم؛ ویل فقط دوستش 

 داشتم. اما

 ».شایان عاشق اکیی بود

صبحانه یم خوریم؛ خاطره ثبت یم کنیم و بعد از آن 

 جا یم

 !رویم

روی صندیل عقب نشسته و پاهایم را مقابلم دراز  

 .کرده ام
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احت کنم اما  شاهد یم گوید که دراز بکشم و اسی 

 من؛

 .پوستم کلفت شده و نیازی نیم بینم

ی کشیده ام؛ گهگداری نیمچه بادی به  شیشه را پاییر

 صورتم

 
 

یم خورد و حالم را دگرگون یم کند. صدای آهنیک

 پخش

 !یم شود و زمزمه ی شاهد هم همراهش

 که من زبانش را نیم دانم اما شاهد پر احساس 
 

آهنیک

 زمزمه

 .اش یم کند

 .به خانه ی بابایم یم رسیم

به این فکر یم کنم که اگر روز های بعد با شاهد 

 دعوایم شد

 و گفتم " یم رم خونه ی بابام" باید بیایم اینجا؟



اما اگر بیایم که انی نیست تا ریش سفیدی کند و یا 

 شاید

حت  گوش شاهد را بپیچاند!تا شاهد بخواهد 

 ماشینش را توی کوچه

 ی تنگ و تاریک پارک

 .کند من زنگ را یم زنم

صدای صبا از آیفون پخش یم شود که یم  

 »گوید: «کیه؟

 .منم؛ باز کن صبا جان -

خوشر یم پیچد توی صدایش و هرچه نباشد من 

 رفیق

 !روزهای تنگ و درد و دل هایش هستم

 .بیا باال -
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در با تیک آرایم باز یم شود، منتظر شاهد توی راه 

 پله یم



ی توی  ایستم. در واحد افسانه باز یم شود و افشیر

 قاب در

 .پدیدار

ی در اینجا وحشت دارم  از بود ِ ن صبا با وجود افشیر

 اما چه

 !کنم که مرغ صبا یک پا دارد

ی رستاپایم یم چرخد و انگا ِ ر  نگاه مزین به اخم افشیر

 پریزا ِ د

وجودم منتظر یک اشاره یا حرف است تا حالت 

 تدافیع

د  !بگیر

مبارکا باشه!مبارک گفتنش مصداق کامل همان  -

 است
 

 سالم گرگ

 که نی 

 .طمع نیست

 ».زیر لب یم گویم: «ممنون

 .و اما اخم هایم را در هم یم ریزم



این یارو ژیگویل که زنش شدی نیم آد مالقاتش   -

 کنیم؟

 بزنم، الی در آهتی 
ی
تا بخواهم دهن باز کنم و حرف

 باز شده و

 .شاهد وارد ساختمان یم شود

خدا  خدا یم کنم که نشنیده باشد تا افتضاچ به بار 

 نیاید

 .اما فایده ندارد

مثل همه وقت های کالفه شدنش، گوشه ی لبش را  

 گاز یم
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د و رو به افشر ِ ن رنگ پریده یم گوید: «زیارتت  گیر

 ».قبول

ون گذاشته  ی پایش را که از چهارچوب در بیر افشیر

 بود داخل

 .یم برد و در را محکم یم بندد



شاهد لبخند یم زند و یم گوید: «جذبه رو کف  

 »کردی؟

لبخند یم زنم و دستش پشت کمرم یم نشیند و به 

 باالی پله

ها هدایتم یم کند.دوست دارم اینجای قصه داستان 

 ام
 

 زندگ

 متوقف بشود، که

 !پیر نشوم، که روزهای بعد و رسدی اش نیاید

دوست دارم اینجای قصه آن ساع ِ ت توی برنامه  

 کودگ که

 ام یم دیدم را داشته باشم و با لذت دکمه اش 
 

بچیک

 را فشار

ی از حرکت بایستد  .بدهم تا همه چیر

من بمانم و این لبخند های گاه و بیگاه که امید یم 

 دهند به

 ام
 

 .زندگ

ی   پله ها را که باال یم رویم، در باز یم شود و صبا بیر



چهارچوب در یم ایستد. صبا ِ ی شکسته ی امروز  

 کجا و آن

 .صبای رسخوش روز های اول کجا

لبخند روی لبش نشسته، سالم یم کند و خوش آمد 

 یم

 .گوید

وارد خانه یم شوم و مثل ماد ِ ر ندیده و نداشته ام 

 آغوشش
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 !را برایم باز یم کند

ی هم عالیم  گم یم شوم توی آغوشش و مادر داشی 

 .دارد

ش یم کند و نگاهمان یم افتد به  با شاهد احوالیی

 مردی کهکیان

 .را توی بغلش گرفته

دنیا دنیا تعجب یم ریزد به وجودم و سالم یم کنم. 



 نگاهش

ی  باال یم آید و دیگر از آن نفر ِ ت وحشتناک خیی

 .نیست

درد دارد چشم هایش و انگار خییل خسته است. 

 جواب سال

 ».مم را یم دهد و یم گوید: «مبارک باشه

ی یم  از اینکه آدم حسابم کرده دوتا شاخ روی رسم سیی

 .شود

ی یم شود که از  شاهد هم سالم یم کند. شاپور نیمخیر

 جا

 .بلند شود و شاهد نیم گذارد

 ».تعارف یم کند و یم گوید: «راحت باشید

 .یم نشینیم باالی خانه و تکیه به پشت  یم زنیم

این خانه یک حایل دارد برایم. هنوز هم بعد سالها از  

 گوشه و

 .کنارش صدای خنده های انی را یم شنوم

شاهد و شاپور رسگرم صحبت یم شوند. کیم بعد 



 صبا از

ون یم آید و  بت بیر خانه با یک سیتی رسر ی آشیی

 تعارفمان یم

 .کند
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ی ِ ی خایل را روی اپن یم گذارد و کیان را از بغل  سیر

 شاپوریم

د  .گیر

اهنش را باال یم زند تا   کنار من یم نشیند و آرام پیر

 کیان

 .گرسنه را شیر بدهد

 »کنار گوشش آرام یم گویم: «بابات حالش خوبه؟

نگا ِ ه غمزده اش یم افتد به بابایش و بعد رو به من 

 یم

 »!گوید: «نه

 نگران یم شوم و آدم برای دشمنش هم مرگ را نیم



 »خواهد: «چرا؟

نگاه یم کند به صورت کوچک و گرد کیان و یم  

 گوید: «چون

 ».شده یه شاپور مفلوک

فلک زده شدن شاپور چشم هایم را بیش از حدشان  

 گشاد

 »یم کند و یم گویم: «واضح بگو ببینم، چی شده؟

نگاهش را دومرتبه یم دوزد به بابایش و به شاهد 

 تعارف یم

 ».کند که: «بفرمایید االن گرم یم شه

شاهد چشم هایش را باز و بسته یم کند و یم  

 گوید: «خییل

 »ممنون؛ چشم. »کالفه یم گویم: «صبا؟

صبا با لحن تلچی یم گوید: «شهال دادخواست طالق 

 داده،

 ».یم خواد از ایران بره
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؟  »شوکه یم پرسم: «چی

ی دو ابرویش یم گوید: «هیس،  بیر
 صبا با اخم ظریقی

 »یواشی  

 ».کیم بعد ادامه یم دهد: «بچه اشم سقط کرده

تعجبم بیشی  از حد ممکن یم شود و یم گویم: «مگه 

 حامله

 »بوده؟

ی دندان های کلید شده اش یم  حریص یم شود و از بیر

غرد: «آره خیر اون رسش. زنیکه ی نفهم، این همه 

 سال بخور

 ».و بخواب هارش کرده

بغض یم کند و یم گوید: «پری نیم دونی چی به رس 

 بابام

 ».اومده

قطره ی اشیک از گوشه ی چشمش یم چکد و 

 میگو ید: «از دیشب



 تا حاال نگاهش روی زمینه. یه کلمه هم حرف

 ».نزده

و چه قدر درد دارد بد بودن حال بابا! اصال مگر 

 امکان دارد

که بابا غصه بخورد؛ درد بکشد؛ ناراحت باشد و 

ی از  تو َنمیر

 عزایش؟

 .یم ترسم سکته کنه -

به عنوان یک آدم غریبه دلم برای شاپور یم سوزد. 

 به عنوان
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یک همدرد که فالکت را تجربه کرده دلم برایش یم 

د و به  میر

عنوان پری، هرچه قدر هم کینه ای نباشم زیر لب یم  

 گویم

 !"چوب خدا صدا نداره"



اهنش را  کیان که از شیر خوردن دست یم کشد، پیر

ی   پاییر

یم آورد. پتویش را تا کرده و روی پایش یم اندازد و 

 بالش

 .را کیم باال تر از پتو یم گذارد

 .کیان را روی پایش گذاشته و به آرایم تکان یم دهد

خوابش سبکه؛ زود بیدار یم شه. باید یکم  -

 اینطوری نگهش

ی بشه.نگاه یم کنم به صورت  دارم تا خوابش سنگیر

 دوست داشتتی 

 اش و یم

 ».گویم: «قربون قد و باالش برم من

یم گویند تا عمه نشوی نیم فهیم برادرزاده چه عزن  

 دارد

 .توی قلبت

حاال که عمه شده ام، حاال که سیاوش نیست و کیان 

 را توی



م؛ مشامم پر یم شود از عطر بودن  آغوش یم گیر

 !سیاوش

 درد__درمون

شاپور در جواب حرف های شاهد رس تکان یم دهد 

 و

ی یم گوید. خسته است و عشق آدم را  ی گهگداری چیر

 تا خو ِ د

جنون یم برد. ربظ به سن و سال نداردا؛ هوای 

 دلت که

660 

 درد و درمون

 !هوای یک نفر را بکند مجنون یم شوی و دیگر هیچ

صدای زنگ که یم آید، قبل از اینکه صبا بخواهد از 

 جایشبلند

 .شود، در را باز یم کنم

مادربزرگ صبا، همراه وفا یم آیند. توی قاب در یم 

 ایستم و



ی چادرش را  یم تکاند و یم   لبخند یم زنم. وفا پاییر

 گوید: «س

 ».الم عروس خانوم

 مادربزرگ وارد خانه یم شود و بعد از تعارف با من یم

م  ».گوید: «سپید بخت بشر دخی 

ی مثل حس خال یم آید و سییل یم خواباند  ی یک چیر

 زیر

گوشم. من هیچ وقت یک خانواده ی کامل نداشته 

 ام که

 !برایم آرزوی خوشبخت  کند

 وفا پشت رس مادربزر گ وارد خانه یم

 .شود

با بقیه تعارف یم کنند، هرکس گوشه ای از خانه یم 

 نشیند و

 .مادربزرگ اما کنار صبا

سمت دیگر صبا یم نشینم و وفا رو به پنکه ی  

 کوچک زمیتی 



 !یم کند و زیر لب یم گوید: «آخیش؛ پدرمون دراومد

مادربزرگ توضیح یم دهد: با وفا رفتیم به سعید 

 ».بچم رسزدیم

 »یم پرسم: «حالشون خوب بود؟
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لب هایش را جمع یم کند و یم گوید: «نه واال؛ چه 

 خونی 

 ».آخه مادر، زندگیش رو هواست

ی است که دعا   تنها کاری که از دستم بر یم آید همیر

 کنم و

بگویم: «انشاهلل که هرچه زودتر مشکلشون حل 

 ».بشه

مادربزرگ رس تکان یم دهد و زیر لب یم  

 ».گوید : «انشاهلل

کیم دیگر آنجا یم مانیم، بعد از آنکه کیان را توی 

 آغوش یم



م و قربان صدقه اش یم روم؛ خداحافظی یم کنیم  گیر

 و به

 .خانه مان بر یم گردیم

شاهد چند روزی را توی خانه یم ماند؛ قرار است 

 روزهای

آینده ترجمه ی مدارکش تمام شود و جانی استخدام 

 .شود

کلید را توی قفل در یم چرخانم و وارد خانه یم 

 .شویم

کفش هایم را از پا درآورده و توی جاکفشر یم گذارم. 

 خودم

را لعنت یم کنم که دیگر کفش پاشنه بلند نپوشم، 

 حت  اگر

کنار شاهد خییل کوتاه به نظر بیایم.به سمت اتاق 

 یم روم و لباس

ونی ام را با لباس  های بیر

 .راحت  عوض یم کنم



شاهد هم به اتاق یم آید. جلوی آینه روی صندیل  

ی   کوچک میر

توالت نشسته ام؛ شاهد چند قدم پشت رسم 

 ایستاده و از

 .توی آینه نگاهم یم کند
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 " شانه باال یم اندازم و رس تکان یم دهم به معتی

 " چیه؟

" و از اتاق  لبخند یم زند، زیر لب یم گوید" هیچی

ون یم  بیر

 .رود

به ز ِ ن تو ی آینه نگاه یم کنم و نگاه. دنبال ردی از 

 درد توی

چشم هایش هستم و چه قدر ماهرانه مردی آمده و 

 نی آنکه

 بزند درد هایش را کمی  کرده
ی
 .از عشق حرف



نگفته دوستت دارم؛ وعده ی رسخر من نداده که 

 برایم

د  .میمیر

 ماند ِ ن نی  
ی نگفته دنیا بدون من معنا ندارد اما همیر

؛ ی  گفی 

ی پشت بودنش    لبخند های نی اغراق و همیر
ی همیر

 یک طرف و

 !تمام شعر های عاشقانه ی دنیا یک طرف

سیاوش جان؛ اگر بیانی و ببیتی طالعم را با چه کش  

 گرهزده ام

 !چه افتخاری کتی به خواهرت

 خانوم نمیآی یه ناهار به ما بدی؟ -

ون یم روم. توی قاب  از جا بلند یم شوم و از اتاق بیر

 در یم

 »ایستم و یم گویم: «چی میل دارید جناب؟

 .نگاه به صورتش یم دوزم

؟ -  چی بلدی درست کتی



لبخند دندان نمانی یم زنم و دست هایم را روی سینه 

 قالب
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 »یم کنم: «راستشو بگم؟

ل را از  روی مبل؛ مقابل تلویزیون یم نشیند و کنی 

ی   روی میر

رو به رو بر یم دارد. رس یم چرخاند سمتم و رستکان 

 یم

 .دهد

 !راستش و بگم که طالقم یم دی -

 .بیخود کرده -

نزدیک یم روم و کنارش روی مبلمان دونفره یم 

 .نشینم

خودش را به من نزدیکی  یم کند و بازویش یم پیچد 

 دور

بدنم.تره ای از موهایم که روی صورتم ریخته را 



 پشت گوشم یم

فرستم. موهای نچندان بلندی که از این به بعد غلط 

 یم کنند

ی کوتاه بشوند: «گ بیخود کرده؟  »چی 

ی یم کند و با آن  شبکه های تلویزیون را باال و پاییر

 لعنت ِ ی

 ».گوشه ی لبش یم گوید: «اونیکه تو رو طالق یم ده

تکیه یم دهم به آغوشش و یم گویم: « قطعا که 

 .غلط کرده

یه؟ ی ی مثل من رو از دست یم ده. این کم چیر  »دلیی

به یم زند و یم   با دو انگشت به پیشانی ام ضی

 گوید: «قطعا

 ».که نه

برای یک لحظه غصه ی سیاوش و صبا یادم یم رود 

 و با

ه مامانت  خنده یم گویم: «قطعا و زهرمار، این دخی 

 فرستاده
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ی که بلد نیست  هیچ؛ حاضی  ی خونه ی بخت؟ آشیی

 جوابم

 »!هست  

 بچه پررونی دیگه؛ چیکارت کنم؟ -

*** 

ی ی  آرنجم را روی اپن جابه جا یم کنم و یم گویم: «سیی

 »خوردن؟

با اخم های درهم نگاهم یم کند. جست یم زند 

 سمتم اما

 .خییل رسی    ع چند قدم عقب یم روم

درحایل که یم خندم دست هایم را به نشانه ی 

 تسلیم باال یم

 ».آورم و یم گویم: «خییل خب. ببخشید

 آرام آرام خنده را از روی لب هایم جمع یم کنم و یم

 »گویم: «شاهد؟



سمت گاز یم رود و در حایل که املت شاهد پزش را 

ند ی  هم میر

 »یم گوید: «جان؟

از این حال و هوا خارج یم شوم، جلو یم روم و تکیه 

 ام را

به محفظه چونی یم دهم: «به نظرت وقت  سیا بیاد 

 عکس

 »العملش چیه؟

 ».نی مقدمه یم گوید: «من و شل و پل یم کنه

 »!گالیه وار صدایش یم کنم: «شاهد؟
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قاشق را توی بشقاب کنار گاز یم گذارد و یم  

 گوید: «من و تو

 ».رو باهم یم کشه

" حناق یم شود بیخ گلویم. حس  ی این واژه ی "کشی 

 یم کنم



 .دارد طعنه یم زند

ی ِ ی  خانه که برگهای پاییر ی نگاه از پرده ی کوچک آشیی

 نارنچی ،

زرد و قرمز رویش به سفیدی پارچه زینت داده اند یم  

م  گیر

 .و به چشم های شاهد یم دوزم

؟  »جلو یم آید و یم پرسد: «چرا این قدر نگرانی

انگشتم دسته ای از موهایم که کنار گوشم آویزان 

 شده را به

د و یم گویم: «چون سیا نگرانه. »- تو  بازی یم گیر

 حس یم کتی 

؟  که االن بدبخت 

 ».رس تکان یم دهم و دمق یم گویم: «نه

 حرارت شعله ی گاز را کم یم کند

و تخم مرغ ها را توی ظرف یم شکند: «پس قبول 

 داری که

 »!نگرانیش نی خوده؟



نگاهش یم کنم و زبانم دست دست یم کند برای 

 جواب

دادن. مار گزیده است و یم ترسد. زخم خورده است 

 و دیگر

ی دم نیم زند ی  .راحت از هر چیر

تخم مرغ ها را با چنگال توی کاسه ی شیشه ای هم 

 یم زند و
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ع و دین و خدا و  یم گوید: «من و تو ازدواج کردیم. رسر

م با ما یار بوده. به فرض که  ی قانون و همه چیر

 سیاوش اومد

؟  »و واسه من قایط کرد، آخرش چی

ی موهایم یم لغزانم و کیم رسم  کالفه ناخن هایم را بیر

 را

 .یم خارانم

 .در پریکس ماهیتابه را یم گذارد و سمت اپن یم آید



ازم ناراحته. - ببینه تو حالت خوبه از موضعش  -

 .دست یم کشه

چشم هایش به یک باره برق یم زند و یم  

ی   گوید: «اصال ببیر

 
 

 ».وقت  اومد تو بهش اینا رو یم گ

نگاهم از روی دست های مچاله شده ام روی اپن 

 باال یم آید

 .و رو ی صورتش یم نشیند

دست هایش را به هم یم زند و با صدانی رسا یم  

 گوید: «ای

داوش بزرگوار؛ من اینجا خودم را در برابر وظیفه 

 دوگانه ای

 و تربیت من از شماست
 

 .یم بینم. زندگ

و این هر دو به من آموخته است که تا چه حد؛ باید 

 شما را

م شمارم  ».محی 

نگاه گذرانی به متی که دهانم از تعجب باز مانده یم 



 اندازد و

با نیشخندی گوشه ی لبش ادامه یم دهد: «سیا 

 داداش؛ شما

خداوندگار متی و من تا کنون خواهر تو بوده ام ویل 

 عش ِ ق
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 .من که الیه قربون قد و باالش برم اینک اینجاست

و همانگونه که مامانم؛ به وظیفه ی خویش عمل  

 کرد و آقام

ی بر آنم که همان غلط  رو به باباش ترجیح داد من نیر

 را

مرتکب شوم. »نگاه خندانش یم نشیند توی چشم 

 هایم و سکوت یم

 .کند

لبخند روی لبم یم نشیند و یم گویم: «خوب، 

 »بعدش؟



خم یم شود و آرنجش را روی اپن یم گذارد: «مطالعه 

 ات

یخته ها  »!برعکس قیافه ات خییل بیر

 من یه خوشگل نی سوادم؟ -
 

 مثال یم خوای بیک

به سمت غذای روی گاز یم رود. در ظرف را بر یم 

 دارد و

 »!یم گوید: «چه کردم من

 شاهد این چی بود؟ -

د. یم خندد؛ از همان خنده ها که دل  خنده ام یم گیر

 یم

 .برد. - منظورم اون نبود

پیشبند را تا یم کند و روی کابیت یم گذارد: «یه 

 قسمت از

 ».نمایشنامه ی شکسپیر بود که من گند زدم توش

خانه یم شوم و  ی د. وارد آشیی لبخندم وسعت یم گیر

 ظرف ها

ی یم چینم  .را روی میر



یت به عنوان  یادم نیم رود که من حت  یک چوب کیی

 جهاز
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به این خانه نیاورده ام و تا ابد یادم یم ماند که مر ِ د 

 مقابلم

 به دل بکشم و آنی توی دلم تکان 
نگذاشت حرسن 

 .بخورد

 در مورد چیه؟ -
 

 یم شه بیک

 »لیوان آب را رس یم کشد و یم گوید: «بوسه؟

از شیطنتش لبخن ِ د نیمه جانم دوباره جان یم  

د:ُ«اتلو رو  گیر

 ».یم گم

قاشق را توی بشقاب یم گذارد و انگشت هایش را در 

 هم گره

م  یم زند.قبل از اینکه لقمه ی کوچکم را به دهان بیی

 یم



 گویم: «حاال

ی. همونطور که غذا یم  ی بگیر
نیم خواد گارد دکی 

 خوری

 ».توضیح بده

به یم زند و یم  باز با دو انگشت به پیشانی ام ضی

 ».گوید: «بچه پررو

 ام برگشته. روزهای نی دغدغه 
 

پر ِ ی روزهای دیوانیک

 شاد

ی و روز های  ...بودن، روزهای آرامش داشی 

؛ یه  ی صدایش را صاف یم کند و یم گوید : «خب ببیر

 تراژدی

یا نمایشنامه با یک موضوع عاشقانه است که بر 

 اساس یه

 .داستان به نام کاپیتان مغرنی نوشته شده

تو این تراژدی یه شخصیت مرد داریم که فرماندهای 

 مغرنی 
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ه. به تحریک ییک از زیر دستاش به اسم  ی تو ارتش ونیر

 دیاگو

 به همرسش

 ُِ
ُ
ُ 

 .دز ِ د مونا  شک یم کنه

بدون اینکه به اون زن بگه یا به روش بیاره نی رحمانه 

 م ُی

 .کشتش

بعد از اینکه همرسش رو یم کشه یم فهمه که 

 راجبش

اشتباه کرده اما پشیمونی هیچ فایده ای نداره. این یم 

 شه

 ».که خودش هم دست به خوددکشر یم زنه

 .موضوع تلخش تاسف یم ریزد به دلم

 ».آه یم کشم و یم  گویم: «چه دردناک

 .*مشغول خوردن غذایش یم شود و رستکان یم دهد



* * 

چشم که باز یم کنم نور آفتاب از الی پنجره ی نیمه 

 باز داخل

 .اتاق تابیده

ه یم شوم  خمیازه یم کشم و غلت  توی جا یم زنم.خیر

 به همرسم

 که کنارم چشم هایش را بسته و به

 .خواب رفته

 گایه چه عجیب یم شودا؛ نه؟
 

 !زندگ

انگار که توی یک ساحل بزرگ، قلعه ی شتی بسازی؛ 

 به زیبانی 

ه باشر اما موج به یک باره نابودش کند. غیر   اش خیر
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منتظره است برای آدیم که به آرامش امواج اعتماد  

 کرده و

 من حاال؛ دچار 
 

خیی از طوفان نداشته. و زندگ



 آرامش بعد از

 .طوفان شده

ه ی در و داف ندیده -  .پاشو جمع خودتو دخی 

ی  این را یم گوید و نیشخند یم زند. من باید در سومیر

 روز

کم با مردی که حت  مدت کوتایه بااون   مشی 
 

زندگ

 نامزد

نبوده ام راحت نباشم، اما هستم و این مرد انگار فرق 

 دارد با

 !تمام مرد ها

 کجا هست؟ -
 

 االن این در و داف که یم گ

چشم باز یم کند و یم گوید: «خوشگ ِ ل نی سوا ِ 

 »...د

مکث یم کند و دنبال کلمه ای یم گردد که جای 

 خالیصحبت نیمه

 .کاره اش را پر کند

 »یم خندم و یم گویم: «کور؟



به ای روی پیشانی ام یم  به عادت دوسه روزه اش ضی

 زند و

 ».یم گوید: «بالنسبت

د  خنده از روی لبم جمع نشده قوت یم گیر

 باز: «بال نسب ِ ت من

 »یا تو؟

رسش را روی بالش جا به جا یم کند و خمیازه یم  

 کشد«:من

 »!دیگه
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 ».مشت  به بازویش یم زنم و یم گویم: «کوفت

 از حالت دراز کش خارج یم شوم

رس جا یم نشینم و رس رسی موهایم را با کلیپس جمع 

 یم

 .کنم

ی دست و صورتم؛  ون رفته بعد از شسی  از اتاق بیر



 صبحانه

ی دیگری بوده  حاضی یم کنم. تصورم از خانه داری چیر

 و حاال

ی دیگری را تجربه یم کنم  .چیر

شاهد هم دست و صورتش را یم شوید و در حایل  

 کهصورتش را

ی ناهار خوری  با حوله خشک یم کند سمت میر

 .کوچکمان یم آید

ه  ی یم نشیند، دست زیر چانه یم زند و خیر پشت میر

 یم

 .شود به من

رس تکان یم دهم به معتی " چیه" و رساغ نیمروهای 

 توی

 .ماهیتابه یم روم

شعله اش را خاموش یم کنم توی بشقاب یم  

 گذارمشان و

ی   .بعد هم روی میر



ی یم نشینم و چای یم ریزم  .خودم هم پشت میر

 شاهد؟ -

لقمه میان راه، توی دستش مانده و یم  

 »گوید: «جان؟

672 

 درد و درمون

 ُِ
ُ
ُ 

من ِ من یم کنم، حرفم تا نوک زبانم یم آید و باز بر 

 یم

گردد. نه اینکه خجالت بکشم، نه اینکه از واکنشش 

سم  بی 

سم از فکری که راجب من به رسش بزند  !تنها میی 

لقمه را توی بشقاب یم گذارد و یم گوید: « راحت 

ی ی  بگو، چیر

ی  شده؟»زن ها ساده لوح ترین موجودات روی زمیر

 اند، دلشان که

ین کنش ها و  ی بخواهد از کوچکی  دوست داشی 



 واکنش های

 .طرف مقابل دلیل یم سازند

ه به شاهدی که به خاطر صحبت من از غذا  خیر

 خوردن دست

 کشیده و نگاهم یم کند یم گویم: «من یم تونم برگردم

 »کارگاه؟

با جدیت که نگاهم یم کند پشیمان یم شوم از  

 .گفتنش

ی انداخته و نوک انگشت اشاره ام را لبه ی  رسم را پاییر

 .فنجان چای دورانی یم چرخانم

 ...آره؛ فقط -

نگاهم باال یم آید و این مرد انگار قصد بیش از این 

 مدیون

 .خودش کردنم را هم دارد

؟ -  فقط چی

چای تلخش را مزه مزه یم کند و یم گوید: فقط اینکه 

 تا



کارام ردیف بشه خودم یم رسونمت. دروغ چرا یم 

 ترسم از
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واکنش های شایان، نیم خوام ... زندگیمون جنگ 

 اعصابدرست

 .بشه

 نی درنگ یم گویم: «اگه فکر یم کتی که برگشتنم

 »...اشتباهه

حرفم را قطع یم کند: «برگشتنت اشتباه نیست. 

 فقط باید

حواست جمع باشه. من نیم خوام زندگیم خراب 

 ».بشه

 .رستکان یم دهم؛ از جا بلند یم شود و تشکر یم کند

ین  " نوش جان" یم گویم و طبق سلیقه ی مهمی 

 
 

 آدم زندگ

 ام چایم را تلخ یم نوشم



* * * 

 نمیای تو؟ -

ی موهایش و یم گوید: «نه یم رم  چنگ فرو یم برد بیر

 یک

 ».ساعت دیگه یم آم دنبالت

ی را باز یم  "  یم گویم و در ماشیر
باشه"ی کم جانی

 کنم. هنوز

پیاده نشده ام که صدایش متوقفم یم  

 »کند: «خوشگ ِ ل بیسواد؟

بر یم گردم سمتش و با یک لبخند گل گشاد یم  

 گویم: «جان؟

« 

 »!دست دراز یم کند سمتم و یم گوید: «فعال

دستم را توی دستش یم گذارم، آرام فشارش یم دهد 

 و آن
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 .اعماق قلبم گرم یم شود از این بودن

کیم که یم گذرد، دستم را که از  دستش جدا یم کنم 

 یم

 ».خندد و یم گوید: «ماچ هم بده

یم خندم و " فعال" یم گویم.*فصل_هشتم: " 

 "رسنگون

ی را یم بندم و منتظر یم مانم تا برود و برایم  در ماشیر

 
 
 تکبوف

 .بزند

بعد از رفتنش سمت در کارگاه یم روم و با هل آرایم 

 بازش

 .یم کنم

ی یم روم، هنوز به آخرین پله نرسیده ام   پله ها را پاییر

 که

ی کشداِ  ر زیبا توجه بقیه را جلب  صدای" اووو" گفی 

 .یم کند

از پشت چرخ بلند یم شود، به سمتم یم آید و بغلم 



 .یم کند

 ».زیر گوشم آرام یم گوید: «مبارکا باشه

 و من در حایل که دست پشت کمرش یم کشم، یم

 ».گویم: «فدایت

از آغوشش جدایم یم کند، با بقیه ی جمع هم 

ش  احوالیی

یم کنم اما رسسنگیتی تمنا را خوب حس یم کنم. 

 تمنانی که

 چند ماه پیش خداحافظی کرد؛ رفت و گفت که فعال

اوضاعش برای کار کردن مساعد نیست. حاال آمده 

 ...و

دست از فکر کردن یم کشم و از زیبا یم 

 پرسم: «عارف هست
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 »؟

زیبا عینکش را از از روی بیتی کیم به عقب هل یم 



 دهد ویم

گوید: «عارف نه، اما آقا رئوف یه رس اومد و رفت. 

 وفا

هم نیم ساعت  هست اومده و رفته تو اتاق 

 ».مدیریت

تشکر یم کنم و نی درنگ سمت اتاق نام برده یم روم. 

 در را

که باز یم کنم وفا را یم بینم که به صندیل چرخدار 

 پشت

ی تکیه داده و خوابش بر ده  .میر

 .در را یم بندم و آرام آرام سمتش قدم بر یم دارم

دم گوشش بشکن یم زنم، فایده ندارد و بیدار نیم 

 شود. دلم

یم خواهد مثل قبلی  ها دم گوشش فوت بکنم یا یک 

 آواز

 .قدییم بخوانم اما پشیمان یم شوم

 .چند بار صدایش یم زنم تا باالخره جوابم را یم دهد



چشم هایش را با رس انگشت یم مالد و یم  

 گوید: «کله صبح

بیدارم کرده که بیا کارگاه خودش معلوم نیست  

 ».کجاست

؟ ی چرا رس پانی  »خمیازه یم کشد و یم گوید: «بشیر

یم نشینم روی صندیل و پا روی پا یم اندازم. سوایل 

 مانند

 خره به جان سلول های رسم افتاده اما یم ترسم که

پرسیدنش باعث ناراحت  وفا بشود.چشم هایم را دور 

 اتاق یم

 چرخانم و یم گویم: «کیان خوبه؟
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« 

ی مقابل بر یم دارد و یم  تلفن همراهش را از روی میر

 »گوید: «کیان هم خوبه

در حایل صدای تق تق لمس آیکون هایش به گوش 



 یم رسد

یم گوید: «اگه تو کف اجازه دادن بابایم که باید بگم 

 این

 .روزا این قدر سمن داره که یاسمن توش گمه

امروزم با دانی سعیدم رفته بیمارستان نوار قلب 

ه  ».بگیر

تکیه یم دهم به پشت  صندیل و یم گویم: «نوار قلب 

 واسه

؟  »چی

ی یم گذارد و یم گوید: «چون  گوشر اش را روی میر

 دندونش

ن؟  »درد یم کنه. اسکیل؟ نوار قلب و واسه چی یم گیر

ابرو باال یم اندازم و انگشت هایم را در هم گره یم 

 .زنم

ی یم گذارد و زیر چانه اش جک یم  آرنجش را روی میر

؟ شاهد کجاست؟  »کند: «تو واسه چی اینجانی

ون یم دهم و یم گویم: «یم  بازدمم را عمیق بیر



گردم رس  خوامیی

 ».کار

دهن کچی یم کند و یم گوید: «خاک تو رست، شوهر 

 پولدار

 »داری بخور بخواب تو خونه، مخت تاب برداشته؟

 هایش یم گویم: «توهم بابای پولدار 
 

کالفه از پرچانیک

 داری،
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 »چرا نیم خوری و بخوانی تو خونه؟

پوزخند یم زند؛ تکیه یم دهد به صندیل و کیم به 

ی   طرفیر

یم چرخاندش: «خونه کجا و جهنم کجا! خونه ی ما  

 که خونه

 »!نبود حرم رسای شاه عباش بود

ون از اتاق صدا ِ ی مردی یم آید که این روز ها  بیر

 برایم شده



 .هفت پشت غریبه

با شنیدن صدایش رنگ از رخم یم پرد و وفا از روی 

 صندیل

 .به سمت در یم دود

در اتاق را نیمه باز یم گذارد که آن نامر ِ د از یاد رفته 

 متوجه

بودنم اینجا نباشد. رسش را از الی در داخل یم آورد 

 و یم

ون ها  ».گوید: «نیای بیر

دست هایم لرزش گرفته اند و چه حس نی رس و پانی 

 !استعاشق  

 یک روزی با یک آدیم تا خود جهنم یم روی و یک

 .روز دیگر همان آدم برایت یم شود جهنم متحرک

صدای وفا یم آید، عمدا شایان را کشیده سمت در تا 

 حرف

 .هایش به گوش من برسد

؟ -  اینجا چیکار یم کتی



 »شایان جواب یم دهد: «به توچه؟

عادت دارد وقت هانی که عصبانی است دست به  

 کمر بزند،
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کیم گردنش را کج کند و اندگ هم شانه هایش را 

 .خم

م و با انگار که بخواهم توی دهن  لبم را گاز یم گیر

 افکارم

بزنم با خودم یم گویم:"به درک که هر کاری یم کنه. 

 به تو

 !"چه؟

وفا یم گوید: «به من خییل ام ربط داره. حرف بزن 

 ببینم

؟  »اینجا چیکار یم کتی

مسئول خریدم. حرفیه؟ تا دو سه روز دیگه یم  -

 خوام پشت



م  چرخم بشینم، برش هم بزنم، جای تو روهم بگیر

 ببینم

زبونت درازه یا نه.وفا طعنه یم زند: «صنار بده آش؛ 

ی   به همیر

 ».خیال باش

آش و فالنش و نیم دونم. فقط یم دونم که روی  -

 تو رو کم

 .یم کنم

ی در یم  وفا وارد اتاق یم شود و قبل از بسی 

 »!گوید: «چاییدی

وفا فرق دارد با صبا، به وقتش پریزاد ها ِ ر وجود 

 دارد. به

وقتش پاچه پاره یم کند و به وقتش از من هم کف 

 شهری تر

 .یم شود

در اتاق را به هم یم کوبد، در حایل به جد و آباد 

 عارف



ش یم رود ی  .فحش یم کشد به سمت تلفن روی میر
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منتظر یم ماند که تلفن را بردارند و هنوز عارف 

 پشت خط

وع به داد و بیداد یم کند  نزده وفا رسر
ی
 .حرف

ی االن یم آی اینجا -  .پا یم شر همیر

صدای مبهم عارف یم آید و یم پیچد توی سکوت 

 .اتاق

واضح متوجه حرفش نیم شوم که وفا جیغ یم 

 زند: «به من

ی االن یم آی  ربظ نداره که لنگت خرابه. یا همیر

 اینجا یا... »جمله

 ی قبلش را ناتمام یم گذ

 ».ارد و یم گوید: «اومدیا

حالم به هم یم خورد از این شانش که یک روز هم 

 توی



 یارم نبوده
 

 .زندگ

ی  ی ی را کم داشتم؛ اینجا بودن شایان آخرین چیر همیر

 بود که

 .فکرش را یم کردم

نفس های ممتد و عمیق یم کشم بلکه این حالت 

 تحوع از

س هم  د. گرمای توی اتاق یک طرف و اسی  رسم بیی

 یک

 .طرف

دیگر منتظر عارف نیم مانم، مادایم که شایان اینجا 

 باشد و

به قول خودش اینجا ماندنی باشد من باید نماندنی 

 .باشم

شالم را روی رسم منظم یم کنم، تلفن همراهم را هل 

 یم

دهم توی جیب مانتوام و از روی صندیل بلند یم 

 .شوم
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وفا در حایل که توی اتاق رژه یم رود یم گوید: «چرا 

 پاشدی

 »؟

 لرزش صدایم را با تک رسفه ای مهار یم کنم و یم

 ».گویم: «یم خوام برم

یم بیتی عش ِ ق بر باد رفته جان؛ شیطان رچی ِ م 

 ام شده
 

 زندگ

ت پناه یم برم به کس دیگر  !ای. از رسر

وفا اخم هایش را در هم یم ریزد و یم گوید: «بگیر 

، ی  بشیر

ون رسر یم شه برات  ».یم ری بیر

 ».زمزمه یم کنم: «یم خوام برم

دست به صورتش یم کشد و یم گوید: «پس زنگ بزن 

 شاهد

 ».بیاد دنبالت اول کاری قصه نشه



در اتاق باز یم شود و عارف رساسیمه خودش را 

 تقریبا پرت

ش یادش یم رود  .یم کند توی اتاق.سالم و احوالیی

نگاهش را یم دوزد به وفا و یم گوید: «چی یم گن 

 »اینا؟

وفا دست به کمر وسط اتاق یم ایستد و یم  

 گوید: «اونیکه

 ».باید توضیح بده شمانی بزر َ گوار

 »در اتاق را یم بندد و یم پرسد: «شایان اینجا بوده؟

وفا دهن کچی یم کند، سمت چوب لباش گوشه ی 

 اتاق یم

؛ باور کردم که خیی نداشت    ».رود: «آچی
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نگاه گذرانی به من یم اندازد، در حایل که موهایش را 

 داخل

 مقنعه هل یم دهد و چادر را رویش مرتب یم کند یم



 ».گوید: «بریم پری

انگار عارف تازه متوجه بودنم آنجا یم شود. به من 

 نگاه یم

 ».کند و یم گوید: «عه پری؟ اینجابودی؟ سالم

سالم یم کنم و سمت در قدم بر یم دارم. وفا با غیظ 

 برای

عارف خط و نشان یم کشد: «تا وقت  این گوسفند 

 اینجاست

 ».من پام و اینجا نیم ذارم؛ خداحافظ

دستم را یم کشد و بدون اینکه از بچه های  

 کارگاهخداحافظی  کنیم؛

 .آنجا را ترک یم کنیم

چند قدم دورتر مردی ایستاده و با تلفنش صحبت 

 .یم کند

 »!یم نالم: «صیی کن وفا

دستم را یم کشد به سمت آن طرف خیابان، جانی  

 که باید از



 .کنار آن مرد بگذرم

غر یم زند: «خاک تو رست! یم ترش ازش؟ بیا ببینم 

 یم

 ».خواد چه غلظ کنه

 .از کنارش یم گذریم و وفا نیم داند دلیل ترسم را

 بریم کافه؟ -

پیشنهاد وفا توی دلم عروش به پا یم کند. خییل 

 وقت است
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 .که یک تفری    ح ساده هم ندارم

ون کشیده و یم گویم: آره؛ فقط  تلفنم را از جیبم بیر

 بذار به

 .شاهد خیی بدم

 "برایش پیام کوتاه یم فرستم: " با وفا رفتم کافه

چند دقیقه ای یم گذرد و نصف مسیر را یط یم  

 کنیم. برایم



پیام فرستاده " بعدا؛ آدرس بده و تک زنگ بزن یم 

 ".آمدنبالت

 !از فینگلیش تایپ کردنش بدم یم آید و بدم نیم آید

همانطور که قدم یم زنیم و عرض پیاده رو را یط یم  

 کنیم

ی شهال مامان فرزین اومد  وفا یم گوید: «بعد از رفی 

 ».خونمون

 »به نیمرخش نگاه یم کنم و یم گویم: «خب؟

پوزخند یم زند و یم گوید: «خب که مثال اومده بود 

 من و

 ».جلوی بابام خراب کنه

اخم هایم درهم یم رود و منتظر ادامه ی حرف 

 هایش به

 .صورتش نگاه یم کنم

با یه توپ پر اومده بود و رو به بابام یم گفت"  -

 وقت  رس و

تون واسه کس دیگه ای یم جنبه خییل  گوش دخی 



 بیخود

یم کنه به کش دیگه جواب مثبت یم ده و نی آبرونی 

 به

 ".بار یم آره
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سیع یم کند ادایش را در بیاورد و پر افاده حرف 

 بزند: «یه

 کردیم، یه عمر رسمون جلوی مردم 
 

عمر با آبرو زندگ

 !باالبوده

تون ما رو مچل خودش کرد  »!دخی 

بابام رسش درد یم کرد؛ از جاش بلند شد که بره تو 

 اتاقش،

این زنه باز پیله کرد که" آقای شاپور؛ دارم باهاتون 

 صحبت

 ".یم کنم

بابام کفری شد، نه گذاشت نه برداشت گفت "ییک 



 اینو خفه

 ."کنه

پق  یم زنم زیر خنده، در شیشه ی کافه را رو جلو 

 هل یم

دهد وارد یم شویم. خداراشکر که اینجا هیچ خاطره 

 ی

 .سوخته ای ندارم

خنده ام را جمع یم کنم و درحایل که به سمت ییک از 

ی   میر

 »ها یم رویم یم گویم: «بعدش؟

 .صندیل را عقب یم کشد و یم نشیند

ه به دهانش یم  من هم رو به رویش یم نشینم و خیر

 .مانم

ی یم گذارد و با هیجان ادامه  دست هایش را روی میر

 اش را

تعریف یم کند: «هیچی دیگه؛ گرخید! بعد چند 

 دقیقه هم زد



در کویل بازی و فالن که خجالت بکشید و چه بهی   

 کهباهاتون

ی آدم  وصلت نکردیم. برگشت به بابام گفت از چنیر
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 نی رس و پانی به وجود میآد 
ی دخی  نی شعوری چنیر

 .دیگه

 »...بابام که الیه دورش بگردم

 چی میل دارید؟ -

با صدای پیش خدمت از صحبت کردن دست یم  

 کشد و رو

 »به من یم گوید: «پری؟

ی در هم گره یم زنم و یم  انگشت هایم را روی میر

 »!گویم: «چانی 

وفا دستش را توی هوا تکان یم دهد و یم گوید: «برو 

 بابا؛ با

 ».کالس بازی در یم آره. چانی که خونتونم هست



من خجالت یم کشم و پیشخدمت با نیش باز به وفا 

 نگاه یم

 .کند

 وفا خییل جدی به پرس جوان نگاه یم کند و یم

 ».گوید: «زهرمار؛ چه خوشش هم اومده

د اما سیع یم کند  لبخند روی لب پرس وسعت یم گیر

وع یم کند سفارش دادن و   خودش را نگه دارد.وفا رسر

 کیم بعد

 پیشخدمت دور

 .یم شود

 کجا بودم؟ -

دست زیر چانه یم زنم و فضای آرام کافه را زیر نظر 

 یم
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م: «داشت  دور بابات یم گشت    »!گیر

آها؛ هیچی دیگه بابام و که میشناش قایط کنه بد  -



 جور

 .قایط یم کنه

به اون زنیکه افاده ای گفت" من قانون مانون رسم 

 .نیم شه

ی یا گل و گیست رو یم کنم یم ذارم   یا گم میشر میر

 کف

 دستت. دخی  من

هرچی باشه از اون فتنه ای شوهر عویصی تو گذاشت 

 تو

ه  .دامن خییل بهی 

 .اینو که گفت زنه الل ُ مرد

بابام رفت که بره اتاقش و این زنه هم دست و پا 

 لرزون

رفت.به پیانوی نی استفاده؛ شاید هم با استفاده ی  

 گوشه ی کافه

 »نگاه یم کنم: «فرزین چی پس؟

چند لحظه ای سکوت یم کند و بعد نفسش را مثل 



ون  آه بیر

 »یم دهد: «میدونی پری؟

ی یم چیند و  پیشخدمت سفارش های وفا را روی میر

 .یم رود

 وفا قهوه ی توی سیتی را جلوی من یم گذارد و یم

گوید: «بگیر کوفت کن دفعه دیگه ادا جمع و جورا رو 

 واسه

 »!من در نیاری

 .یم خندم و فنجان قهوه را سمت خودم یم کشم
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وفا هم فنجان را مقابل خودش یم گذارد و در حایل  

 که به

بخارش نگاه یم کند صحبت ناتمامش را ادامه یم 

 دهد: «از

 خودم بدم یم آد. از عارف و این عشق و احساش که

 .بینمونه هم همینطور



اگه عارف نبود، خییل راحت دل به دل فرزین یم 

 دادم. چون

 ».همون آدیم بود که یم خواستم

خب اگه عارف اونی نبوده که تو یم خواست   -

 چطورعاشقش

 شدی؟

چشم هایش را برای لحظه ای باز یم بندد و باز یم  

 .کند

اولش برام جذاب بود، بعد رفته رفته جذابیت  -

 هاش بیشی  

 .شد

ی تجربه ام  شاید چون بچه بودم، شاید چون اولیر

 بود! شایدم

چون تنها بودم و تو زندگیم فقط  کش رو یم 

 خواستم که

 .دوستش داشته باشم

جرعه ای از قهوه اش یم نوشد و ادامه یم دهد: «اون 



 موقع

دنبال توقعم از یه آدیم که یم آد تو زندگیم نبودم، 

 شاید بد

باشه که این و یم گم ویل عادت به دروغ گونی و 

 اغراق

 .ندارم اون موقع دنبال یه محبت دوطرفه بودم

ی  ی دیگه. بهش گفتم همیر نیم گم عارف بده یا هرچیر

 جا
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 .تمومش کنیم یم گه من بلدم خودم رو تغییر بدم

بهش گفتم اگه صبا زایمان نیم کرد ممکن بود من با 

 فرزین

ازدواج کنم و تموم شه بره نی کارش. من اون لحظه 

 وقت  

 من که یم 
 

گفتم نیم خوامت ازت توقع داشتم بیک

 خوامت؛



. مثل آدمای  نی خود یم کتی که نخوای! ویل نگفت 

 بیدست و پا جا

 ».زدی و گفت  مبارکت باشه

قهوه ام را مزه مزه یم کنم و وفا انگار که دلش پر بوده 

 باشد

قصد ادامه دادن حرف هایش را دارد: «گفته یه 

 فرصت دیگه

بهش بدم؛ منم دادم. نیم خوام با لج و لجبازی 

 زندگیم رو

خراب کنم. یا حرست حش رو به دلم بذارم که یم 

 شد که

 .باشه

قراره به بابام خودش رو نشون بده. کارش سخته اما 

 آسون

یم شه.: »دلم یم خواهد پوزخند بزنم و با صدای 

 بلند؛ طوری که

 همه



ی افراد حاضی در آنجا بشنوند بگویم: «که آسان 

 نیم شود، که

تمام نیم شود و هرچه سنگ است زیر پای بدبخت 

 بیچاره هایم

 آید و کله پایشان یم کند. که برای برادر مادر مرده ام

 ».پشت هیچ کدام از سخت  هایش آسانی نبود

بغض گزنده ای که گلویم را گاز یم زند با یک قلوپ 

 دیگر
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ی یم فرستم  .قهوه پاییر

کد   تقال یم کند این در به در بیچاره؛ که بیاید، که بی 

 که برای

مردنش تالش کند و زنده ماندنش توی گلو و خفه  

 کردنش

 .درد دارد

فردای اون روز فرزین بهم زنگ زد؛ بابت رفتار  -



 مادرش اظهار

 .پشیمونی و اینا کرد

حواسم دیگر نی فرزین و وفا و عارف نیست. به درد 

 عمیق  

 !است که افتاده به جانم از یاد کردن سیاوش

قهوه مان را که یم خوریم؛ حساب یم کنیم و از   کافه 

ون  بیر

 .یم زنیم

 »یم پرسد: «یم ری خونه؟

در حایل که با تلفن همراهم شماره ی شاهد را یم  

م یم  گیر

 .گویم: «زنگ یم زنم میاد دنبالم. »- پس من برم

م و یم گویم: «یم رسونیمت  ».مچ دستش را یم گیر

 .آخه نیم خوام مزاحم بشم -

گوشر را به گوشم یم چسبانم قبل از این که شاهد 

 تلفنش را

 شدی
ی
 »!جواب بدهد، رو به وفا یم گویم: «تعارف



 ».یم خندد و زیر لب یم گوید: «کوفت

صدای ب ِ م شاهد که یم پیچد زیر گوشم، آن جان ِ 

 م دوست
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 .داشتتی از ته دلش مزه یم کند زیر دندانم

ی یم شود و یم گویم: «جونت  نیشخندی کنج لبم سیی

 .سالمت

؟  »کجانی

ی دور و برا -  .همیر

 خب منتظرت بمونم یا خودم بیام؟ -

وفا دستم را یم کشد و به سمت خرازی آن سمت 

 خیابان یم

 .برد

گفتم که یم آم دنبالت. االن کارگایه؟فوری و از  -

 ترس اینکه مباد

 به کارگاه برود و با شایان رو به



رو شود، شتابزده یم گویم: «نه؛ نه! با وفا اومدیم یه 

 خرازی

 داره. بیای سمت کافه 
 

همون اطراف. تابلوی بزرگ

 پیداش

 ».یم کتی 

 .یادم یم آید که شاهد کافه فروردین را بلد نیست

 »یم پرسد: «کافه کجاست؟

پله های خرازی را باال یم رویم و در شیشه ای اش را 

 باز یم

 .کنیم

وارد مغازه که یم شویم وفا مثل قحظ زده ها به  

 کالف

های کاموا نگاه یم کند و  من رو به خیابان از در 

 شیشه ای

ون را نگاه یم کنم و به مرد پشت خط یم   بیر

 گویم: «همون
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 ».خیابون کارگاه رو باال بیای یم بینیش

 .سخت شد که، پیدا نکردم بهت زنگ یم زنم -

 .باشه -

 .ماچ -

نیشخندم وسیع یم شود و تبدیل به یک خنده ی 

 آرا ِ م بیصدا از

 .اعماق قلب یم شود

م خوبه؟ -  بگیر
 

ی چه رنیک  !پری بیا ببیر

 »نزدیک یم روم و یم گویم: «واسه گ؟

در حایل که با نگاه کالف های کاموا را زیر و رو یم کند 

 یم

گوید: «کیان؛ االن یم بافم تا زمستون اندازه اش یم 

 ».شه

زن میانسایل پله های نردبان آهتی را که به انباری باال 

 منتیه

ی یم آید  .یم شود پاییر



سالم یم کنیم و جواب یم دهد. جلو یم آید و در 

 حایل که

 »نفس نفس یم زند یم گوید: «جانم امرتون؟

 .صدای خش دار و رنگ کبودش یک حایل ام یم کند

ی  دست یم برد سمت کشوی کوچیک که پشت میر

 چونی اش

ون آورده و با دو فشاد   ی کوچیک بیر قرار دارد و اسیی

 کوچک

 .محتوایش را  به دهانش یم ریزد

 یم
 

م. و به دکمه های رنگ رنیک  نگاه از صورتش یم گیر
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دوزم که برای نمونه یکیشان را به کارتون کوچک توی 

 قفسه

ها چسبانده اند.زن نفس عمیق یم کشد و نگاهش را 

 به نگاه وفا

 .یم دهد



وفا یم گوید: «اون کاموا آبیه که پرز داره و قاطیش 

 رسمه

 »ای هم داره خوبه نه؟

رستکان یم دهم. یادم یم آید بچه تر که بودم خانم 

 ملگ

 خانه شان یم نشست و 
 

اکیر اوقات روی پلکان سنیک

 بافتتی 

ی  ی یم بافت. من هیچ وقت دوست نداشتم چیر

 .ببافم

 ».یم گویم: «اوممم خوبه

ی که تخصصش را ندارم  ی ترجیح یم دهم توی چیر

 .نظر ندهم

وفا با شوق یم گو ید: «خوبه. پس چهار تا کالف از 

 اون کاموا

 ».بهم بدید

زن که حاال کیم آرامی  شده به سمت قفسه یم رود، 

 نمونه را



ون یم آورد ون آورده و از پشتش چهار کالف بیر  .بیر

آن ها را توی پالستیک یم گذارد و یم گوید: «میل 

 »داری؟

وفا گوشه ی لبش را یم گزد و یم گوید: «دارم اما فکر 

 نیم

کنم به این کاموا بخوره. میشه شماره ی 

 مخصوصش رو برام

بیارید. »زن نی حرف روی زانو یم نشیند و از طبقه ی 

 آخر

ین  ویی 
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ون یم آورد. یک جفت میل  شیشه ای پالستییک بیر

 باال یم

 .آورد و توی پالستیک یم گذارد

 .حاال دکمه انتخاب کن -

م بلدی؟ - ی  مگه بلیر



ی دکمه ها یم چرخاند و یم  وفا با شوق نگاهش را بیر

 ».گوید: «حاجیت و دست کم گرفتیا

ی دکمه های دوست داشتتی رو به رو یک دکمه  از بیر

 ی آنی 

 .رنگ شیشه ای انتخاب یم کنم

وفا خرید هایش را حساب یم کند و با هم از مغازه 

ون  بیر

 .یم رویم

یم خواهم تلفنم را از جیبم در بیارم و به شاهد زنگ 

 بزنم که

ببینم کجاست؛ اما نگاهم ثابت یم ماند به رو به رو و 

 دو

 .مردی که فریاد یم زنند

همراه وفا قدم هایمان را تند یم کنیم و به آنها یم 

 .رسیم

عارف قصد دارد از هم که یقه ی یکدیگر را چسبیده 

 اندجدایشان



 .کند اما هیچ کدام کوتاه نیم آیند

وفا باز پاچه پاره یم کند و به شایان یم توپد. شایان 

 رو به

ی نگفتم  ی عارف یم گوید: «بگو دهنشو ببنده تا یه چیر

 ».بهشا

 عارف جیغ یم زند: «مثال یم خ
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 »وای چه زری بزنی شازده؟

 بزند که شاهد یم غرد: «خفه 
ی
شایان یم خواهد حرف

 شو

 ».شایان

بدم یم آید از خودم. از متی که شده ام عامل 

 انتحاری! از

متی که دوبرادر را به جان هم انداخته ام. از متی که 

 شده ام

 !چوب دو رس نجس



ی و کر   میان داد و بیداد هایشان؛ توی سکوت سهمگیر

 کننده ی

 .خودم یم روم

آرام و نی صدا قدم هایم را به سمت خیابان اصیل بر 

 یم

 .دارم و پشت رسم را نگاه نیم کنم

دوست ندارم حاال هیچکس دنبالم بیاید و صدایم 

 بزند. دلمیم خواهد

ی حاال با این در ِ د عظیم جان بدهم  .همیر

 جان؛ ارث بابایت را خورده ام و از من 
 

فهمیدم زندگ

 طلب

کاری. دلیل گوشت تلچی ها و ناخن خشیک هایت 

 برای یک

 آرام هم فهمیدم
 

 .زندگ

 تا 
 

هر وقت طلبت وصول شد بیدارم کن از این مردگ

 قدری

 کنم
 

 .زندگ



 .خیابان اصیل را که یط کنم؛ گوشر ام زنگ یم خورد

یک بار؛ دوبار؛ ده بار و نی جواب یم ماند. این پریزا ِ 

 د بیچاره
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تا یم آید خودش را جمع کند باز لگدی حواله اش یم  

 کنند و

ی یم شود  .پخش زمیر

به خانه یم رسم. کلید را توی قفل یم چرخانم. کفش 

 هایم

 .را از  پا درآورده و توی جاکفشر یم گذارم

در را یم بندم و همانجا زانو به بغل یم نشینم. شاید 

 بهانه

م، شاید عادت دارم که از مشکالتم غول بسازم  یم گیر

 اما آدم

که دلش تنگ باشد بهانه و شاید و اما حایل اش 

 .نیست



هنوز از آمدنم یک رب  ع هم نگذشته که صدای زنگ 

 در یم

آید.کرخت شده جانم؛ فکر یم کردم از امروز که فکر 

 یم کردم

خوشبخت ترین شده ام کمی  به قرص و دارو احتیاج 

 .دارم

دستش روی زنگ نشسته و برش نیم دارد. به سخت  

 از جا

بلند یم شوم و در حایل که چشم هایم سیایه به یم 

 روند

 .در را باز یم کنم

نگاهم ما ِ ت نگاه نگرانش یم ماند. لب یم 

؟  »زند : «خونی

ی افتادن نشانش یم دهم  .و خوب بودن را با روی زمیر

خانه یم دود و از توی یخچال جعبه  به سمت آشیی

 ی قرص

 .هایم را با لیوان آنی یم آورد



قرص ها را دانه دانه نگاه یم کند و یم پرسد: «از  

 کدوم باید

 »بخوری؟
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 .لبخن ِ د دردنایک روی لبم یم نشیند

 »!فریادش  که یم گوید: «با توام

مجبورم یم کند دست دراز کنم سمت خشانی که 

 متعلق به

 .قرص های آنی رنگ است

 .دلم یم خواهد قرص را بخورم و نخورم

بخورم که زنده بمانم و آزادی سیاوشم را ببینم؛ 

 نخورم که به

م  مدت لذت بیی
 .کما بروم و از یک اغمای طوالنی

 واسه چی قرص هات و نیم خور ی؟ -

دانه ی قرص را توی دهانم یم گذارد و رسم را توی 

 آغوشش



د و جرعه جرعه آب را به دهانم یم ریزد  .یم گیر

نیم ساعت  همانجا با آن نگاه نگران که صورتم را زیر 

 نظر

 .گرفته یم نشیند

 .شانه هایم میان حصار آغوشش مانده اند

ی؟  »لب یم زند: «بهی 

چشم های نیمه بازم را یم بندم و یم  

ی؟  !گویم: «نه! »پرسید بهی 

 نگفت که قند خونت تنظیم شده یا نه! من

بهی  نیستم و ثانیه به ثانیه این حا ِ ل بد، بدتر یم 

 .شود

صدای تلفن همراهم که یم آید یم زنم در نی خیایل و 

 پلک

هایم را محکمی  روی هم فشار یم دهم. کفری یم 

 شود
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شاهد، دستش را سمت جیب مانتوی رسمه ای رنگم 

 یم برد

 ».و یم گوید: «کشت خودش و این بدبخت

تلخ خند یم نشیند کنج لبم و چه اهمیت  دارد اینکه  

 گوشر 

 ام توی رسش بزند؟

 .الو -

صدای صبا از پشت خط یم آید. سکوت خانه 

 باعث یم شود

 .که صدایش واضح به گوش برسد

؟ پری کجاست؟ -  الو شاهد؟ سالم خونی

شاهد پلک هایش را با رس انگشت مالش یم دهد و 

 یم

گوید: «سالم؛ خییل ممنون. شما خوبید؟ کیان 

 »چطوره؟

الی پلکم را باز یم کنم و نگاه به صورت کالفه اش یم 

 .دوزم



پری هم اینجاست؛ سالم یم رسونه. - یم شه   -

 گوشر رو بهش

 بدید؟

 .باشه، چشم -

گوشر را از دستش که به سمتم دراز شده یم گیر م و 

 به

 .گوشم یم چسبانم

ش با او نیست وقت  حرف از  حواسم به احوالیی

 مالقات

 .سیاوش یم زند

روی دیدنش را ندارم، صدا ِ ی پر دردش که یم پیچد 

 توی
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 .رسم وقت  اسمم را صدا یم زد؛ بدم یم آید از خودم

 .و این روز ها چه قدر نی خود شده ام

صبا که گوشر را قطع یم کند، یک باره توی آغوش 



 شاهد

 .فرو یم روم. بغلم کرده و از جا بلندم یم کند

 به اتاق یم برد من را و روی تخت یم گذاردم. نی آنکه

 بزند اتاق را ترک یم کند
ی
 .حرف

 .زن افرسده حال نیم خواهد و حق دارد

کیم توی جا دراز یم کشم و بعد بلند یم شوم. به 

 پذیرانی 

یم روم، یم بینمش که روی مبل دراز کشیده و به 

 صفحه

ه مانده. به صفحه ی تلویزیو ِ ن  یتلویزیون خیر

 !خاموش

روی مبل کناری اش یم نشینم و یم گویم: «ناهار چی 

 یم

 »خوری؟

متوجه نیم شود. چند بار صدایش یم زنم تا از 

وت  هیی

ون بیاید  .افکارش بیر



 جان؟ -

موهانی که دورم ریخته اند را دوباره با کش محکم یم 

 بندم

 »و یم گویم: «ناهار چی یم خوری؟

به ساعت مچی اش نگاه یم کند و یم گوید: «االن  -

 فقط

واسه درست کردن تخم مرغ وقت داریم. زنگ بزن از 

ون  بیر
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 ».بیارن

ی رسی    ع آماده - ی  ...خودم یه چیر

نیم گذارد که فعل را بچسبانم تنگ جمله ام و یم  

 گوید: «نیم

 ».خواد  حاج خانوم؛ زنگ بزن بیارن که گشنمه

از جا بلند یم شوم و همانطور که به سمت تلفن یم 

 روم یم



گویم: «باشه. »از لیست مخاطبینم شماره تهیه ی 

ی   غذانی در همیر

 اطراف را

 .پیدا یم کنم و با گوشر بیسیم زنگ یم زنم

خانه یم روم ی  .سفارش یم دهم و تا آمدن غذا به آشیی

ی رو هرچی زود تر بذاری  ی صبا یم گفت" قر مه سیی

 بیشی  جا

 "یم افته و خوشمزه تر یم شه

ی کردن برای من از جان   ی تا وقت  سیاوش بود آشیی

 کندن

سخت تر بود. به اصطالح که یک شب در میان 

 نوبت  غذا

درست یم کردیم اما شب ها ِ ی شیفت من؛ باز هم 

 دست به

 .دامن سیاوش یم شدم

یم خندید و یم گفت:"بیا یادبگیر پس فردا شوهر  

 کردی به



من نگن دست ننت درد نکنه با این دخی  تربیت  

 ".کردنت

 یم خندیدم؛ دنیایم بود دیگر! بابا و مامان و همه ی
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اطرافیانم در وجودش خالصه یم شد.وقت  لوبیاهای 

 قرمز را پاک

 یم کنم، وقت  سنگ ریزه هایش

ی قرمه را توی  ی را جدا یم کنم، وقت  بسته ی سیی

 قابلمه یم

گذارم و آب رویش یم ریزم وقت  که... این شام آیا 

 مزه ی

 زهرمار نیم دهد؟

 این شام بوی غصه نیم دهد؟

یک روز هانی از زندگیت یک دفعه دلگیر یم شوی! 

 دلت گیر 

 حا



ی نبودن ها.  ی خاطرات و بیر ی گذشته ها، بیر یم کند بیر

 من

ی جای خایل سیاوش که امروز  ال دلم گیر کرده بیر

 بیشی  از

 !روز های بیشی  دیگر دلتنگش هستم

تمام شب را توی سکوت خودم پرسه یم زنم و شاهد 

 هم

 .همرایه ام یم کند

تمام نیمه شب را توی اتاق قدم یم زنم و شاهد  

 کالفه نیم

 .شود و درکم یم کند

صبح که یم شود لباس هایم را عوض یم کنم و روی 

 تختیم

 .نشینم

دم صبح خوابش برده، رس و صدا نیم کنم که 

 .بیدارش نکنم

ون دراز یم کشم و منتظر  کنارش با آن لباس های بیر



 تماس
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 .صبا یم مانم

شوریده حایل دیشبم، امروزم را ترک کرده. آرام شده 

 ام اما

 .قلبم هنوز نامنظم یم تپد

 است دیگر آدم را از خودش نی خود یم کند. 
 

دلتنیک

 نیم

ساعت  را روی تخت دراز کشیده یم مانم. شاهد 

 بیدار یم

 .شود و اولش با چشم های گرد شده نگاهم یم کند

کیم بعد از جا بلند یم شود، در حایل که از اتاق 

ون یم  بیر

 ».رود یم گوید: «صبحونه ات و بخور تا بریم

یک غده ی بدمصب توی گلویم ایست بازرش بر پا  

 کرده و



 .اجازه ی غذا خوردن نیم دهد

خانه رفته، مخزن چای ساز را از آب پر کرده  ی به آشیی

 و با

 .فشار دادن کلیدش روشنش یم کنم

گذر زمان برایم شده یک حلزون پیر که از قضا آرتروز 

 .همدارد

مسیر و زمان و مکان شده اند طناب و پیچیده اند 

 دور

گردنم. یادم نیست که گ بود دنبال صبا رفتیم، گ 

 به در

ی پیاده شدیم، یا گ  ورو دی زندان رسیدیم و از ماشیر

 بود که

تلفن های همراهمان را تحویل دادیم و وارد سالن 

 اصیل

 .شدیم. چادر مشیک رنگ را روی رسم مرتب یم کنم

پشت باجه یم ایستیم و منتظر یم مانیم. از دور 

 مردی را
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یم بینم که شباهتش با سیاوش گذشته هایم به صفر 

 .رسیده

 .صورتش الغر شده و موهایش را تراشیده

نگاهش که به من یم افتد، چشم هایش روی صورتم 

 ثابت

 !یم مانند. یه نگاه یم کند و یه نگاه

پشت باجه روی صندیل یم نشیند و صبا هم رو به 

 رویش. با

ی گوشر را برداشته و  ی گوشر توسط صبا، او نیر برداشی 

 به

 .گوشش یم چسباند

فت کرده بود که یم  کاشیک تکنولوژی آن قدر پرسر

 توانستم از

 .پشت شیشه خودم را پرت آغوشش کنم

 های ریز و درشتش و آخ که این د ِ ل 
 

پر ِ ت مردانیک



 دلتنگ هم

هوای قلدری هایش را کرده.با صبا که حرف یم زند  

 گوشهایم نیم

 شوند که چه یم

گویند و اما تمام وجودم شده چشم که ببینم این 

 عزیز   کرده

 .ی دورافتاده را

امروز حت  از آن شتی که قرار بود اعدام بشود، عزیز 

 تر به

 .چشمم یم آید

صحبت هایش با صبا گایه به خنده و گایه به گریه 

 ختم

 .یم شود

نیم ساعت  که یم گذرد نگاهش به من یم افتد، صبا 

 از
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ی   » .جایش بلند یم شود و روبه من یم گوید: «بشیر

روی صندیل یم نشینم و با دست لرزان گوشر را به  

 گوشم

ی نیم شود اگر بگویم  ی یم چسبانم. زیادی فانی 

 صدایش را

نفس یم کشم و و جودم زنده یم شود از نت 

 !هایش؟

لبخند تلچی گوشه ی لبش یم نشیند و گوشر را بر یم 

 .دارم

 » .باهمان صدای لرزان یم گویم: «سالم

 .آرام شده و انگار از دستم عصبانی نیست

 نی 
منده از مهربانی لب یم زند: «به روی ماهت. »رسر

 دریغش

ی یم اندازم و  نگاهم را پاییر

؟  »یم گویم: «خونی

دست یم کشد به رس تراشیده اش و یم گوید: «تو 

 خوب



 »باشر من چرا بد باشم؟

بغضم یم ترکد و با گریه یم گویم: «اصال هم خوب 

 ».نیستم

 »صورت مهربانش در هم یم رود و یم گوید: «چرا؟

با مظلومانه ترین لحن ممکن یم گویم: «دلم برات 

 »!تنگ شده

ی  این را تنها یک خواهر نیم گوید! بچه ی بهانه گیر

 یم گوید

زن  که بابایش مسافرت رفته و دل تنگ است. پیر

 سالخورده

ای یم گوید که کنج آسایشگاه در حال جان دادن 

 است و

گ تنها یم گوید که  ...دخی 
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نگاهم باال یم آید و به چشم های بیقرارش دوخته یم 

 .شود



اشکم را که یم بیند بغض یم کند: «مردم مگه 

 اینطوری

؟  »واسم بغض یم کتی

 داره  -
 

نیست  پیشم داداش! این دوری و این دلتنیک

 خفه ام

یم کنه.چشم هایش را برای ثانیه ای باز یم کند، یم 

 بندد و نفس

 .عمیق یم  کشد

به خیالش که نیم بینم سیبک گلویش را که باال و 

ی یم  پاییر

 .شود

که اشک توی کاسه ی چشمش ُ قل یم زند ویل 

ون نیم  بیر

 .ریزد

این نق زدنا واسه بچگیات بود. پاشو جمع کن  -

 خودت و اال

 .ن



هق یم زنم و نیم دانم چه مرگم شده: «ناراحت  

 »ازم؟

چشم هایش را یم بندد، قطره اشیک از گوشه ی 

 چشمش

فرو یم ریزد. چشم که باز یم کند یم گوید: «ناراحت 

 چرا؟

 ».من تا دنیا دنیاست بهت مدیونم

 اشک هایم را با کف دست یم کنم و دماغم را باال یم

 ».کشم: «بحث دین اگه باشه که من مدیون ترم

نفس عمیق  یم کشد و یم گوید: «صبا یم گه شاهد 

 پرس
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! راست  خوبیه. باهاش خوبه حالت، خوشبخت 

 میگه؟»- صبا که

 .دروغ نیم گه

تکیه یم دهد به پشت  صندیل و یم گوید: «یم خوام 



 از

 .زبون دلت بشنوم

الگ نگو، خرم نکن، راست و حسیتی بگو. خوشبخت  

 باهاش

 »؟

 خوشبختم باها -

ش یا نه رو نیم دونم سیا. فقط یم دونم آدیم هست 

 بعدا

 .پشیمونم نکنه

گوشه ی لبش به تقاضای لبخندی باال یم 

 ».رود: «خوبه

 بزنم اما زودتر از من دست 
ی
لب باز یم کنمکه حرف

 به کار

 .یم شود و مجبور یم شوم که سکوت کنم

اگه داد زدم رست، اگه قسمت دادم؛ اگه گفتم  -

 نکن واس

 خودت واسم کجانی 
خاطر اینه که نگرانتم. یم دونی



 و

. یم دونی  که من مادرتم؛ پدرتم و  واسم گ هست 

 برادرتم و

قد همه ی اینا باس نگرانت باشم.یم دونی که 

 عاشقتم! آبچی 

 کوچیکه ام؛ تاج رسم، خاطرت

 ...واسم عزیزه که

 
 

میان حرفش یم آیم و یم گویم: «اینا رو به گ یم گ

 تو
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 »...سیا؟ به من که تو رو

 حاال نوبت سیاوش است که حرفم را قطع  کند و

 »!بگوید: «فوت آنی 

 .لبخند یم نشیند گوشه ی لبم

، خییل  لب یم زند: «خوشبخت بشر آباچی

 خوشبخت! اون



قدر که بدبختیامون یادت بره. اون قدر که غصه 

 هات برات

بشه یه کابوس و بره ته گنجه ی کله ات. اون قدر که 

 یادت

 »...بره روزای تلچی هم بودن! اون قدر که

 .بغض تلچی یط یک عملیات رسعت  اللش یم کند

ی یه تکرار یم شود و تکرار  .تراژدی غمگیر

بغض یم کنیم؛ دیالوگمان را به زبان یم آوریم، به یک 

 دیگر

ه یم شویم و باز بغض یم کنیم  !خیر

اشک یم ریزد، صبا طاقت دیدن اشک هایش را 

 ندارد. دست  

ون یم رود. سیاوش هم در  تکان یم دهد برایش و بیر

 جواب

دست روی سینه و پلک روی هم یم گذارد. صبا یم 

 رود و ما

یم مانیم و یک درد عمیق که شده زخم عفونی و 



 !چرک کرده

 .داره حالم به هم یم خوره از اینجا -

م الیه  ».زمزمه یم کنم: «بمیر

اصال خواهر داریم، برادرش بغض کند، گریه کند، 

 الغر شده
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د برایش؟  باشد و نمیر

ی های بدون هق هقش یم   البهالی اشک ریخی 

 گوید: «دارم

 !خفه یم شم اینجا پری

 ».آلوده است هواش، مسمومه

د و چند ثانیه ی بعد ادامه یم  لبش را گاز یم گیر

 دهد: «منغلط

 کردم گفتم هوای آپاران  بهم نیم سازه. اینجا بوی

 از بوی روغن سوخته هم بدتره
 

 »!دلتنیک

هق یم زنم، صدایم باال رفته و اکیر آدم های آنجا 



 نگاهشان را

 !به معرکه ام دوخته اند

، بچه ام تا چهارسالگیش  - درد داره قلبم. یم دونی

ی   بابا گفی 

 !و بلد نیم شه

کف دست یم کشد به صورتش و اشک هایش را 

 جمع یم

کند از روی صورت. به گور بابایش خندید کش که  

 گفت مرد

گریه نیم کند! البد مرد باید سینه اش بشود معدن 

 لخته های

 .خونی که از غصه به وجود آمده اند

م پری -  !کاش میذاشت  بمیر

بلند گو پایان ساعت مالقات را که اعالم یم کند، 

 قلبم از

سینه ام کنده یم شور و های که خودش را به شیشه 

 یم



 .کوبد
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سیاوش دست به صورتش یم کوبد و شانه هایش یم 

 لرزند

و خدایا این اوالد چه مریصی است که به جان بنده 

 هایت یم

افتد. که هم درد است و هم دوا.که خار برود پایش 

 قبلش چشم بنده

 !ات کور شده

به یم زند و  رسباز جوانی روی شانه اش چند ضی

 سیاوش از

جا بلند یم شود. دروغ نیست که اگر بگویم صدای 

 قدم های

 .سنگینش را از پشت شیشه یم شنوم

حال و هوای اینجا من را هم مسموم یم کند. از آن 

 نوع



مسمومیت هانی که با هیچ شستشونی رفع نیم شود 

 مگر

 !چشیدن مزه ی آغوش آن هانی که دوستشان داری

سیاوش که یم رود من هم از جا بلند شده و سالن را 

 ترک

 یم کنم. دلم یم خواهد زردآب باال بیاورم روی بخت

نحسمان. کودگ مان کجا بود که بزرگسایل مان هم 

 همانقدر

 درد دارد!؟

ی یم آمد اگر قدری ژن خوب  مثال آسمان به زمیر

 قایط خون

 من و سیاوش هم یم شد؟

م و با گام های  جلوی در ورود وسایلم را تحویل یم گیر

 بلند

 .که عجله وول یم خورد میانشان قدم بریم دارم

ی تکیه زده و دست هایش را روی  شاهد به ماشیر

 سینه جمع
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ی نشسته و رسش را به شیشه  کرده. صبا توی ماشیر

 .تکیهداده

چه قدر خوب که شاهد خواهر و صبا برادر ندارند  

 که حاال

 .این حال بد را بفهند

سوار یم شوم. کاش راه نجان  بود و این کاش لعنت  را 

 وای

 .به حالش که اگر دستم به گلویش یم رسید

ی را دور یم زند و سوار یم شود؛ استارت  شاهد ماشیر

 یم

 .زند و راه یم افتد

بچه که بودیم بالش سیاوش همیشه خیس بود، حت  

 وقت  

 .چرت ظهرگاه یم زد

آون وقت ها کوچک بودم و نیم فهمیدم که این 



 حال بدش

ی  برای نبود مادرم است. بچه بودم و نیم فهمیدم بیر

 شیش و

هشت گیچی بابا، قاشق داغ که روی دستت بنشیند 

 .درد دارد

احمق بودم و نیم فهمیدم که کار کردن سخت است 

 برای یک

پرس بچه ی نوجوان که تمام عشقش به دنیا توی 

 یک توپ پال

ستییک دوالیه خالصه یم شود. وقت  حساب کار 

 دستم آمد

 و حماقت را پشت رس گذاشتم و رسما یتیم 
 

که بچیک

 !شدم

آن موقع بود که من هم معتی بالش خیس را 

 !فهمیدم

 را توی کلبه ی تنهانی صبا رس یم کنیم. 
یک ساعت 

 آدم که



جفت نداشته باشد تنهاست دیگر! آدم که بچه ی 

 نی بابا را

709 

 درد و درمون

 ...بزرگ کند نی کس است دیگر

م و عطر سیاوش را نفس  کیان را توی آغوش یم گیر

 یم

 .کشم

انگار بابا و مامان و خواهر و برادر سیاوش منم و  

 کیان شده

 سیاوش
 

 .بچیک

رسش را به سینه ام یم چسبانم، گریه یم کنم. شاهد 

 نگاه

 .یم کند، صبا هم به پستونی رفته و گریه یم کند

مادربزرگش به پشت  تکیه داده و با کف دست 

 زانوهایش را

مالش یم دهد و زیر لب گهگایه یم گوید "آخ."به 



 خانه مان بر

 یم گردیم. دنیای نی سیاوش حالم را از

ند، حت  اگر مردی به آش شاهد  ی  به هم میر
 

زندگ

 همرسم

 .باشد. کلید را توی قفل در چرخانده و وارد یم شویم

به اتاق یم روم و نی آنکه قصد تعویض لباس هایم را 

 داشته

 .باشم روی تخت یم نشینم

شاهد هم دنبالم یم آید و میان چهارچوب در یم 

 ایستد و به

آن تکیه یم زند . دست راستش را فرو یم برد توی 

 جیب

ی بخور ی  ».شلوارش و یم گوید: «پاشو یه چیر

رستکان یم دهم و آرام باشه یم گویم. هیچکس که 

 نازمان

 .را نکشید؛ شاهد هم مثل همان هیچکس ها
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چادر را از روی رسم برداشته و روی تخت رها یم  

 کنم. به

ی جعبه ی قرص هایم دنبال  خانه یم روم و بیر ی آشیی

 
 
 آن ورف

 .یم گردم که جانم به بودنش وصل است

نی ناز و ادا قرص را توی دهانم انداخته و نی خوردن 

 آب

 .قورتش یم دهم

ی باری بود که سیاوش  دست هایم یم لرزند، اولیر

 برایم درد و

ی باری که شانه اش مقابلم لرزید و   دل یم کرد. اولیر

 گفت کهکم

 !آورده

ی بار بود  اما جهنیم به پا کرد توی دلم. در  اولیر

 یخچال را باز

ی قفسه هایش یم چرخد  .یم کنم و نگاهم بیر



ی نیست که به خوردنش فکر کنم و حالم بد  هیچ چیر

 .نشود

م  .در را یم بندم و راه اتاق را در پیش یم گیر

اهن آنی  شاهد تیرسر ِ ت دوست داشتتی اش را با پیر

 رنگ

ی بلندی عوض کرده و در حایل که دکمه های  آستیر

 جلویش باز

 .است، دکمه های رس آستینش را یم بندد

ی حاال و در یک لحظه هوس چسبیدن به  رسم همیر

 سینه اش

ی یک نفر   ام همیر
 

را یم کند. که خداراشکر توی زندگ

 برایم

 !شده همه

جلو یم روم و خودم را پرت آغوشش یم کنم. غصه 

 یم
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خورم و باز گریه یم کنم. رسم را نوازش یم کند. 

 دست

پشت کمرم کشیده و یم گوید: « آروم باش پریزادم. با 

 یه

 ».وکیل صحبت یم کنم ببینم چطور یم شه

اب از آغوش و نوازش که یم شوم؛ از خودش  سیر

 جدایم

ه به چشم هایم یم گوید: «یم رم برای  کرده و خیر

 .مصاحبه

بر یم گردم صحبت یم کنیم. تا اون موقع فقط گریه 

 ».نکن

 رس تکان یم دهم و با شانه های آویزان روی تخت یم

نشینم. آن گارد جذانی که وقت  دکمه هایش را یم 

 بندد به

 .خودش گرفته، دلم را زیر و رو یم کند

شیشه ی ادکلنش را بریم دارد و استفاده یم کند. 

 بویش



فضای اتاق را پر یم کند. عمیق نفس یم کشم و یادم 

 یم

ماند که مر  ِ د متعلق به من عطر تلخ نیم زند و 

 عطرش خنک و

ین مثل مزه ی بودنش ین است. شیر  * * !*شیر

 هانی توی دنیا عجیب اند و به نوغ 
ی یک چیر

. مثال  شگفت 

گردن دراز ذرافه، یا اینکه نوغ میمون ماده بچه اش 

 را بعد

از به دنیا آمدن خفه یم کند، اما عجیب تر از همه 

 ی این ها

 .حال و ر وز امشب ماست

که شاپور صدر مجلس نشسته و عباس آقای 

 دربندی کنارش

 .به فاصله ی یک کاناپه
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عجیب تر ماجرا جانی است که این دورهیم به 

 منظور

معارفه بنا شده تا شاپور عارف را خوب بشناسد که 

 تصمیم

ش را شوهر بدهد یا نه د دخی   .بگیر

به عارف حسودی ام یم شود، به خاطر عموی با 

 اخالق و

سوادش که صدر مجلس نشسته و با شاپور صحبت 

 .یم کند

ما بابا نداشتیم، عموی درست و درمانی هم نداشتیم. 

 نهایت

جلسه ی معارفه ی سیاوش این شد که دسته گلش را 

 به

سینه اش کوبیدند و گفتند" برو رد کارت". آن روز 

 شاپور نیم

دانست که رد تمام کارهای سیاوش از این به بعد به 

 صبا ختمیم



 .شود

شاپور و عباس آقا گهگایه مادربزرگ را هم وارد 

 بحثشان یم

 .کنند. صدیقه خانم لبخند زده و نظرش را یم گوید

مردی که برای من غریب است توی اتاق پشت 

 پنجره ایستاده

و سیگار دود یم کند. رس شب دخی  کوچکش را به 

 بغل

گرفته و از پله ها باال  و بعد به اتاق رفت. برایش 

 الالنی 

 .خواند، مثل مادر ها

کیان را صبا بغل گرفته و آرام آرام پشتش یم زند تا 

 بعد از

 .شیر خوردن رس دلش را سبک کند

خانه ایستاده و اما از پذیرانی مشخصش
ی  وفا کنج آشیی
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نیست. اینکه امشب شاپور من را هم آدم حساب  

 کرده و به

همر اه همرسم به این جلسه دعوت کرده جای 

 تعجب دارد

 .برایم

ی قد و باالی برادرش که نگاه یم کند با چشم  نگیر

 قربان

م که نصیب برادرم فقط  صدقه اش یم رود و بمیر

 چشم های

 .پر از بغض من شد

شاهد کنارم نشسته و با عارف گرم صحبت است و 

 من اما

ی  که کنار ظرف  ه مانده ام به گلدان سفایل روی میر خیر

 بلور

ی ها  . راجب خییل چیر ی میوه ها گذاشته اند روی میر

 صحبت

 .یم کنند تا یم رسند به چای آوردن عروس خانم



عروس سیتی به دست نی آنکه هول کرده باشد یا 

 دستش

ون ِآمده و چای تعارف یم کند.  خانه بیر ی بلرزد از اشیی

 بدم

یم آید از خوش شانش عارف. شاپور دو جلسه 

 خواستگاری

ما را الیق لیوان آنی هم ندانست چه برسد به چای و 

 این

صحبت ها. وساطت شهال نبود دفعه ی سوم و 

 جواب مثب ِ ت

 .زورگ و به اجباری هم در کار نبود

ی حرف یم زنند و یم رسند به مهریه.  از همه چیر

 شاپور

ی که وفا بخواد. »دهان  ی خییل آرام یم گوید: «هرچیر

 من از تعجب

 باز یم ماند. صبا نگاه گذرانی به من یم
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ه یم  ی خیر  چشم هایش را به زمیر
 

مندگ اندازد و با رسر

 .سازد

مادربزرگ مرموز نگاهش یم کند و نیش عارف کیم ُ 

 شل یم

شود. به خواب هم نیم دید به آسانی آب خوردن از 

 شاپور

د  بگیر
 .بتواند دخی 

وفا دلش به حال چشم های مملو از اشک خواهرش 

 یم سوزد

و به بابایش طعنه یم زند: «مهریه ی صبا رو خودتون 

ی   تاییر

ی کار رو انجام بدید  ».کردید. لطفا برای منم همیر

و نگاه شاپوری که یم افتد به من و رنگ از رخش پر 

 یم

 .کشد

یادش یم آید که با غیظ گفت " مهریه ی دخی  من 



 باید به س

 "ال تولدش سکه ی تمام باشه

سیاوش لبخند دردمندی زده و گفته بود: «چشم. ما 

 
ی
 حرف

 ».نداریم

شاپور پا روی پا انداخته و انگار که هفتاد بار از ما 

 طلب

 .  داشته باشر
ی
داشته باشد گفته بود: «نبایدم حرف

 وقت  از

ی باید فکر همه جاش   یم گیر
ی خانواده ای دخی  چنیر

 ».روبکتی 

منده کرده بود برادرم را. خانواده ی نداشته اش را  رسر

 توی

 !رسش کوبیده بود

 !خانواده ی آش و الشش را
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 بزند اما به 
ی
لب هایش یم لرزند. یم خواهد حرف

 زبانش

 .نیم آید

وفا نگاه یم دوزد به عباس آقا و یم گوید: «مهریه ی 

 من هر

چی که مهر صباست. من نه پولگ ام نه این حرف ها 

 برام

اهمیت داره. اگه یم گم مثل صبا برای اینه که فکر 

 نکنید

 یم ذاره
 
اش فرف ی دخی   ».خدای نکرده بابام بیر

گ که قرار  ی دخی  عباس آقای میانسال از لحن متیر

 است

عروس برادر مرده اش شود خوشش یم آید و رس 

 تکان یم

 .دهد

ی رو به رویش.  شاپور نگاه یم دوزد به شیشه ی میر

 تقصیر 



شاپور نبود که بخت ما نحس بود. تقصیر بخت و 

 اقبال

ات فقط به   ین عارف هم نبود. همه ی تقصیر شیر

 گردن ما بود

 !که بختمان المذهب بود

مبارک بادش را یم گویند و تمام یم شود. شاپور 

 خودش هم

 !توی کار خودش مانده

به خیالش که این همه سال نی تفاون  در قبال 

هایش را  دخی 

د  من از یاد  ش از یاد بیی
ان یم کند. اما اگر دخی  جیی

 نیم برم

که اعالمیه ی سیاوش را به دیوار چساند و قصد  

ی بچه  کشی 

 .اش را داشت
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ی و زمان  بابا بود که بود، هر که بابا شد باید به زمیر

 ظلم کند؟

ی انگشی  را دست وفا یم کند و همه با لبخند  نگیر

یک یم  تیی

ه مانده ام به مر ِ د پریشان مقابلم.  گویند. ماتم، خیر

 شاهد

رسش را تا نزدییک گوشم یم آورد و یم گوید: «نیم 

 خوای

؟»این سوال یعتی که دست و پایت را 
 

یک بیک تیی

 جمع کن. رد

 نگا ِ ه پر از

 .خشمت را گرفتم و تابلو کردی خودت را

یک یم گویم، نه اینکه از خوشیشان شاد  ناچارا تیی

 نباشم،

فقط یاد ناخوشر خودمان یم افتم و قلبم درد یم  

د. که  گیر

سیاوش براد ِ ر متشخض مثل آقا رئوف نداشت. که 



 شخصا

زنگ بزند به شاپور و برای نیامدنش عذر خوایه  

 کند. که زنگ

زدنش منظور داشته باشد و براد ِ ر فهمیده ی عارف 

 بودن را

توی چشم شاپور فرد کند. که بحث و جدل هرچه  

 .کمی  بشود

عمویش را به عنوان بزرگی  همراه برادرش یم فرستد  

 که

نگویند نی رس و پا. که وقت  یم گوید" مادر و پدر 

 "ندارم

ی  جوابش نشود پوزخند شاپور و نگاه از باال به پاییر

 .شهال

ی یم   مهمانی شان که به خوشر ختم یم شود عزم رفی 

 .کنند

 !عارف خوشحال است و خوشحالم برای این برادر

اگر در رسم تندی یم کنم نتیجه ی تبعیضی است که 



 خفه ام
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 .کرده

ی  ی خانواده ی داماد، من و شاهد عزم رفی  بعد از رفی 

 یم

 »کنیم.شاپور صدایم یم زند: «پری؟

و وقت  نگاه جدی شاهد را یم بیند خودش را جمع  

 کرده و

م  ».یم گوید: «یم خوام باهات حرف بزنم دخی 

دلم یم خواهد توی صورتش فریاد بکشم که من با تو 

 
ی
 حرف

ه ا ِ ی زهوار در  ت هم نیستم. بابای شیر
ندارم. دخی 

 رفته ام به

صد تای امثال تویم ارزید.نگاهش یم کنم. شاهد 

 دست پشت کمرم

 .یم گذارد



شاپور از روی کاناپه بلند شده و به سمت در ورود یم 

 .رود

 ».میانه ی راه بر یم گردد و یم گوید: «دنبالم بیا

دست شاهد فشار خفیقی  به کمرم وارد یم کند. 

 دنبالش روان

وع به  ون یم زند و توی حیاط رسر یم شوم.از خانه بیر

 قدم زدن

 یم

 .کند

دست هایش را فرو یم برد توی جیب شلوارش. به 

 فاصله ی

یک قدم کوتاه از او گام بر یم دارم. صدایش را با تک 

 رسفه

ی مصلحت  صاف یم کند و یم گوید: «من آدم پر 

 چونه ای

نیستم. از این جهت هم نه مقدمه چیتی بلدم نه 

 بلدم حرفمو
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 ».دوال پهنا بزنم

ی قدم میان  نگاه کوتایه به من یم اندازد و با برداشی 

 حیاط

بزرگش ادامه یم دهد: «آدم همیشه چوب نادونیش 

 رو یم

 چوبشو 
 
خوره. زشته بگم تو سن شصت سالگ

 خوردم. ویل

 .یم گم؛ من آدیم ام که چو ب نادونی رو خوردم

یم خوام بگم منظورم از این نادونی اینه که نفهمیدم 

 به گ

 ».اعتماد کنم، به گ نکنم

 لب هایم را گرفته ام. به 
 

به سخت  جلوی پارگ

 سخت  در

دلم را گذاشته ام که عقده گشانی نکند و حاال مثل 

 یک احمق



دنبالش قدم بر یم دارم و گفته هایش را گوش یم 

 .دهم

ت و به یه آدیم یم دی که  - ، دخی  تو جای من دخی 

 از دار ودنیا

 فقط یه خواهر داره؟

 جوانی یم کنم: «اگه چشمم فقط مادیات رو 
حاضی

 ببینه

 ».دروغ چرا، نه! نیم دم

کیش شده میان راه یم ایستد و بر یم گردد سمتم. 

 رسش را

تکان یم دهد و یم گوید: «اشتباه من فقط این بود که 

 به

 ».سیاوش اعتماد نکردم

 .این کلمه ی "فقط" حالم را به هم یم زند

 به قدم هایش ادامه یم دهد صدایم را باال برده و یم

719 

 درد و درمون



؟ تحقیر کردن، گوشه و کنایه  ی گویم: «فقط همیر

 زدن، لگد مال

 »کردن غرور یه جوون اینا اشتباه نیست؟

 یم خواهد حرف بزند. هنوز حرف را ادا نکرده یم

ش رو کندی! زنده بود و  گو یم: «زنده بود اما شما قیی

 اما شما

بچه اش رو یتیم دونست  و زنش رو بیوه! زنده بود 

 آقا

 ».شاپور، زنده! نفس یم کشید

بغض که به گلویم حمله یم کند،پریزا ِ د خراب 

 طومارش را

در هم یم پیچد و آخرین حرف های گندآب شده 

 توی دلش را

باال یم آورد: «به گذشته ات فکر کن آقا شاپور. فکر  

 کن ببینکجا

 رو اشتباه رفت  که تهش شده این! اینجانی که من دلم

شکسته ازتون، دل برادرمم شکسته! »یک قدم به 



 سمت خانه که بر

 یم دارم، میانه ی راه همان قدم

رفته را باز یم گردم و یم گویم: شما سیاوش و 

 نمیشناش؛

که اگه میشناختیش زندگیت رو یم دادی دستش، 

ت که  دخی 

جای خود داشت. من میشناسمش، خط قرمزمه؛ 

 دار و

ندارمه. اینه که رسش وحشر یم شم. نگاه به اینکه 

 طلبکارم

یا بدهکارم نیم کنم، اسم سیاوش که بد بیاد خودم 

 رو گم

 ...یم کنم. فقط به خاطر اینکه شناختمش

سمت خانه یم روم، دم در یم ایستم و از الی در 

 نیمه باز
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شاهد را صدا یم کنم.دل و دماغ تعارفات را ندارم. 

 وقت  همه

 برای بدرقه یم آیند

خداحافظی رسرسی یم کنم و به دنبال شاهد از خانه 

 شان

ون یم رویم  .بیر

* * * 

انگار که تازه از خواب نبودن سیاوش بیدار شده 

 باشم، دلم

 .دل دل یم زند برای وسط هفته و روز مالقات

ه مانده ام به صفحه ی  روی مبل نشسته ام، خیر

 روشن

تلویزیون! به فیلیم که داستانش را نیم دانم چون به 

 آن

 .دقت نکرده ام

گهگداری یک دیالو ِ گ با صدای بلند باعث یم شود 

 دست از



 .افکارم کشیده و به شخصیت داستان نگاه یم کنم

مثال وقت  دست مرد باال یم رود و رو به همرس ش 

 فریاد یم

کشد " خفه شو"، چه قدر حس همذات پنداری 

 پیدا کردم با

آن زن. که من تمام عمرم یک ز ِ ن رنجیده بودم و 

 روزگار مدام

 .از سییل اش مرا ترساند

اض نکردم و اما فقط  خفه شده بودم! پرخاش و اعی 

 توی

خلوت خودم ناله کردم، مثل زنی که از کنارش 

 شوهرش باچشم

های رسخ و خیس گذشت و پشت در اتاق پناه  

 .گرفت
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 .دلم برا ِ ی م ِ ن توی تلویزیون سخت



ی  من جز آغوش سیاوش جانی را برای پناه گرفی 

 .نداشتم

چرخش کلید را که توی قفل در یم شنوم، نگاهم یم 

 چرخد

سمت در ورود. چند لحظه ی بعد شاهد توی نظرم 

 پدیدار یم

شود. در حایل که کفش های مردانه اش را جفت  

 کرده و توی

 .جاکفشر یم گذارد، سالم یم کند

برای آنکه خوبی  ببینمش بریم گردم سمت در و چانه 

 ام را

 .روی قسمت باالنی مبل یم گذارم

سالم یم کنم و خسته نباشید یم گویم و جوابش یم 

 شود

 .یک لبخند خسته روی لب هایش

قد راست یم کند، نفس عمیق  کشیده و سمتم یم 

 .آید



کنارم روی مبل یم نشیند، تکیه اش را که به پشت  

 یم دهد

؟  »یم گوید: «خونی

 چانه ام را از روی مبل برداشته و بر یم گردم رو به

تلویزیون. در حایل که کنارش نشسته ام و دکمه ی 

اهنش  ابتداییپیر

 ».را باز یم کنم یم گویم: «بله

مثل یک ز ِ ن خانه دار خوب؛ لباس خوب پوشیده 

 ام و با اخال

 .ق خوب و گشاده به پیشوازش رفته ام

 .رژ قرمزم باالخره کار خودش را یم کند
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خانه و بعد  ی از روی مبل بلند یم شوم، سمت آشیی

 یخچال یم

 .روم

بت خاکشیر را از طبقه ی آخرش  پارچ حاوی رسر



ون آورده  بیر

ی گذاشته ام   که از قبل توی سیتی روی میر
و دو لیوانی

 را پر

 .یم کنم

ی گذاشته و کنارش یم نشینم. از  سیتی را روی میر

 چشم

ه به من یم    یم بارد وقت  خیر
 

هایش خستیک

 گوید: «تلفنتاز صبح

 »خاموشه؟

شانه باال یم اندازم و یم گویم: «نیم دونم چک 

 ».نکردم

 یم زند و یم گوید: «چه ریلکس هم 
 

لبخند کمرنیک

 ».هست

، محتوای داخل لیوان  ی دست دراز یم کنم سمت میر

 را با

قاشق چای خوری کوچیک هم یم زنم و لیوان را به 

 دستش



یم دهم. قاشق را توی سیتی گذاشته و یم  

 گویم: «کارم

؟  »داشت 

بتش یم نوشد و یم گوید: «کار که نه  جرعه ای از رسر

 به اون

صورت، ویل آره. عارف زنگ زد و خواست که فردا 

 شب برای

 ».شام خدمتش برسیم

ی یم کنم و یم   شبکه های تلویزیون را باال و پاییر

 گویم: «به

 »چه مناسبت؟
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خیر رسمون عروس دومادیم و فالن دیگه. یم خواد  -

 پاگشا

 .کنه

تای ابرویم را باال انداخته و با لبخند یم گویم: «چه 



 ».غلطا

های خونی داره!شوکه  - گفت راجب سیاوش خیی

 زده نگاهش یم

 کنم و به سخت  حروف را هچی یم

ی راجع به سیاوش یم  ی؟»و چه خیی کنم: «چه خیی

 تواند خوب

 باشد جز آزادی

 ؟

* * * 

پشت در زندان چادر بر رس ایستاده و منتظر آمد ِ ن 

 ساعت مال

 .قاتم

از دیروز که سیاوش تماس گرفت و گفت که کار 

 واجبم دارد،

مثل سیر و رسکه یم جوشد این دل.احمقانه به نظر 

 آید اما; تا خود

 صبح فکر کردم که نکند



مریض باشد، نکند بالنی رسش آمده باشد و هزار باید 

 و شاید

 .و اما و اگر توی رسم چرخ خورد

نیم فهمم چطور مدارکم را نشان نگهبان یم دهم و 

 سالن به

سالن را یط یم کنم تا به باجه های به هم چسبیده 

 ی مال

 .قات یم رسم
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دست و پایم یم لرزند، یم نشینم روی صندیل و 

 منتظر

آمدن سیاوش یم مانم. انگار که مادرش باشم دعا 

 دعا یم

 .کنم که وقت  یم آید سالم و سالمت ببینمش

وقت  پشت باجه یم بینمش خوب قد و باالیش را 

 برانداز



یم کنم. روی صندیل یم نشیند اما چشم هایم هنوز 

 دنبال

 .علت نگرانی ام روی صورتش یم چرخند

 گوشر را بر یم دارد و اشاره یم کند که من هم آن را

 .بردارم

سالم یم کند و اما چشم های من در به درند روی 

 .صورتش

لبخند یم زند و یم گوید: «چته تو؟ چرا رنگ و روت 

 پریده؟

 ».به سخت  لب یم زنم: «خوبم»

 »دو به شک یم پرسم: «حالت خوبه سیا؟

 ».پلک روی هم گذاشته و یم گوید: «خوبم

باورم نیم شود که آن اضار مکرر نی دلیل باشد. با 

 دندان به

 .جان ناخن هایم یم افتم

کج و کوله نکن قیافتو. طوری نشده؛ حالم خوبه،  -

 هیچ



 .مشکیل هم ندارم

ه یم شوم  ون یم دهم و خیر  بیر
 

نفسم را از رس آسودگ

 به

لب هایش. که از هم باز شوند و دلیل آن زنگ زدن 

 نصفه
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 .شتی را بگویند

 ...گفتم بیای اینجا که -

 میان کالمش یم آیم و یم گویم: «سیا تو اینجا گوشر 

 »همراته؟

آرام و کوتاه یم خندد. انگار که دفعه ی پیش و گالیه 

 هایش

 .را یادش رفته باشد، حاال آرام آرام است

چشم هایش را درشت یم کند و یم  

 گوید: «من؟»دو مرتبه یم خندد

 و ادامه یم دهد: «من پول این که باهاش



زنگ بزنم رو هم ندارم. خدا تومنه اینجا خواهر 

 »!من

چه قدر بدم یم آید از زندان، از این نیست ِ ی 

 دردناک که

مجبوری به دیدار کوتا ِ ه چند دقیقه ای از پشت 

 یک شیشه ی

 !رسد بسنده کتی 

 ...بگو سیاوش، دل تو دلم نیست -

ی  حرفم یم آید و با آن لبخند لعنت  که نیم دانم از   بیر

 کجا

آمده و روی لبهایش نشسته یم گوید: «این ریخت   

 کتی 

 ».خودتو یه کلمه هم نیم گم

لبم را یم گزم، چادر را کیم جلوتر کشیده و یم  

 گویم: «پا

 ».یم شم یم رم ها

 تکیه یم دهد به صندیل و با لبخند موذیانه ای یم
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؛ عمرا! تو بچه خودیم، فضول  گوید: «فکر کن بتونی

 به دنیا

 ».اومدی فضولم از دنیا یم ری

دست روی صورتم یم گذارم. دلشوره دلم را چنگ 

 .یم زند

مرگ پری بگو چی شده، قلبم اومد تو دهنم.لب  -

 باز یم کند

ی بگوید اما مانع یم شوم: «نکنه مریضی  ی  چیر

پریضی گرفت  این شنگول بازیا رو  هم در یم آری که 

 »...من

د و بگوید: «نه نه  حاال نوبت اوست که توی حرفم بیی

 !نه

 ».گوش کن ببینم چی یم گم

رس تا پای وجودم یم شود گوش و او با تک رسفه ای 

 ادامه



یم دهد: «یه آدرس بهت یم دم. طرفای خانی آباد؛ 

 بلدی که؟

« 

رس تکان یم دهم و زیر لب یم گویم: «پیداش یم  

 ».کنم

ونه است. یم ری اونجا دنبال یه  - ستان دخی  یه دبیر

ی  دخی 

ی آبادی یم گردی  .به اسم نفس حسیر

 »مشکوک نگاهش یم کنم و یم گویم: «خب؟

باباش اینجاست؛ داغونه. کارش به قرص اعصاب  -

 .رسیده

احتیاج به کمک داره و فقط تونی که یم تونم ازت 

 براش

م. این بابا واس خاطر مریضی زنش  که از  کمک بگیر

 این و

 اون قرض و قوله کرده اینجاست. خواهرش و شوهر

727 



 درد و درمون

خواهرش بچش و تیر کردن که از این بدش بیاد.تا 

 اینجا رو که

 .فهمیدی

 .آره -

التماس را یم بینم توی چشم هایش، سیاوش توی 

 این لحظه

 .شده همان بابای ناشناس که بچه اش را یم خواهد

ب و ضورنی که بلدی  -
راضیش کن پری، به هر ضی

 و یم

 .تونی و از دستت بر یم اد

اگه بچه اش نیاد این بابا دیوونه یم شه ها خواهر  

 .گلم

او یم گوید اگر بچه اش؛ من یم شنوم اگر بچه ام! به 

 پاس

دیوانه نشدنش هم که شده لب از لب باز یم کنم و 

 یم



 ».گویم: «چشم داداشم

 دو انگشت پشت پلک بسته اش یم گذارد و یم

 »!گوید: «نوکرتم به موال

بغض خفه ام یم کند. حاال در جایگاه مادر سیاوش 

 پشت

 .باجه نشسته ام و درد بچه ام به قلبم رسایت کرده

 ».لب یم زنم: «عزیز دلیم داداش

چشات و پر نکن از اشک، حالم خوبه؛ غصه نیم  -

 .خورمدیگه

؟ با شاهد مشکیل نداری؟  تو خونی

رسم را به نشانه ی نقی تکان یم دهم. بلند گو پایان 

 ساعات
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مالقات را اعالم یم کند و " ای مرگ بر این ساعت 

 نی هم

 " بودن



ون یم زنم، حال و هوای دود گرفته ی  از زندان که بیر

 شهر را

 .یم بلعم

انگار که من ساعت ها پشت دیوار زندان نشسته 

 باشم و یک

پنجره ی فریصی را تصور کرده باشم غم دارد هوای 

 .دلم

چه شهر بدی ایست اینجا؛ که پدر دلتنگ یم ماند و 

 مدام

 .غصه اش یم شود

ه  میان پیاده روی هایم رس از بازار در یم آورم که خیر

 یم

شوم به بساط دستفروش ها و یاد گذشته ها یم 

 .افتم

 .کنار بساط دستفروشر پیر روی دوزانو یم نشینم

رورسی هایش را زیر و رو یم کنم. دلم یم خواهد 

 همه شان



ی و کز کرد ِ ن  را بخرم که راحت شود از رسر نشسی 

 اینجا اما اگر

 امروزش زود تمام شود برای

وع شدن فردایش بیشی  شتاب دارد  .رسر

 بر یم دارم؛ گذشته سییل ام 
 

وزه ای رنیک رورسی فیر

 یم

وزه را رس جایش گذاشته  زند به یک باره. رورسی فیر

 و

ی  وزه زمیر قرمزش را  انتخاب یم کنم. که از قرمز تا فیر

 تا

 .آسمان فرق باشد
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مرد دست فروش آینه ی گرد کوچکش را سمتم یم   پیر

د  گیر

 .که رورسی را امتحان کنم

 »!زیر لب یم گویم: «نیم خواد؛ ممنون



م را برای یط کردن از  پولش را حساب یم کنم و مسیر

 رس

م  .یم گیر

 طبییع 
 

الک یم خرم، ر ژ لب هم! به روز های زندگ

 ام

 .برگشته ام

به روزهانی که مثال ادای نی دغدغه بودن را در یم 

 .آورم

به نوعروس توی آیینه لبخند یم زنم. به * * *

 پریزادی که از

روزهای دیوانه بودن پری فاصله گرفته؛ دلش را از 

 عشق

دوران نوجوانی اش تکانده و حاال شده یک خان ِ م 

 خانه دا ِ ر

اهن  .ز ِ ن شوهر دوست  که پیر درست و حسانی

 مردانه ی

 همرسش را اتو کرده و



 .به چوب لباش آویزان کرده

که بزک کرده منتظر آقای شوهر نشسته تا بیاید و 

 باهم به

 .مهمانی بروند

وزه ای نیست و قرمز است! دیوارهای   خانه اش فیر

 گریم

دارد از ثمره ی اعتماد.با چرخاندن کلید توی قفل در 

 وارد خانه یم

 .شود
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 »صدایم یم زند: «پریزاد؟

 »از توی اتاق جواب یم دهم: «جان؟

گفت که از بس توی تنهانی رس کرده دلش؛ دلگریم 

 یم

 .خواهد

که وقت  درب خانه را باز یم کند، خانم خانه اش را 



 صدا کند

 .و خانم خانه جوابش را بلند بدهد

گفتم چشم و دروغ چرا، خودم بیشی  محتاج این 

 بازی

بچگانه بودم. که رستا یر عمرم را منتظر کش نبوده 

 ام. که

 خانه ها نبود
 
 .خانه مان هیچ وقت مثل باف

میان قاب در یم ایستد، در حایل که دکمه های رس 

 آستینش

 .را باز یم کند صورتم را خوب نظاره یم کند

ی از آن پر ِ ی رنگ پریده که انگشتش رفت تا  خیی

 بنشیند روی

زنگ درخانه ی صفدر نیست. پریزا ِ د جذاب حاال با 

 لب های

 .رسخ و ناخن های بلن ِ د الک زده مقابلش نشسته

لبخند یم زند و یم گوید: «فکر کنم اشتباه 

 اومدم. »لبخند یم زنم و



اهنش را باز یم  او در حایل که دکمه های پیر

 ».کند یم گوید: «ماشاهلل، ماشاهلل

ی را پچ یم زند و به سمت من فوت یم   ی زیر  لب چیر

 .کند

یک دفعه یم زنم زیر خنده و صدای خنده ام گوش 

 خانه را
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 .پر یم کند

 .شاهد جلو یم آید و مقابلم یم ایستد

ی من خسته را  لبخند از روی لبش پر نیم کشد و همیر

 .بس

، یم رم چانی «
 لباس هاتو آماده کردم. تا بپوشر

 ».بریزم

انی یم گفت" چانی گنج خونه است، رگ خوا ِ ب 

 مرده. از

رسکار بیاد خسته و کوفته یه چانی بهش بدی یم شه 



 خر

 !خودت

زنی که تو خونه اش همیشه یه استکان چانی تازه دم 

 نباشه

ه!"بغض زخیم یم   ی سک رس جالیر که زن نیست، می 

 .کند گلویم را

ی   حاال که بدبخت  هایم ته نشیر

 .شده اند نیاز دارم به قدری خلوت با او

ون  ی یم گذارم. شاهد از اتاق بیر سیتی چای را روی میر

 آمده

 .و به رسویس یم رود تا دست هایش را بشوید

چند دقیقه ی بعد؛ بعد از آنکه کارهایمان را انجام 

 دادیم رایه

 .خانه ی عارف یم شویم

دلم برای عزی ِ ز برادرم تنگ است و قرار ندارد. 

 خداجان؛ یم

 در موردش کوتاه بیاید؟
 

 شود این بار کیم زندگ



* * * 
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شاهد باالی مجلس نشسته و دقیقه ای کیان را از 

 آغوشش

 .جدا نکرده

انگار که هیچکس آنجا حضور نداشته باشد، عشق 

 یم کند از

 .وجود نوه اش

ی لپ تاپش را  ی و وفا کنار هم نشسته اند؛ نگیر نگیر

 سمت وفاگرفته و

ی برایش یم گوید ی  .از طرح های پاییر

ی   عارف و شاهد کنار هم نشسته اند و من و صبا نیر

 .کنارهم

؟ -  امروز مالقات سیاوش رفت 

 ».رستکان یم دهم و زیر لب یم گویم: «رفتم

نگاهم را دورتا دور خانه یم چرخانم. خانواده ی  



 کوچک

ده شده  !دونفره ام چه گسی 

 .منم رفتم -

لبخند یم زنم و یم گویم: «خوب کردی، این روزا 

 بیشی  بهت

 ».نیاز داره

 .این منم که بهش نیاز دارم -

پلک هایم برای چند ثانیه بسته و بعد باز یم شوند، 

 صبای

 !مظلومم لب به گالیه باز کرده بعد از کیل سخت  

 ...بابام یم گه -

حرفش را نیمه کاره یم گذارد و رو به شاپور یم  

 گوید: «بابا؟
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شاپور نگاه از صورت گرد دردانه اش گرفته و یم  »

 گوید: «جان



 »؟

صبا لبخند یم زند: «یم شه اون حرف هانی که گفت  

 رو

!؟
 

 »دوباره بیک

ه به  شاپور صدایش را با تک رسفه ای آزاد کرده و خیر

 من

ی یم شه یا قید وثیقه  یم گوید: «صحبت کردم، گفی 

 سیاوش

رو آزاد کرد. وکیل براش گرفتم کارهاش رو زودتر 

 انجام

 ».بده

مات یم مانم، تمام حرف هانی که زده و نزده ام در 

 دهانم

یم ماسد. نگاهم مدام از صورت شاپور به صبا دو دو 

 یم

 .زند

د و من نیم دانم  صبا لبخند زده و دستم را یم گیر



 برای این

ی کنم! که  مهربانی شاپور چه صفت و اسیم تاییر

ی   شاپور زمیر

تا آسمان فرق کرده با یک ماه گذشته اش و حاال 

 فهمیدم که

 .عضو تپنده اش از جنس سنگ نیست

وفا اشاریم کند که بروم و کنارش روی کاناپه ی سه 

 نفره

ی دست  بنشینم. یم دانم که حاال یم خواهند با نگیر

 به یکیکنند و رس

 .به رسم بگذارند

ی لپ تاپش را یم بندد. دستش را زیر رس جک یم   نگیر

 کند و
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 ».یم گوید: «خوش یم گذره

 ».نیشخند زده و یم گویم: «جای شما خایل



وفا خیار قاچ کرده اش را سمت دهان برده و یم  

 گوید: «تو

 
 

 ».که راست یم گ

خانه یم رود ی  .صبا از جایش بلند شده و به آشیی

؟ - ی  ببیر

 »نگاه یم کنم به وفا و یم گویم: «جان؟

تکه خیار توی دهانش را که یم جود یم گوید: «نری 

ی   عیر

ی یم زند زیر خنده و   بزانی ها. » نگیر
صبای ما زرن 

 حواس

 با

مردها را که در حال صحبت کردن راجع به گرانی 

 های اخیر 

ی شدن های دالر اند به خود جلب یم کند.  ال و پاییر

 در حایل

که لبش را گاز گرفته تا نخندد نگاه به بشقاب وفا یم 

 .دوزد



رسم را کیم نز دیکشان برده و به وفا با خنده یم  

 گویم: «من

یم مطمئنه، تو به فکر خودت باش که  روش جلوگیر

 سابقه

 ».یخانوادگیتون ناخالض داره

ده، از  وفا هنوز تکه ی دوم خیار را به دهانش نیی

 خوردن

 دست یم کشد و یم گوید: «یه ج

 انگار خواهر من داداش تو رو هللا و اکیی 
 

 ».ور یم گ
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ی از خنده ریسه یم رود و من هم دست کیم از او  نگیر

 .ندارم

صبا چای ها ِ ی توی سیتی را که پخش یم کند، 

 نزدیک به

ی روی کاناپه یم نشیند و یم گوید: «چی یم گید  نگیر

 این



 »قدر شلوغ یم کنید؟

ی در حایل که خنده اش را جمع یم کند یم  نگیر

ی در مورد طرز تهیه ی کیان بحث یم   گوید: «داشی 

 ».کردن

ی را  چند ثانیه ای طول یم کشد تا صبا منظور نگیر

 بفهمد. در

 ».حایل که یم خندد زیر لب یم گوید: «بیشعورا

وفا بشقاب میوه را روی عسیل کوچک کنار پایش  

 گذاشته و

یم گوید: «بده دارم نصیحتش یم کنم از ه َ والن 

 
 

 زندگ

ک نیاموزه؟»- ییک باید اینا رو یاد خودت بده   مشی 

 که یم ری تو

 اتاق عارف

 !مرغ عشق  که رپ یم خونه رو ببیتی 

سه نفری یم خندیم و نگا ِ ه گنگ شاهد و عارف 

 رویمان یم



 .نشیند

 ».صبا یم خندد و زیر لب یم گوید: «خدا نکشتتون

ی یم زند و یم به ی آرایم به بازوی نگیر  وفا ضی

گوید: «جانماز آب نکشا واسه من. تو خودت تو اتاق 

 پرو

 ».حضورا طرحاتو با سایم اوگ یم کتی 
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صدای گریه ی کیان که یم آید صبا با لبخند از جا 

 بلند یم

 ».شود و یم گوید: «چه قشنگم لو میدن همدیگه رو

 وفا پا روی پا انداخته و یم گوید: «یه ذره از تجربیات

 ».موفقت بگو

تکیه یم دهم کاناپه و دست هایم را روی سینه قالب 

 یم

 »کنم: «در چه مورد؟

ی و اینا دیگه -  .جلوگیر



 در حایل که یم خندم یم گویم: «اینا رو دیگه باید از

سید  ».شاهدبیی

سه نفری یم خندیم و به این فکر یم کنم که خییل 

 وقت

است خنده ی از ت ِ ه دل روی لب هایمان نیامده 

 .است

کیان که آرام یم شود؛ صبا توی اتاق یم خواباندش. 

 همراه

خانه یم روند تا وسایل ها را بیاورند و  ی وفا به آشیی

 سفره را

 .بچینند

ی یم دوزد و توی فکر و  ی نگاهش را به زمیر نگیر

 خیاالتش

 .غرق یم شود

 »نزدیک ترش یم نشینم و یم گویم: «چی یم گه وفا؟

 .رسش را باال یم آورد و متعجب نگاهم یم کند

 ».ادامه یم دهم: «اتاق پرو و اینا
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گوشه ی لبش به تقاضای لبخندی باال یم رود. ذوق 

 زده یم

ی اومدی از اون خر یه  پرسم: «پس باالخره پاییر

 ».دنده

رس تکان یم دهد و با همان لبخند کوچک یم  

 ».گوید: «شاید

 دیگه چرا شاید؟ -

انگشت هایش را در هم گره یم زند و نگاهش را یم 

 
ی
 دهد بهعارف

 .که دارد خودکشر یم  کند بفهمد ما چه یم گوییم

دو دلم هنوز. ویل بعد نامزدی عارف فهمیدم که تا  -

 آخر عمر

نیم تونم آویزون داداشام باشم. عارف که بره من 

 تنهای تنها

 یم شم. نیم تونم خودم و رایصی کنم که تا ابد مزاحم



زندگیش باشم سامان یم گه پشیمون نمیشه، منم یم 

 خوام

 .بهش اعتماد کنم

 .بفرمایید شام -

 .با صدای از جا بلند یم شویم و رس سفره یم رویم

اینکه کنار شاهد به عنوان عروس رس سفره یم 

 نشینم؛ برایم

 .جذاب است

 !باالخره روزگار فهمید که ما هم آدمیم

ی یم کنیم  .یک ساعت بعد، عزم رفی 

ی برایم کادو تدارک دیده اند و من امشب  عارف و نگیر

 فهمیده

 .ام که کس و  کاران زیادی دارم
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ی شاپور که قبل تر ها دشمن خونی ام بود،  حت  همیر

 از حاال



به بعد کس و کار من است چون برای غصه ی  

م،  کبیر

ک قدم از قدم بر یم دارد  * * *.هرچندمشی 

گالب یم ریزم روی سنگ و با رس انگشت، اسم حک 

 شده اش

 .روی سنگ قیی را دنبال یم کنم

به انتهای "میم" پایانی اسمش که یم رسم، مکث یم  

 .کنم

اهن خردیل  !دلم تنگ شده برای دیدنش توی آن پیر

 !سالم انی  -

سکوت یم کنم، توقع دارم که جوابم را بدهد و اما 

 مگر این

 !سنگ لعنت  یم گذارد؟

دلم تنگت شده! حتما اگه االن بودی بچه ی  -

 سیاوش و توبغلت یم

 .چلوندی

عقلم دهن کچی  یم کند؛ "یه هاله از دود هم درست 



 دور و

 "!برت بود

یم دونی بابا؟ من از تالش کردن خسته شدم. دیگه  -

 نیم

خوام زور بزنم که بشه، آخرشم نشه و پیش خودم 

 سنگ رو

 .یخ بشم

 به نی 
 اصال یم دونی چیه، هرچی بیشی  خودت و بزنی

 !خیایل خیالت راحت تره
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تکیه یم دهم به سنگ رس ِ د پشت رسم که داخلش 

 را گل

 .کاشته ام

تک خنده ی کوتایه یم کنم: «دارم چرت و پرت یم  

 »گم، نه؟

ه یم شوم به غرو ِ ب نارنچی روبه  لبم را یم گزم، خیر



 .رویم

. دو  - ی االن باید برم ویل کف پاهام چسبیده به زمیر

 ساعته

اینجا نشستم نگاه یم کنم به این سنگ؛ یه یم خوام 

 حرف

 .بزنم ویل هیچی نیم آد به زبونم

؛ وسط شلوغ پلوغیای زندگیم خییل جات  انی

 خالیه.بغضم را همراه

 آب دهانم قورت داده و ادامه یم دهم: «یکم

دعا کن واسه سیاوشت. آخ اگه ببینیش که چی به 

 رسش

ه  ».اومده قلبت یم گیر

زانوهایم را بغل کرده و ادامه یم دهم: «نیم دونم 

 مقرص تو

بودی یا این بخت و اقبال نحس، اما هرچی که بود 

 توقعمون

 نبود
 

 ».از زندگ



؛  بغضم مثل یک غده ی چرک رس باز یم کند: «انی

 بعد رفتنت

سید، هیچ وقت درد و دل  سیاوش هیچ وقت نی 

 نکرد، هیچ

 !وقت نگفت چرا؟

اما وقت  بچه اش رو ندید گفت! وقت  غربت زندان 

 بهش

 .فشار آورد گفت
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تو روزای بدبخت  گریه اش و ندیدم انی ویل وقت  

 بهش

 ...گفتم که زنش حامله است

روز های خییل سختمون گذشت؛ اما هنوز روز های 

 سخت

 و نفسمون و یم برن! تنهانی صبا، داغونی 
ی هسی 

 سیاوش،



 !نی پدری بچشون و من

انی کاش قبالها که بودی، هوشیار بودی و یم زدی تو 

 دهنم.کاش

، یم رسیدی به شایان و یم  رد  نگاهم و یم گرفت 

 .گفت  نکن بچه، آخر عاقبت نداره

نقل مکان احساسات، از قلب آدیم به یه آدم دیگه، 

 سخت تر

 ».از جون کندنه

هوا تاریک شده و انگار من عادت کرده ام به 

 بدخواب کردن

 !مرده ها

م؛ هق یم زنم، آن هم با  شانه هایم را بغل یم گیر

 صدای

 .بلند

 است دیگر، روان آدم را پریشان یم کند
 

 .دلتنیک

 عقده هایم را که تخلیه یم کنم از جا بلند شده و عزم

ی به خانه را یم کنم  .برگشی 



ستان خارج نشده ام، بر یم گردم سمت  هنوز از قیی

 در ورود

ش از دور یم گویم: «بیا به خوابم  و رو به ردیف قیی

 ».انی 
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 با

ی را یط یم کنم  م، چند می  راه خانه را در پیش یم گیر

 تا

 .الخره تاکش پیدا یم کنم

سوار یم شوم؛ چشم یم بندم و آدرس یم دهم. به 

 این فکریم کنم

ی  !که شاهد چه یم کند با این نی خیی

تاکش توی کوچه مان نگه یم دارد، در حایل که 

 ضعف تمام

جانم را گرفته دست یم برم سمت جیبم و پول هانی 

 را که



ونیم آورم. با همان  نامنظم داخلش چپانده ام را بیر

 ظاهر

م  .آشفته ی پول ها، کرایه ی راننده را سمتش یم گیر

نگاهم از ساختمان که باال یم رود؛ شاهد را پشت 

 پنجره یم

بینم و خودم را لعنت یم کنم که این قدر حماقت به 

 خرج

 .یم دهم

در ورود را با کلید باز کرده و خودم را پرت یم کنم 

 توی

آسانسور. به آینه اش نگاه یم کنم و زن رنگ پریده 

 ی خوش

پوشر را یم بینم که رد اش ِ ک خشک شده روی  

 گونه اش

 .مانده

هنوز پایم را داخل آسانسور نگذاشته ام که در خانه 

ب  به ضی



باز یم شود. اخم های در هم شاهد را یم بینم و هر 

 چه

 .فحش بلدم به خودم یم دهم
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 !گوشه ی لبش را یم جود و این یعتی عصبانی است

دست  را که فرو کرده توی جیب شلوار گرمکنش 

ون میآورد و  بیر

 .اشاره یم کند که وارد خانه شوم

جواب سالمم را نیم دهد، در را پشت رسم یم بندد 

 و

 »عصبانیتش منفجر یم شود: «کجا بودی تا االن؟

حق دارد! به خدا که بچه ی خردسال بیشی  از من 

 یم فهمد

ک را. لب هایم یم لرزند اما کلمه   مشی 
 

معنای زندگ

 ای

 .ازمیانشان خارج نیم شود



 »داد یم زند: «یم گم کجا بودی؟

 و ترس زبانم بند آمده. تمام تالشم را یم  
 

مندگ از رسر

 کنم که

 را به زبان بیاورم و در نهایت نتیجه ی تالشم 
ی
حرف

 یم شود

چند کلمه ای که خودم هم به زور یم شنوم: «رس 

 ».خاک بابام

 .لحنش طلب کار است، حق دارد

یه خیی نیم تونست  بدی؟ این گوش ِ ی سگ  -

 مصب و نیم

ی؟ یه یادداشت نیم تونست   تونست  با خودت بیی

 بذاری؟

جواب نیم دهم، اصال جوانی ندارم که بدهم. 

 صدایش باال و

ند: «هان؟ ی  »باالتر یم شود تا در نهایت فریاد میر

لب یم زنم: «ببخشید، حق با توعه! »شانه هایم را 

ی دست هایش  بیر



د و خم یم شود روی  یم گیر
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صورتم. اخم هایش، نگا ِ ه تندش و نفس هانی که از 

 روی

عصبانیت تند شده اند؛ همه و همه کاری یم کنند که 

 از خودم

 .بدم بیاید

 ام 
 

که خاک دنیا را به رسم کنند وقت  تنها آد ِ م زندگ

 را یم

 .رنجانم

؟ -  !بچه ای پریزاد؟ این نی فکریا یعتی چی

بغضم یم ترکد، مظلوم نمانی نیم کنم. من یک جنس 

 ضعیفم

که از توبیخ کردن یم ترسم. که تنهانی جای اینکه 

 محکمم

 کند



 .وابسته ام کرده

حالم بد بود، نفهمیدم کجا یم رم و چیکار یم کنم.  -

 به

خودم اومدم دیدم ساعت ن ِ ه شبه و من هنوز رس 

 خاک انی 

 ...نشستم و حرف یم زنم. من... من

اشک هایم را با رس انگشت پاک یم کند و یم 

 نالم: «نمیخواستم

 ».اذیتت کنم

 !اصال من آدم اذیت کردن نیستم، آد ِ م اذیت شدنم

 یم

 ».گوید: «نگرانت شدم

قشنگ است نگران شد ِ ن یک نفر! که خواهرانه و 

 برادرانه
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ی باشد  .نباشد و شاید از روی دوست داشی 



به خودش یم فشاردم و زیر گوشم زمزمه یم  

 کند: «دیگه این

ی بدم یم آد، از نی  کار رو نکن پریزاد. من از نی خیی

ی  خیی

 ».یم ترسم و وحشت دارم

که مثال " من هستم" ، " من نگرانتم" ، " تو برای 

 !"من مهیم

 .این ها را بشنوم

که غرق یم شوم توی یک حس و حال خوب و 

 شاهد جان؛

 !تمام بودن های قبل از تو، سوتفاهم بود

 ملحفه ی روی تخت را یم کشم. به

مردی که کنارم دراز کشیده، پشت دست روی 

 صورتش

گذاشته و چشم بسته، نگاه یم کنم و حس یم کنم  

 که عشق

 پست است وقت  در مواقع نیاز، نیازمند ترت یم  
ُ
ُ
َ
ُ



 کند. که به

 .وقت فراموشر ویا ِ ر آدم های رفته را یم کند دلت

ی برای  که عشق بدتری ِ ن بد هاست و دوست داشی 

 چندصباچ

 است اگر واقیع باشد
ی
 !زنده ماندن کاف

زمزمه اش دورم یم کند از آن حال و هوای شاعرانه 

 ی در

 ».رسم: «بخواب

 ».لب یم زنم: «خوابم نیم بره

ی  ی جا از حرکت بایستد؟! همیر مثال یم شود دنیا همیر

 جا که
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 .فهمیده ام دوست داشته شدن هم عالیم دارد

دستم را یم کشد، کنارش دراز یم کشم و در آغوشش 

 غرق

 ...یم شوم



* * * 

با حس تکان خوردن شاهد روی تخت، از خواب 

 بیدار یم

شوم. با رس انگشت پلک هایم را مالش یم دهم و 

 خمیازه یم

 .کشم

 کجا بیدار شدی رس صبچ؟ -

خمیازه ام که قطع یم شود نگاهش یم کنم. کتش را 

ند و ی  تن میر

 من یم گویم: «دیشب که بهت گفتم، باید برم رساغ

 »!نفس

نفش که در واقع نفس نیست و کیان است برای 

 سیاوش! که

سیاوش شده دایه ی مردی که درکش یم کند و 

 دردش را از

 .عمق جان یم فهمد

 رسش را تکان یم دهد و دو دکمه ی میانی کتش را یم



 ».بندد: «االن که زوده

جواب یم دهم: «تا حاضی بشم و برم دنبال وفا اینا  

 کیل طول

 ».یم کشه

ی میان چهارچوب  ون یم رود اما قبل از رفی  از اتاق بیر

 در که
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یم ایستد و با لبخند نگاهم یم کند دلم را چنگ یم 

 .زند

 ».لبهایش را یم جنباند که: «مواظب خودت باش

 »!در جوابش لب یم زنم: «تو هم همینطور

تو چه یم دانی شاهد جان؟ صورت رنگ پریده ی 

 سیاوش را

دیده ای؟ درد توی صدایش را چه، شنیده ای؟ 

 غصه اش را

خورده ای؟ حرست دیدن بچه ات به دلت نمانده که 



 یم

گونی زود است. هر  لحظه که یم گذرد از هرچه دیر؛ 

 .دیرتراست

چند ساعت  طول یم کشد تا خانه ام را مرتب کرده، 

 حاضی 

 .شوم و به دنبال وفا بروم

ک احمق   م که حایل یک دخی  یم خواهم وفا را هم بیی

 کند که

، حت   پدر یعتی چه! که پدر مقدس است برای دخی 

 اگر

 .گهگداری به جاده خایک بزند

جلوی در خانه ی شاپور ایستاده ام، دست هایم را 

 فرو توی

چی ِ ب بزرگ مانتوی مشیک رنگم فرو کرده و با نوک  

 کفشم به

به یم زنم ی ضی  .زمیر

چند دقیقه ی بعد وفا در حایل که چادر را روی 



 رسش مرتب

ون یم آید. نگاهش که یم کنم به  یم کند از خانه بیر

 این

فکر یم کنم که همه اجزای صورتش یک طرف و  آن 

 چشم

ها ِ ی مشیک یک طرف. انگار چشم هایش برق 

 داشته باشند
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 .هر بیینده ای را مجذوب یم کند

ی  در ماشینش را با ریموت باز یم کند، از اینکه ماشیر

 را توی

ی  کوچه پارک کرده تعجب یم کنم و یم پرسم: «ماشیر

 چرا

اینجاست؟»در حایل که در را باز یم کند و یم خواهد  

 سوار بشود

 یم



 ».گوید: «دست دانی سعیدم بوده، االن آورده

ذهنم پر یم کشد سمت مردی تنها که بچه دارد! که 

 بچه اش

اک تلچی با پریزاد دارد  .مادر ندارد و چه وجه اشی 

مادربزرگ بیچاره را هم یاد یم کنم. کش که سیع 

 دارد جای

خایل تمنا را برای آن بچه پر کند و خییل سخت 

 است برای

 .سن و سالش

سوار شده و کمربندمان را یم بندیم. وفا استارت یم 

 زند و

 این یابو چیه که 
 

ی االن با خودت نیک یم گوید: «ببیر

 من

 »!سوارشما

متعجب نگاهش یم کنم و ادامه یم دهد: «با این 

 وضع دالر و

ی ماشیتی کمر شاپور و یم  فالن دوباره خریدن همچیر



 ».شکنه

یت  ام که پراید  یم خندم و یم گوید: «من االن یه سلیی

 و ژن

 ».خوب و باهم داره
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خودش هم یم خندد. دست یم برد سمت ضبط و با 

 پیل

کردن آهنگ صدایش را به اوج یم برد.خودش هم 

 همراه خواننده

 اسپانیانی زمزمه یم کند و اما

ی رس در نیم آورم نگاهم را یم دهم به  ی من که چیر

ون از  بیر

پنجره و فکر یم کنم که با دیدن یک دخی  یک دنده 

 ی کله

شق چه باید به او بگویم که دلش نرم بشود. که 

 بابایش را



 .بخواهد و دوست داشته باشد به دیدنش برود

یک ساعت بعد ماشینش را مقابل خانه ی عارف 

 نگه یم دارد

ی یم آورد  .و صدای ضبط را پاییر

ی پیاده یم شود یم  گوید: «این و   در حایل که از ماشیر

 کم

 ».کنم نگن عروسشون خل و چله

 دارد 
 

لبخند کوتایه روی لبم یم نشیند و انگار زندگ

 برای

 .همه رو به راه یم شود

ون  ی بیر  بعد با نگیر
وارد ساختمان یم شود و لحظان 

 یم

ی سوار شود و بعد  آیند. کمک یم کند که نگیر

 ویلچرش را

 .صندوق عقب بگذارد

راه یم افتیم سمت جانی که هیچ برنامه ای برایش 

 .نداریم



مثال نیم دانیم که نفس را چطور مجاب به حرف 

 زدن کنیم و
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ی تکیه اش را یم دهد به  این یعتی دشوار ترین کار.نگیر

 پشت  

 صندیل و هدفونش را

 .روی گوش یم گذارد

وفا به عقب چرخیده و یم گوید: «دیگه تو لگن ما یه 

 دوتا زد

بازی و هیچکس پیدا یم شد تو گوش بدی اون 

 عتیقه رو

 ».نکتی تو چشم ما

روحیه ی وفا عوض شده. شده همان دخت ِ ر 

 خنده روی چادری

 که بخیل نی 

ست و دلش یم خواهد روی لب اطرافیانش لبخند 



 .بکارد

ی هدفون را از گوشش برداشته و یم گوید: «ها؟  »نگیر

 ».وفا استارت زده و یم گوید: «مرض

دنده را جا به جا یم کند و از داخل آینه یم گوید: «یم  

 گم

 ».دو لقمه آهنگ پیدا یم شد بریزیم تو حلق شما

نشد دیگه. چشم و ابرو یم آی، یم خوای زنداداش  -

 بازی در

بیاری برام. منم که اعصاب معصاب ندارم یهو 

 .دیدی َ دریدمت

ی  ی یم خندد و نتیجه گیر یم خندم. وفا یم خندد، نگیر

؛ ما  یعتی

 .شادیم و از روز های بد به در شده ایم

* * * 

ی جاست؟ -  مطمئتی همیر
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ون انداخته و با  لیوان آب پرتقال را از پنجره بیر

 صدای وفا

به خودم یم آیم: «گوسفند، شهر ما خانه ما. این نی  

 کالس

 ».بازیا رو باید همه جا دربیاری

ی را یم شنوم و وفا را هم  .صدای خنده ی نگیر

ی پرت لیوان یک بار  حواسم از پشت پنجره ی ماشیر

 
ی
 مرصف

یم شود که ِ قل یم خورد و توی جوب فرود یم آید. 

 لب یم

 ».زنم: «ذهنم مشغول بود. متوجه نشدم

وفا ساعت مچی اش را نگاه کرده و یم گوید: «یک و 

 چهل و

 ».پنج دیقه است

 .یه رب  ع دیگه مونده -

م و رو به جفتشان  ی نگاه از پنجره یم  گیر با صدای نگیر

 مایلیم



شوم: «داشتم فکر یم کردم چی بهش بگم که بیاد و 

 به

 ».حرفامون گوش بده

ون یم  وفا هم لیوان آب میوه اش را از پنجره بیر

 اندازد و

یم گوید: «پرس نیستیم که بتونیم مخش کنیم 

 »...باهامون

ه ی من  حرفش نصفه کاره یم ماند وقت  با نگاه خیر

 یادش

 یم آید  که چه کار کرده. یم زند زیر خنده و با دست

 .صورتش را یم پوشاند

 ...بع... بع -
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ی به وفا کنایه ی گوسفند خطاب کردن من را یم  نگیر

 زند و

هردو یم خندیم. وفا صدایش را صاف یم کند و 



 خنده اش

را یم خورد: «آقا ببینید، ما که پرس مرس نیستیم این 

ه  دخی 

بیاد سوار  شه. تازه اگه به پرس پا بده. در نتیجه به 

 حرفمونم

گوش نمیده و وسط خیابون خراب بازی در یم آره و 

ف  رسر

مرفمونم یم بره. ما دنبال این راه یم افتیم، یه جای 

 خلوت

ی باشه، در هم قفل کنیم  خفتش یم کنیم. تو ماشیر

 راحت تر

لش کنیم  ».یم تونیم کنی 

؟!یه چهار تا   - یم حاچی مگه یم خوایم گروگان بگیر

 کلمه حرف

 .دیگه گانگسی  بازی نداره

ی یم گوید: «اومدیم و اسم  وفا بر یم گردد و رو به نگیر

باباش و آوردیم پا گذاشت به فرار خب اون موقع 



 باید چیکار

کنیم؟! به فرض اگه فرداشم بیایم اینجا مارو ببینه 

 یم

 ».پیچونتمون که

ی ابرو باال انداخته و یم گوید: «اینم حرفیه  ».نگیر

گوشه ی لبم را یم جوم و یم گویم: « ُ علمای عزیزم. 

 من این

دخی  و اصال ندیدم و نیم شناسم. وقت  نیم دونم 

 حت  چه

 »شکلیه چطور خفتش کنم؟

وفا با کف دست آرام به فرمان کوبیده و با لحن 

 هادی عامل
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 ».یم گوید: «خدا قوت پهلوان، خسته نباشر دالور

ی یم خندد و خودم هم لبخند کوتایه روی لبم  نگیر

 یم



 .نشیند

 !قرار بود پرس و جو کنم خب -

وفا دومرتبه ساعتش را نگاه کرده و یم گوید: «دو 

 دیقه دیگه

ی پرس و جو کن. »قدم هایم  مونده به دو، بیی پاییر

 سخت یاری یم

ی پیاده یم شوم و  کنند. از ماشیر

ستان یم روم  .سمت در اصیل دبیر

از  چند دخی  سوال یم کنم و جوابم را درست و 

 حسانی نیم

دهند، تا اینکه در نهایت یکیشان به دخی  قد بلندی 

 اشاره یم

کند که به دیوار مدرسه تکیه زده و با گوشر موبایلش 

 حرف

 .یم زند

 ».به سمتش قدم بریم دارم و یم گویم: «سالم

برای چند ثانیه گوشر را از گوشش جدا کرده، اخم 



ی   ریز ی بیر

 .دو ابرو مینشاند و سالم یم کند

ی ندارم، گوشر را قطع یم کند و  یم بیند که قصد رفی 

 توی

 .جیب روپوش رسمه ای رنگش یم گذارد

 دست به سینه با همان اخم ها نگاهم یم کند و یم

 »گوید: «جون؟
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لبم را گاز گرفته و یم گویم: «یم خوام باهات حرف 

 ».بزنم

چشم ریز یم کند و با شک یم پرسد: «من و میشناش 

 مگه؟

رستکان یم دهم و خودش راه جلوی پایم یم  »

 گذارد: «از

 »طرف پیایم؟

با لبخند محوی یم گویم: «آره، یه کار واجتی ام 



 باهات

 ».دارم

دست هایش را از روی سینه جدا کرده و با بد خلق  

 یم

گوید: «من باهاش کات کردم، آشت  ام نیم کنم. تو 

 رو

؟  »!فرستاده که چی

م و با مهربانی یم گویم: «حرف یم  دستش را یم گیر

 زنیم،

 ».سوتفاهم ها رفع یم شه

دلم یم خواهد دو دست  توی رسش بکوبم. که این 

 دخی  

جوان ِ ی پری احمق است. که زود خام یم شود و  

 کوتاه یم

 .آید

 »دنبال خود یم کشمش. یم گوید: «کجا یم ریم؟

ی   ».کوتاه یم گویم: «ماشیر



کیم که دنبالم یم آید دستش را یم کشد و صدایش را 

 روی

؟ کجا؟ ولم کن  رس یم اندازد: «ماشر ِ ن چی

 ببینم. »محکم تر از

ی   قبل دستش را یم کشم و به تقال و آخ گفی 
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 .هایش اهمیت نیم دهم

این دخی  پریزاد است؛ مادر ندارد، بابای حواس جنع 

 ندارد،

سیاوش ندارد، هیچکس را ندارد و در دنیانی که 

 متعلق به آن

 !دارد غریب است

ی  ی را باز یم کنم و یم گویم: «بشیر  ».در ماشیر

ی که نگاه یم کند با اخم های در هم  به داخل ماشیر

 یم

 ».گوید: «نیم خوام



پاچه پاره یم کند این ما ِ ر زخم خورده. پریزا ِ د کویل 

 یم شود

ی   ».و فریاد یم زند: «یم گم بشیر

از  صدای دادم یم ترسد و من از شب هانی که باید با  

 گریه

 .در به دری یط کند، یم ترسم

 .سوار یم شود، روی صندیل جلو کنار وفا یم نشنید

؟  »بر یم گردد عقب سمتم و یم گوید: «خواهرشر

 .رسم را به نشانه ی نقی تکان یم دهم

 چیکارشید پس؟ -

 .هیچیش -

ی پیاده شود که و فا دست یم  یم خواهد از ماشیر

 جنباند و

 .قفل مرکزی را فشار یم دهد

ی من و وفا یم چرخد، یم ترسد و صدایش  نگاهش بیر

 را باال
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 »یم برد: «چی یم گید شماها؟ چی یم خواید؟

 یم خوایم دسته جمیع اذیت کنیما؛ ویل یم دونی  -

چیه، نیم تونیم. کویل بازی درنیار. ما سه تا داف 

 تحصیل

 .کرده ی متمدنیم که یم خوایم با هم حرف بزنیم

؛ آب دهانش را قورت یم دهد  ی رو یم کند سمت نگیر

 و یم

 دارم؟
ی
 »گوید: «من با شما چه حرف

 ».دست یم کشم به صورتم و یم گویم: «حمید

دیوانه یم شود، به شیشه مشت مس کوبد و یم  

 گوید: «ولم

ی بشنوم ی  ».کنید بابا، من نیم خوام چیر

ی مانتواش را یم کشد و  وفا هم دیوانه یم شود. آستیر

 از درجدایش

 یم کند. با اخم های در هم نگاهش کرده و یم

 ».گوید: «نذار فکر کنیم با یه نی چشم و رو طرفیم



نفس تکیه یم دهد به پشت  صندیل و ترسر یم 

 زند: «حرفتو

 ».بزن؛ یم خوام برم

 .حالش بده -

 !عه پس باالخره وقت مردنش رسید؟ -

از وقاحتش حالم به هم یم خورد، وفا دیوانه یم 

 شود؛ یقه

د و یم غرد: «ازت  ی دخی  را توی مشت یم گیر

 خوشم نمیاد،

 »!خییل نفهیم
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نفس پوزخند یم زند: «من ازت خییل خوشم میاد، 

 ».شاچی 

م  یم گیر
 .پلک روی هم یم گذارم و دم عمیق 

یم خوام مقدمه چیتی کنم؛ اونم خییل زیاد. چون  -

 الزمه که



ی که بابا واسه  تو به خودت بیای. بفهیم، یاد بگیر

 بچه اش

. که بابای آدم خییل بیشی  از شوهر  ی یعتی همه چیر

 عمه ی

 .آدم دل یم سوزونه برات

اشاره یم کنم به وفا، نفس زیر چشیم نگاه یم کند 

 .وسکوت

این خو ِ د سیندرالست. باباش بعد مرگ مادرش  -

 .زن گرفته

 .زنش خوب نبوده و گایه باباش از اون بدتر شده

 .اماشو خودت بگو وفا

 .جونم براش در یم ره -

ه به نفس یم گویم: «شنیدی؟ جونش براش در  خیر

 .یم ره

ی  بابای من معتاد بود. یه آدم که یم دیدنش، یم گفی 

 حیف

 کردنش؛ 
 

نون! حیف نفس کشیدنش، حیف زندگ



 حیف بچه

هاش. تلخ ترین روزهای عمرم رو اعتیاد بابام بهم 

 .هدیه داد

ی  اما من ازش کینه به دل نگرفتم. جای کینه بافی 

 بیشی  از

روز قبل عاشقش شدم. بابات به من نگفته بیام، 

 داداشم

گفته. اونم تو زندانه، بچش و از وقت  به دنیا اومده 

 .ندیده

 ».بابات و یم فهمه که از من خواسته بیام
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دست دراز یم کنم سمت دستش و یم گویم: «نفس 

 جان؛ ح

ال بابات بده. اگه دوز قرصاش از این بره باالتر جاش  

 کنج

 .آسایشگاهه



هیچکس هیچکس مثل خانواده ی آدم نیم شه. 

 االن میتونی بری و

ون کتی ویل اگه  حرف من رو از اون گوشت بیر

 برای بابات نی افته تو مقرصشر 
 
 »!اتفاف

ی پیاده یم شود  وفا قفل را باز یم کند؛ نفس از ماشیر

 و یم

 .رود

اهن  ، کنار درخت کاچی با آن پیر ی ون ماشیر انی بیر

 دلربای

 ...خردیل به من لبخند یم زند

* * * 

با آن صورت الغر و جسم و جان تحلیل رفته توی 

 قاب در

ایستاده. به تک تک اعضای خانواده نگاه یم کند و 

 قصد وارد

 .خانه شدن را ندارد

جایت اینجا؛ میان آبیاری بالش های گل ریز توسط 



 صبا هنگام

نیمه شب خییل خایل بود برادرم جان!*فصل_نهم: 

 " وحش ِ ت

 " نداشتنت

نگاه های ملتمس صبا؛ برای لمس یک آغوش، چشم 

 های

یش من که خودشان هم نیم دانند چه مرگشان  روانیی

 است،
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نگاه اطرفیان که هر کدام یک حالت خاص دار ند، 

 هیچکدام

نیم توانند سیاوش را به داخل خانه بکشانند، مگر  

 گریه ی

 .کیان

کفش هایش را از پا در یم آورد و مثل یک آدم آهتی  

 که کوک



د و سمت اتاق یم رود.  شده باشد راهش را یم گیر

 قند عسل

ی برای بچه اش دیر شده و حاال یم خواهد  بابا گفی 

 
ی
 تالف

 .کند

هر کس گوشه ای یم نشیند ، صبا هم به دنبالش یم 

 رود و

میان قاب در؛ دست به سینه یم ایستد و صحنه ای 

 را نظاره

 .یم کند که حرستش را داشته

شاپور و عارف کیم بعد از سیاوش وارد خانه یم 

 شوند و

مردی که تا یم توانست دق به خوردمان داده، حاال 

 محبت را

در حقمان تمام کرده.نیم ساعت یم گذرد و افراد 

 حاضی در خانه

 تمام این نیم



 .ساعت را نی صدا زجه یم زنند و درد یم کشند

 که 
 

مردن دارد شنیدن صدای بغض دار مرد دلتنیک

 قربان

صدقه ی بچه اش یم رود! که بچه اش یم شنود 

 صدای

 .خسته ی پدر را و خوابش یم برد

ش  ون یم آید. نای احوالیی بچه به بغل از اتاق بیر

 ندارد اما
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آرام سالم یم کند. جوابش را تک به تک یم دهند و 

 خدا را

 . ش را یم گذارند برای یک وقت بهی  شکر که احوالیی

 من و

خانه یم رویم و اسباب پذیرانی را یم 
ی وفا به آشیی

 .آوریم

ا این  د و یم گوید: «دخی  شاپور دستش را باال یم گیر



 حرف

 ».ها بمونه برای بعد، فعال نخود نخود

 .لبخند محو یم نشیند روی لب بقیه

نگاه خسته ی سیاوش روی صورت عزیز دردانه اش 

 پهن

است. مظلومند این دو تن، که صدا از دیوار در یم 

 آید و از

 .این دو در نیم آید

آقا رئوف زودتر از همه از جا بلند یم شود، سمت 

 سیاوش

یم رود و دستش را به سمتش دراز یم کند. سیاوش 

 میخواهد از

به ی آرایم به  جا بلند شود اما نیم گذارد و با ضی

 شانه اش یم زند.یم شنوم

که بغض دارد صدایش اما آرام یم گوید: «خوش 

 برگشت  

 »!مرد



ی را مدیون کش  چه قدر جالب است که این برگشی 

 است که

 .اعالمیه اش را تا پای چسبیدن به دیوار برده

، وفا و شاپور، مادربزرگ و دانی سیع ِ د 
ی عارف و نگیر

 صبا به

 .همراه بچه اش هم یم روند
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حاال فقط من یم مانم که مزاحم این جمع سه نفره 

 ام. شاهد

نتوانسته کالسش را کنسل کند و بیاید، در نتیجه تنها 

 آمده

 .ام

 سمت در یم 
ی
از جایم بلند یم شوم؛ نی هیچ حرف

 روم و

 .کیفم را روی شانه جا به جا یم کنم

در را باز یم کنم، کفش هایم را به پا کرده و میان قاب 



 در که

 ».یم ایستم، آرام یم گویم: «خداحافظ

ون یم آید، سیاوش رسش را باال یم   صبا از اتاق بیر

 کند ویم

 »گوید: «کجا؟

 ».لب یم زنم: «وقت زیاده؛ میام یم بینمت

 دوباره کلمه ی" خداحافظ" را روی لب یم رانم و از

ون یم زنم  .ساختمان بیر

م و چشم دلم از امروز  راه خانه را در پیش یم گیر

 خییل

 .خییل روشن

تلفن همراهم از داخل کیفم رس و صدا یم کند.  

 گوشر را

ون آورده و بعد از برقراری تماس به گوشم یم  بیر

 »چسبانم: «جانم شاهد جان؟

؛ اصال دست خودم نیست که کلمه ی جان  یم دانی

 یه یم



آید و مثل یک گربه ی دست آموز خودش را به اسم 

 تو یم
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ش را هم خودت تقصیر کاری. 
چسباند. خب بیشی 

 خونی ات

 !از حد یم گذرد و من خیال ب ِ د عشق یم کنم

 .سیاوش رو دیدی -

بدون این که لب از لب باز کنم آهسته از گلو صدانی 

 مثل

 هوم" خارج یم کنم. - خوب بود؟"

 .نه خییل -

؟ -  االن کجانی

رس خیابان که یم رسم دست برای تاکش باال یم کنم 

 و یم

 ».گویم: «دارم یم رم خونه

ی است دیگر؛  ی شهر همیر خونی محله های پاییر



 محتاج یک

لقمه نان آن هم در این گرمای سوزان زیاد پیدا یم 

 .شود

سوار یم شوم و شاهد یم گوید: «باشه، مواظب 

 خودت

 ».باش

ی طور  ».لب یم زنم: «تو هم همیر

یم خوام به راننده آدرس را بگویم که با دیدن شایان 

 یکه

یم خورم. وحشت زده آب دهانم را قورت داده و 

 سکوت یم

 .کنم

ی موهایش و یم گوید: «بلدم  جنگ فرو یم برد بیر

 آدرستون و

 ».زنداداش
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کم.  م، حاال نه پری جان، حاال نه دخی  لبم را گاز یم گیر

 االنجای

 و سکوت نیست. حاال وقت پری شدن
 

 وحشت زدگ

؟  نیست و پریزا ِ د مادر کجانی

 .نگه دار -

 نی خیایل یط یم کند؛ شانه باال انداخته و یم

 ».گوید: «نرسیدیم که

م سمت در و بازش کنم. که   یم خواهم دست بیی

 کلیشه ترین

کار دنیا را انجام بدهم برای ترساندش اما، دستم را 

 یم

 .خواند و قفل مرکزی را فشار یم دهد

وحشت یم کنم، یم ترسم؛ خیی دارد که سیاوش 

 آمده؟ خیی 

دارد که اگر امروز و غلط اضافه اش را بفهمد چه 

 پدری از او

 در یم آورد؟



 .نگه دار، یم خوام برم -

 .یم ری حاال، اصال با هم داریم یم ریم دیگه -

لش   صدایم یم لرزد و اما پوستم کنده یم شود تا کنی 

 کنم و

 ».با فریاد بگویم: «من با تو جهنمم نیم آم

قبال یم اومدی...کیش و مات وضعیت االن من  -

 است! راست یم

 گوید از قدیم

و االیام زر های اضافه ی زیادی زده ام و حاال برایم 

 شده اند
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 .چوب دو رس نجس

 االن مثال که چی این حرکات؟ -

بر یم گردد، نگاه گذرانی انداخته و دو مرتبه مشغول 

 راندن

 یم شود: «کدوم حرکات؟ دست



 ».بلند کردی، منم سوارت کردم

نفس عمیق  یم کشم و صدایم باال یم رود: «االن یم 

 شه

 »خواهش کنم نگه داری آقای راننده؟

لحنش تند یم شود و صدایش بلند: «حرف دارم 

 ».باهات

 ».درمانده جیغ یم کشم: «من ندارم؛ ولم کن

ه یم  کنار خیابان نگه یم دارد. به جان قفل و دستگیر

 افتم،

یم دانم که کار بیهوده ای است اما مگر نی تالش  

 کردن دلم

د؟  !آرام یم گیر

د. این لحن، این تن صدا، این نت  صدایش اوج یم گیر

 هایآلوده به

 .نفرت برایم غریبه اند

 !بگیر بتمرگ -

! من؛ حاال باید مرگ را هچی کنم. که   راست یم گونی



 کنار تو

نشسته ام و این ننگ است، ننگ تر از همه ی  

 کثافت کاری

 .های دنیا

بر یم گردد رو به عقب و یم گوید: «دو کلمه باهات 

 حرف
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 ».یم زنم بعد هری

 ».نیم دانم با کدام دل و جرئت یم گویم: «بنال

 ...یادم یم آید که قبال عاشق صدایش بودم و

ای خاک بر رسم کنند   که چشم بستم و ندیدم چهره 

 ی نحس

این راننده را. که شاهد اگر بفهمد چه وامصیبتانی 

 .شود

رسش را تکان یم دهد، تند؛ چند بارش را نیم دانم و 

 فقط



یم دانم که از روی عصبانیت است: «آهان، بنالم؟ 

 ».باشه

اشک سوز یم زند گوشه ی چشمم. پایان داستان 

 عاشقانه ی

 !ما چه نحس شد

یک تراژدی تلخ برای عشقمان و اما قسمت خوبش 

 فقط بهمن

 .رسید

 یم خوای بدونی چرا ولت کردم؟ -

 .پوزخند یم زنم، عقده گشانی یم کند

حرف سیاوش را پیش خودم تکرار یم کنم" شایان 

 مرد

 نیست
 

 "زندگ

راست یم گوید؛ خردسال بچه ای است که اسباب 

 بازی اش

 یم کند
ی
 .را برده اند و دارد تالف

یه لبخن ِ د احمقانه از نظر خودم و سوزاننده برای 



 شایان روی

 لبم یم نشیند: نه، اون قدرا برام مهم نیست  که به
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 .دونستنش مییل داشته باشم

نفس عمیق  یم کشد، احتماال برای اینکه فک من را 

 خرد

 .نکند

 ...تو رسگریم من بودی -

ی حرفش یم آیم و با همان لبخند اعصاب خرد کن  بیر

 یم

 ».گویم: «یم دونم

 .من اصال دوستت نداشتم... - یم دونم -

 ...تو تفری    ح من -

 .یه ذره از خوبیات بگو -

سکوت یم کند و ادامه یم دهم: «از اینکه باعث مرگ 

 یه آدم



 یه دخی  بازی کردی... یه 
 

شدی! از اینکه با زندگ

 دخی  نه؛

 !دو تا دخی  

 من بدهکاری! تموم روزانی که یم
 

 شایان تو به بچیک

ی پر از فکر آینده ی من باشن خالصه شدن  تونسی 

 به فکر

 .کرد ِ ن به تو! اسباب بازیت بودم؛ حاال دیگه نیستم

 !  که گیم اور شده تونی
رسگرمیت بودم؟ االن اونی

 عاشقم

نبودی؟ به درک! عاشقت بودم؟ حاال دیگه حالم 

 ازت به هم

 »!یم خوره

ه ی در را نشانه  ون پنجره و  دستم دستگیر نگاهم بیر

 یم

766 

 درد و درمون

د: «باز کن این در و! شاهد نگرانم یم شه  »!گیر



قفل در را یم زند و من باز هم پوزخند یم زنم به 

 حماقت

ی که پیاده یم شوم، خم یم شوم  بچگانه اش. از ماشیر

 و ازپنجره ی

 نیمه باز صندیل جلو پ

یم گویم: «بهش یم گم که امروز دیدمت!  نیم خوام 

ی ی  چیر

زندگیم رو تحت تاثیر قرار بده! »از ماشینش دور یم 

 شوم و او

 همان جا ایستاده. تلفن

ون   همراهم را از توی کیف با دست های لرزانم بیر

 کشیده و با

م. دلم نیم خواهد مثل یک دخی   شاهد تماس یم گیر

 بچه ی

احمق این مسئله را مخقی کنم که بعدا دردرسش 

 خراب شود

 ام
 

 .روی ز ندگ



بعد از چند بوق طوالنی باالخره تلفنش را جواب یم 

 .دهم

 صدایم کیم بغض دارد، کیم یم لرزد و خییل ترسیده

 »است.زمزمه یم کنم: «یم شه بیای خونه؟

صدای لرزانم را که یم شنود دو به شک یم  

 گوید: «حالت

 »خوبه پریزاد؟

نه عزیز جان، نه آرا ِ م جان. به قدر تمام روز های 

 سخت ِ ی

 پشت

 .رس گذاشته امروز خرابم
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 پریزاد؟ -

 »جوابش را به سخت  یم دهم: «جانم؟

؟ -  خونی

 اش 
 

صدای اوهم یم لرزد و انگار نگرا ِ ن زن زندگ



 شده. لب

 »یم زنم: «خوبم، فقط یم شه بیای خونه؟

دستپاچه یم شود و شتاب زده یم گوید: «یم آم، یم 

 آم

 ».آروم باش

گوشر ر ا قطع یم کند و آخر آرامش کیلونی چند توی 

 این

 نا به سامان؟! اصال بخت من با کلمه ای به 
 

زندگ

 اسم

آرامش بیگانه است و اما با تک کلمه ی ویران رفیق 

 است و

م، گام هایم سست  شفیق.راه خانه را در پیش یم گیر

 اند و دلم یم

خواهد به یاد روز های گذشته، لبه ی جدول بنشینم 

 و زار

بزنم. نیم دانم چه قدر طول یم کشد تا خودم را به 

 خانه



برسانم. جلوی در ساختمان شاهد را یم بینم که به 

 دیوار

 .تکیه زده و به صفحه ی موبایلش نگاه یم کند

نزدیکش که یم شوم از دیوار تکیه اش را گرفته و 

 چند قدم

جلو یم آید. نگرانی توی چشم هایش، جانی کنار 

 مردمک

ی شده؟ ی  »های لر زانش دو دو یم زند: «چیر

ی بار بر  ی که نه، فقط حماقتم برای هزار و یکمیر ی چیر

 رسم
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 .کوبیده شده

ی شده؟ - ی  با تو ام پریزاد، چیر

م. سمت  رستکان یم دهم و دستش را یم گیر

 ساختمان قدم

 .بر یم دارم و مجبور یم شود که دنبالم بیاید



 .بریم خونه برات تعریف یم  کنم -

ه اش پر از سوال  سکوت یم کند و اما نگاه های خیر

 .است

 با پریزاد هر روز یک بامبول رسش 
 

گناه دارد؛ زندگ

 درآورده

ون  و حاال حق دارد که خسته باشد.از آسانسور بیر

 یم رویم، هنوز

 پایمان از چهارچوب در

 »!نگذشته که یم گوید: «خب؟

لحنش پر از تحکم است و دوست دارم این صدای 

 .بم را

در خانه را یم بندم. کتش را از تنش خارج کرده و 

 روی مبل

پرت یم کند. دست به کمر یم ایستد و منتظر است 

 حرف

 .بزنم

لب هایم باالخره همت یم کنند و تکانی به خودشان 



 یم

ی  ی ی فیلم فارسیا یه چیر دهند: «من دوست ندارم عیر

 رو ازت

 ».پنهون کنم که بعدا عواقبش پای خودم باشه

ه نگاهم  ه خیر ابروهایش به جنگ هم یم روند و خیر

 .یم کند

امروز که داشتم از خونه ی سیاوش بر یم گشتم،  -

 موقع
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، رس کوچه حواسم به تلفن تو بود. دست  ی برگشی 

 بلند کرده

بودم برای تاکش و تا وقت  که تلفن رو قطع نکرده 

 بودم

 .چهره ی راننده رو ندیدم

 خب؟ -

لب هایم یم لرزند برای آوردن اسمش. خب من 



 پشت دستمرا داغ

کرده بودم که اسمش را نیاورم و حاال مجبورم. تمام 

 ت

الشم را یم کنم و به آرایم زمزمه یم کنم: «شایان 

 »...بود

یکه یم خورد. گریه ی ابروهایش از هم باز شده، 

 فاصله پیدا

 .یم کنند و تای ابرویش باال یم پرد

 رسش را با نگایه مملوء از تردید تکان یم دهد و یم

؟  »گوید: «چی

ذهنش را یم خوانم؛ ترسیده! من هم اگر هانیه زنده 

 شود و

 .رو به رویم بایستد چهارستون بدنم یم لرزد

ی دست هایم  به سمتش یم روم. دست هایش را بیر

م  یم گیر

ه به چشم هایش یم گویم: «بهش گفتم به  و خیر

 شاهد یم



گم که اومدی اینجا. گفتم نیم خوام هیچی زندگیم 

 رو تحت

 ».تاثیر قرار بده

دستش باال یم آید و روی رسم یم نشیند. دست هایم 

 را دور

 کمرش چفت یم کنم و رسم را روی سینه اش یم
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گذارم: «گفت یم خواد باهام حرف بزنه. من گفتم 

 
ی
 حرف

باهات ندارم. بهم گفت بتمرگ! گفت من تفری    ح 

 بودم براش،

یه رسگریم پیش پا افتاده. برام مهم نیست شاهد 

 چون بهشگفتم اگه

 قبال دوستت داشتم االن حالم ازت به هم یم

 ».خوره

دست هایش رسم را نوازش یم کنند. توی چشم هایم 



 نگاه یم کند

 و یم گوید: «دلم یم

. دلم یم  ی ی االن برم فکش و بیارم پاییر خواد همیر

 خواد تن

لشش رو به خاک و خون بکشم ویل نیم کنم. 

 سوخته که

ی غلط اضافه ای کرده. اگه برم رساغش فکر  همچیر

 یم کنه

 ».تونسته زهرش و به من بریزه

ون ریخته را هل  شاخه ای از موهایم را که از شال بیر

 یم

دهد زیر شالم و یم گوید: «فکر نکتی اگه نیم رم 

 رساغش

تیاما، من یم خوام بدونه که اون یک  آدم نی غیر

 درصد تو

 ما نقشر نداره، حت  به عنوان مزاحم
 

 ».زندگ

مردمک چشم هایش باز یم لرزند و لبش باز و بسته 



 یم شود

سد: «مگه نه؟  تا بیی

* * * 

آخرین نگاه را حواله ی پریزا ِ د توی آینه یم کنم و 

 لبخند
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 .محوی روی لبم یم نشیند

 اومدی خانوم؟ -

ی کیف  کلید برق اتاق را خاموش یم کنم و با برداشی 

 دست  

کوچکم از مقابل آینه اتاق و بعد خانه را ترک یم  

 .کنم

دستم را به شاهد که مشغول قفل کردن در خانه 

 است بند

 یم کنم و با کیم سخت  کفش های پاشنه بلندم را یم

پوشم. مسخره است که پاهایم تاب پانزده سانت 



 پاشنه راندارند اما

 .خب من اضار دارم که بپوشم

شاهد قد و باالیم را برانداز یم کند و یم گوید: «این 

 باال هوا

 »!چطوره؟

و بعد از آن دست لبخند های لعنت  روی لب یم 

 نشاند. با تک

خنده ی آرایم نگاه از او گرفته و تالش یم کنم که به 

 سمت

 .آسانسور قدم بردارم

یط یک حرکت آنی و فردین منشانه دست یم برد زیر 

 ز انوها

 .و پشت کمرم و کیم بعد از جا کنده یم شوم

 »ناباورانه زمزمه یم کنم: «شاهد!؟

در حایل که ییک از دکمه های کنار در را با رس انگشت 

 فشار

یم دهد یم گوید: «این باال هوا گرم بود، ترسیدم گرما 



 زده

 ».بشر 
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ی زشته -  .همسایه ها یم بییی

 .در باز یم شود و وارد آسانسور یم شویم

 .زشت ریختشونه -

ی بگذارد.  باالخره رضایت یم دهد که من را روی زمیر

 ته دلم،تمام

گوشت و پوست و خونم این آرامش نستی را حس 

 یم

 !کنند

 دست دور شانه ام حلقه کرده و من را به خودش یم

چسباند. به زو ِ ج خوشبخت توی آینه نگاه یم کند 

 و لبخند

یم زند. یعتی آن رس دنیا کش نبود که خوشبختش  

 کند؟! که



 من را از فالکت نجات داد و شد فرشته
 

 !آمد و زندگ

ون رفته و چند پله ی پشت راه پله را  از آسانسور بیر

ی   پاییر

 .یم رویم تا به پارکینگ برسیم

راه یم افتیم سمت آدرش که صبا برایم فرستاده و 

 باباجان؛

بچه هایت بدو ِ ن تو و حمایتت رس و سامان گرفتند، 

 پاهایت

 .را دراز کن و آسوده تر بخواب

ضبط ماشینش را روشن یم کند. حواسم به 

 خوشبخت  های

 ام پرت شده و به متتی که خواننده یم 
 

کوچک زندگ

 خواند

 .نیست

یک ساعت بعد؛ باالخره به مکان مورد نظر یم 

ی   رسیم. ماشیر
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را پارک کرده و وارد رستوران مجلیل که صبا برای 

 آزادی

سیاوش اینجا جشن گرفته یم شویم.نفس عمیق  یم  

 کشم، یک

 ساعت تمام پشت ترافیک بودن ح

 .الم را به هم زده

صبا از دور برایمان دست بلند یم کند، به سمتش یم 

 .رویم

 . سالم یم کنم

سیاوش از جا بلند یم شود، جواب سالم شاهد را  

 کوتاه یم

دهد. لبخند شاهد ر وی لبش یم ماسد وقت  دستش 

 منتظر

توی هوا یم ماند و سیاوش باالخره با چشم و ابروی 

 صبا با

 .او دست یم دهد



یک لحظه بدم یم آید از سیاوش. بدم یم آید از نی 

 چشم و

رونی اش که زنده ماندن و این آرامش را به شاهد 

 مدیون

د. شاهد اما سیع یم کند   است اما برایش قیافه یم گیر

 که

این حرکت سیاوش را برای خود نی اهمیت جلوه 

 بدهد. یم

 ».گوید: «رسیدن بخیر 

ی دوخته و  و سیاوش در حایل که نگاهش را به زمیر

 نوک

ی یم زند یم گوید: «ممنون  ».کفشش را آرام به زمیر

صبا برای عوض کردن بحث یم گوید: «بفرمایید 

 بشینید. »شاهد

 صندیل را برایم عقب یم کشد و اشاره یم زند که با

774 

 درد و درمون



 .فاصله ی دو صندیل از سیاوش بنشینم

شایان یم گفت" من از این سوسول بازیا خوشم 

 !"نمیاد

احمق بود که نیم دانست این سوسول بازی ها چه 

 دیل از زن

 .یم برد

 را فراهم کرده اند. 
 

ی بزرگ خودش کنارم یم نشیند. میر

 آن

 .قدر که کل خانواده ی کوچمان دور هم جمع شوند

ه مانده به سیاوش  شاهد رو به صبانی که رس پا خیر

 یم کند

 »و یم پرسد: «حال کیان چطوره؟

د و روی صندیل  صبا به سخت  نگاه از سیاوش یم گیر

 یم

نشیند. احتماال او هم از سیاوش بدش آمده. که 

 سیاوش

هنوز نیم داند خواهرش قرار بود چه شکری بخورد 



 اما شاهد

نگذاشت. که به وقت در ِ د زایمان زنش شاهد بود  

 که او را به

 .بیمارستان رساند

شاهد بود که از روزگار مفلوک بودن نجاتم داد. 

 خییل وقت

 ام را تحت تاثیر قرار 
 

نیست که آمده اما همه ی زندگ

 داده.با یک

 یم گوید: «خوبه، یکم دیگه مامان
 

 لبخند ساختیک

 ».بزرگ یم آرش

 .شاهد رس تکان یم دهد و لبخند یم زند

به اطراف نگاه یم کنم و از آرامش اینجا حس خوب 

 یم
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م. نگاه گذرانی به چند خانواده ی ساکن در آنجا  گیر

 یم



 .اندازم و بعد باز به شاهد یم رسم

که نگاهش را به سیاوشر دوخته که نگاهش پهن 

 است روی

ی و با رس انگشت اشکال در هم یم کشد. مثال  میر

 شاهد توقع

داشت به ازای رفاقت  که از قدیم داشتند حداقل 

 یکدیگر را

بغل کنند، یا شاید روی شانه های هم بزنند و 

 بگویند" چطوری

 "رفیق؟

با رس و صدای وفا که در همان بدو ورود نمود یم  

 کند، از

م  .افکار آشفته ی رسم فاصله یم گیر

ش  از جا بلند یم شویم، شاهد و شاپور گرم احوالیی

 یم کنند

 .و بعد شاهد و عارف

ی یم پرسم و یم گوید: «رفته  از نگیر



 ».ولگردی

د و یم نشیند روی لبم. این  لبخندی پر یم گیر

 ولگردی های

عاشقانه خداهستند برای آدم توی دوران 

 مجردی!چند دقیقه ی بعد

ش  مادربزرگ همراه مر ِ د تنهانی با دخی 

وارد رستوران یم شوند و تنهانی این مرد مرا به یاد 

 تنهانی 

 .انی یم اندازد

ش دانی سیع ِ د صبا با بقیه که تمام  سالم و احوالیی

 یم شود
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 روی صندیل یم نشیند و به دخی  کوچکش که کنارش

 .نشسته و پاهایش را تاب یم دهد نگاه یم کند

شاپور از شاهد در مورد کار و بارش در ایران سوال یم  

 کند



وشاهد جوابش را با حوصله یم دهد و اما نگا ِ ه 

 لعنت  سیاوش

ی پهن است و قصد باال آمدن ندارد.  هنوز هم روی میر

 هرکس

نداند فکر یم کند که شاهد بابای سیاوش را کشته که 

 این

 .قدر طلب کار است

اعصابم خرد یم شود از نی محیل هایش. یم خواهم 

 
ی
 حرف

ی  ی بزنم که شاپور پیشدست  یم کند و یم گوید: «چیر

 شده

 »سیاوش؟ حالت خوبه؟

و باالخره برای چند دقیقه نگاهش باال یم آید و رو به 

 شاپور

 ».یم گوید: «نه؛ خوبم

شاپور تکیه یم دهد به صندیل و یک دستش را روی 

ی یم  میر



 .گذارد: تو لگ

یک لبخند احمقانه ی مسخره یم زند و یم گوید: «نه 

 ».خوبم

وع یم شود صبا رو یم کند به  نی قراری کیان که رسر

ی  سیاوش و یم گوید: «کاالسکه ی کیان تو ماشیر

 وفاست، یم

 »!شه بیاریش؟

 .سیاوش از جا بلند یم شود و از سالن خارج یم شود
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ی دوست   وفا حد و اندازه ندارد که ماشیر
مهربانی

ا به  داشتتی ارسر

دست شوهر خواهرش داده که خواهرش را 

 خوشحال

کند. از روی صندیل بلند یم شوم، عذر خوایه کرده 

 و من

 .هم به دنبال سیاوش یم روم



در صندوق را که یم بندد مقابل خودش من را یم 

 بیند. تمام

تالشم را کرده ام که قبل از برگشتنش به داخل 

 رستوران

 .خودم را با آن کفش های مسخره به او برسانم

یم خواهد قدیم بردارد که راهش را سد یم کنم. 

 چشم

هایش از نگاه کردن به صورتم طفره یم روند و بدم 

 یم آید

 .از این مسخره بازی هایش

 !این چه رفتاریه که با شاهد داری؟ -

از جواب دادن به سوالم طفره یم رود و بیشی  

 اعصابم را

 ».خرد یم کند: «بچه نی قراری یم کنه

کالفه یم شوم و صدایم را باالتر یم برم: «با تو ام 

 »!سیا

کالفه یم شود و او هم صدایش را باال یم برد: «بچه 



 نی 

 ».قراری یم کنه

ی بگویم اما با اخم های در  ی دهن باز یم کنم که چیر

 هم ازکنارم

 .یم گذرد و لعنتش یم کنم

چند قدم که از من دور یم شود صدایم را باال یم برم: 

 «منم
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 ».نی قرارم داداش

ی ادامه یم دهد  چند لحظه رسجا یم ایستد و به رفی 

شام زهر مارم یم شود. خب حق دارم که ناراحت 

 باشم. من

همرس شاهدم و وقت  خانواده ی من به همرسم 

ام  احی 

 .نگذارند من را شکسته اند

من امشب از رفتار سیاوش خجالت کشیدم و این 



 ییک از آن

 .اتفاقات نادری است که باید در گینس ثبتش کرد

سیاوش نی چشم و رو نیست و نیم دانم اما حاال چه 

 مرگش

 !شده؟

ی را جمع یم کنند. این  بعد از خوردن شام، خدمه میر

 شام و

این برنامه ی امشب مبلغ زیادی آب خورده اما نیم 

 دانم

ی شده  .دقیقا از کجا تامیر

شاهد و عارف صحبت یم کنند. شاپور کاالسکه ی  

 کیان را

ی فاصله گرفته گذاشته و با  کنار صندیل اش که از میر

 دست

عقب جلو یم کند تا بخوابد. صبا و وفا با هم پچ پچ 

 یم

کنند و اما سیاوش خراب است انگار امشب! که فکر 



 یم کنم

شاهد تنها دیل ِ ل ناراحت  و رس به زیری امشبش 

 .نیست

 .از جا بلند یم شود و با اجازه یم گوید

ون سیگار بکشم  ».آرام زمزمه یم کند: «یم رم بیر
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عجیب است که همه برای آزادی اش خوش حالند 

 اما او توی

 !الک خودش فرو رفته

من هم با اجازه ی آرایم یم گویم و پشت رسش راه 

 یم

 .افتم. بدم میاد از اینکه غصه بریزد توی دلش

ی روی صورتم یم نشیند  نگاه گنگ شاهد قبل از رفی 

 و من

فقط لبخندی مسخره یم زنم.مثل یک بچه شده ام  

 که تاب دوری



ون از  مادرش را ندارد. بیر

رستوران تکیه یم زند به دیوار سنگ نما شده ای و 

 سیگار

 .روشن یم کند

کنارش که یم ایستم، در حایل که سیگار نیمه روشن 

ی لب  بیر

 »!هایش تکان یم خورد یم گوید: «باز اومدی که

لبخند کچی روی لبم یم نشیند و یم گویم: «جلدتم 

 ».دیگه

ون یم  کایم از سیگارش گرفته و دود را از دماغش بیر

دهد: «تا دو دقیقه پیش یم خواست  رس به تنم 

 ».نباشه

تکیه یم دهم به دیوار و دست هایم را روی سینه 

 جمع یم

کنم: «وقت  حالت بده ویل نیم دونم چته اعصابم 

 خراب یم

 ».شه



به قد و باالی سیگارش نگاه یم کند و یم خواهد 

 بزند
ی
 حرف

که صدای صبا یم آید. کالفه شده از رفتارهای گند 

 شوهرش
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و یم گوید: «مهمون دعوت کردی س ُ م بکم بشیتی 

 جلوش؟

 ».وای خدا دیوونم کردی سیاوش

م و به سمت داخل قدم بر یم  دست صبا را یم گیر

 .داریم

میانه ی راه اما بر یم گردم و یم گویم: «بیا خونمون 

 داداش.یم

 »!خوام در دت و بشنوم

 به سیگار کشیدنش ادامه یم دهد
ی
 .نی هیچ حرف

آمدن یا نیامدنش را نیم دانم اما یم دانم که دلم او را 

 به



این آب و نان نخواهد گذاشت و باالخره از زیر 

 زبانش حرف

 .یم کشم

نفس عمیق  یم کشم. وارد سالن یم شویم و سمت 

ی یم  میر

رویم. صبا بر یم گردد رسجای خودش. چند دقیقه 

 ی بعد

 .سیاوش هم یم آید و به ما ملحق یم شود

صبا گارسون را صدا یم زند و گارسون یم داند که باید  

 کاری

که از قبل هماهنگ شده را انجام بدهد. رس تکان یم 

 دهد و

 .یم رود نی کارش

صبا یم ایستد و دست هایش را به هم یم زند: «خب 

 خب

 ».خب

حواس ها جمع او یم شود، صدایش را صاف یم کند 



 و یم

گوید: «امشب برای من قشنگ ترین شب عمرمه. 

 خب بعد از
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این همه اتفاق بد باالخره یم تونم یه نفس راحت 

 بکشم و

خیالم از بابت بچه ام و پدرش راحت باشه. »حواس 

 من اما به

 صحبت های صبا نیست و حواس شاهد

مزده ام و او یم خواهد به من اطمینان بدهد   هم. رسر

 که

ی نیست و لبخند یم زند ی  .چیر

چشمک کوتایه هم یم زند و نگاهش را یم دهد به 

 صبا که

حرف های قشنگ یم زند. نگاه شاپور اما به بچه ی 

 آرام



خوابیده اش توی کالسکه است. وفا دست زیرچانه 

 زده و با

لبخند به صبا نگاه یم کند و بقیه هم دست کیم از او 

 .ندارند

ی  - خب من یم خوام تشکر کنم از آدمانی که تونسی 

 این

لحظه رو برای من فراهم کنند. اول از شاهد پری 

وع یم  رسر

 .کنم

کاش نگوید از رشادت های پری! از خاک عالم بر 

 .رسی هایش

از اینکه رفت تا صیغه ی مرد کثیقی مثل صفدر 

 شود. از

 !اینکه... نگو صبا، لطفا نگو

نگاهم یم کند و با لبخند گل گشادش ادامه یم 

 دهد: «من

ازت ممنونم پری. هرچند که تو این خونی ها رو به 



 برادرت

 !کردی اما، من رو مدیون خودت کردی
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و اما شما شاهد. »نگاه سیاوش پرت صبا یم شود و 

 شاید کیم

 .خجالت بکشد

شاهد به سیاوش نگاه یم کند و یم گوید: «من هرکاری  

 که

انجام دادم رو برای رفیقای قدیمیم انجام دادم، 

 احتیاچی به

 ».تشکر نیست

این مر ِ د مرموز دوست داشتتی بلد است آدم را 

 مرید خودش

کند. تیر خالص یم زند به سیاوش وقت  اسم رفاقت 

 را به

 .میان یم آورد



صبا لبخندش را وسعت یم بخشد و یم گوید: «من از 

 همتون

 ».ممنونم، مخصوصا شما بابا

نگاه شاپور باال یم آید و سیبک گلویش هم تکانی به 

 خودش

 .یم دهد

ی یم  را روی میر
 

 کیم بعد گارسون یم آید و کیک بزرگ

 .گذارد

روی کیک شمع چینده اند و وفا یم  

 »گوید: «تولدشه؟

 صبا دستش را روی شانه ی سیاوش یم گذارد و یم

گوید: «تولد دوباره اشه! »و من به یاد زنی یم افتم که 

 توی دوران

 اش از
 
 حاملگ
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تنهانی و نی طاقت  تا پای مرگ رفت..!.ش ِ ب تولد 



 دوباره ی

مت  سیاوش هم به پایان یم رسد. بمیر

برادرجان که پدر و مادرت برایت اندازه ی آدم های 

 اطراف ت

 .الش نکردند

ی خودش یم  خداحافظی یم کنیم، هرکس سوار ماشیر

 شود

و یم رود و اما من گن ِ  گ وجود مردی شده ام که الم 

 تا کام

 نیم زند و تنها صحبت کردنش مربوط یم شود 
ی
حرف

 به

ش سوال یم پرسد. سوار  وقت هانی که از دخی 

ی یم  ماشیر

شوم، شاهد هم سوار یم شود و استارت یم زند. به 

 سمتخانه یم

 .راند و صدای ضبطش را باال یم برد

 :خواننده یم خواند



 دل گرفتاره"

 عاشق یار ه

 من نه گیجم و هشیار

 ."یه حال جدیدی بینمونه

نیم نگایه به صورتش یم اندازم که مصادف یم شود 

 با

نگا ِ ه بلند مدت او به روی صورتم. آن لبخن ِ د 

 لعنت  مسخ کننده

که خدا فقط نسخه ی اصیل اش را به شاهد داده و 

 تمام

ند کنار حرکت این لب ها  .لبخندهای دنیا انگار حقیر
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د وقت   ب یم گیر روی فرمان با دو انگشت ضی

 خواننده ادامه

 :یم دهد

انی توی چشاته که دلم و یم لرزونه"
ی  یه چیر



 آدم و از تک و تنهانی بدجوری یم ترسونه

 نیم شه نباشر یه زندونهچی داری  
 

، زندگ
 

این زندگ

 که نفس

 ""!هاتم یه جورانی درمونه؟

ی  رسم را تکیه یم دهم به پشت   صندیل و شیشه را پاییر

 یم

ی یم آید به  کشم. بادی که در اثر رسعت تند ماشیر

 صورتم

 .یم چسبد

ی شدن ریتم آهنگ را با  انگشت هایش باال و پاییر

به  ضی

ی ادامه یم دهند  .هایشان روی فرمون ماشیر

 حال خونی دارم! وقت  خواننده یم خواند و من هم

 :همراهمش زمزمه یم کنم

 دل که به رفتار تو، طرفدار تو گرفتار شد"

یات و دید یه شبه نی افسار شد  که دلیی
 وقت 

 تو دلربای متی 



 نفش هوای متی 

ی بیای؛  باال بری پاییر

 !"تو دیگه برای متی 
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انگار که تازه از ماه عسل برگشته باشم این حس 

 خوب بند

ی نیست از آن  بند وجودم را تسخیر یم کند. خیی

 .حس هایمزاحم

ه زده روی گلو و از آن  ...از آن خاطره های چنیی

جامانده اند توی گذشته ام و انگار مرده اند با آن 

 جمالت

 !عرفانی شایان که با وقاحت یم گفت

ضبط را به یک باره خاموش یم کند و یم گوید: «قرار 

 نیست

 
 

 »!شما دیالوگای من و بیک

 »متعجب یم پرسم: «هان؟



 اش به من یم فهماند که آهنگ را 
ی
لبخند یک طرف

 .یم گوید

آهان یعتی االن نفس و هوا و دلربا و فالن شما  -

 !منم؟

 رسش را تکان یم دهد و یم گویم: «جلل الخالق. برات

 »!عجیب نیست؟

؟ -  چی

ی را کناری پارک کرده و به  رس کوچه که یم رسد ماشیر

 طرف

 .من مایل یم شود

د . یه   بزنم و خنده ام یم گیر
ی
نگاهش نیم گذارد حرف

 یم

خواهم خنده ام را جمع کنم و حرفم را بزنم نیم 

 .شود

نگاهم یم کند و نگاه و گویا " حال جدیدی بینمان 

 است"یم دانی 

ی خوردم و بلند شدم. حاال که  پری جان، حاال که زمیر
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رسد و گرم را چشیدم دلم یم خواهد نصیحتت کنم. 

 این را

ی تمام یم شود؛  از پریزاد به یادداشته باش  که همه چیر

 باال

 !***خره

صدای آیفون که یم آید دست یم کشم از دوخت و 

 دوز. از

جا بلند شده و سمت آیفون یم روم و جواب یم 

 »دهم: «بله؟

صدای مردانه ای توی گوشم زنگ یم 

 ».زند: «سیاوشم

 ».در را باز یم کنم و یم گویم: «بفرما باال

تا آمدن سیاوش تکه پارچه های کنار چرخ خیایط را 

 جمع

کرده و کناری یم گذارم. صدای تقه ی در یم آید، 



 شتابان

سمت در یم روم و در را باز یم کنم.نگاهش آرام 

 است، به چهره

 اش توسط لبخند کوچک و

 .محوی زینت بخشیده و خواهرکشر یم کند

خم یم شود و بند کتانی هایش را باز یم کند. وارد 

 خانه یم

 .شود و آرام یاهللا یم گوید

دست  یم کشد پشت گردنش و یم گوید: «اصال 

 فکرشم نیم

کردم این طوری عروس بشر و این طوری بیام بهت 

 رس

 » .بزنم

تعارفش یم کنم که بنشیند و روی مبیل که جلوی 

 تلویزیون

 .قرار دارد یم نشیند
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بت خانه یم روم و همانطور که پارچ رسر ی  سمت آشیی

ون یم آورم یم گویم: «هیچکس  ی را بیر سکنجبیر

 فکرش رو

 » .نیم کرد

بت پر یم کنم  .دولیوان را توی سینه یم گذارم و از رسر

ون یم روم و تعارفش یم کنم. لبخند  خانه بیر ی از آشیی

 زده و

 » !نزده یم گوید: «خانم شدی

ابرو باال یم اندازم و ذهنم پر یم کشد به قدیمی  ها. 

 وقتهانی که

 من یک دخی  دست و پا چلفت  بودم! هنوز هم

هستم و شاید برای دیگران جالب باشد که اگر سوایل 

 در

ی داشته باشم زنگ یم زنم و از شاهد یم  ی مورد آشیی

 .پرسم

بتش یم  کنارش روی مبل یم نشینم. یک قلپ از رسر



 نوشد و

 ».یم گوید: «تِ  ه دلم خالیه

ی یم   لیوان هنوز به دهنم نزدیک نشده که روی میر

 گذارمش و

 »!یم گویم: «چرا؟

ی یم گذارد و  او هم لیوان نیم خورده اش را روی میر

 دست به

صورتش یم کشد. کالفه است انگار که برای زدن 

 حرفش

 .دست دست یم کند

یم گم پری؟! تو واسه دین و این حرفا که نیست  -

 اگه تو

این خونه موندی؟ من اوضاعم این نیم مونه کار یم  

 ...کنم
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برادر بیچاره ی خوش خیالم، اگر بنا به کار کردن تو 



 بود که

 !پایم به دخمه ی صفدر باز نیم شد

تحکم موج یم زند میان لحنم، طوری که خودم هم  

 کامال به

این باور قلتی یم رسم وقت  یم گویم: «من حالم خوبه 

 سیا،

حال زندگیمم خوبه ویل حال تو خوب نیست و من 

 واقعانیم دونم

 ».چرا

عصتی یم شود، یم دانم که حاال دلش یم خواهد به 

 پشت  

د  .تکیه بزند و شصت پایش را به بازی بگیر

د. دستش را به   یم گیر
چشم یم بندد و دم عمیق 

 سمت من

د و یم گوید: «بچه؟! تو گ یم خوای بفهیم من  یم گیر

 نگرانتم؟ گ یم خوای بفهیم که ننه بابات فقط جور

زاییدنت و کشیدن؟! پدر و  مادرت منم که االن 



 نگرانتم. که

دل توی دلم نیست که نکنه دلت خون باشه تو این 

 !خونه

همیتی که سنگش و به سینه ات یم زنی داداش 

 همون نی 

 »...ناموسیه که تو رو

یم بیند که چانه ام یم لرزد، پلک هایم یم پرند و  

 کاسه ی

 .چشمم پر شده که دست یم کشد از حرف هایش

د و یم   ی دو دست یم گیر کالفه رسش را بیر

 گوید: «پری؛

 ».نگرانم
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صدایم باال یم رود و بغض انگار که دریاچه ای 

 خروشان

 »!باشد میانش موج یم زند: «نباش



نگاهم یم کند و انگار چشم هایش درد دارند. - 

 اینطوری نگران

 
 

 بودنت اذیتم یم کنه. من به نیت یه زندگ

درست و درمون وارد این خونه شدم. اون دیه ی  

 کوفت  

مهریه ی من بود. سیا با این حرفا فقط تن و بدنم و 

 یم

سم از اینکه مبادا  لرزونی که هر لحظه و هر ثانیه بی 

 زندگیم

 !خراب بشه

کف دست به پیشانی یم کوبد. اعصابش ضعیف 

 است،

 آرایم نداشته، پدر و مادر درست و درمانی هم
 

 .بچیک

خودش گلیم خودش و دخی   بچه ای آویزان را از آب 

ون  بیر

 ».کشیده: «یم خوام روشنت کنم ابله

م، من نی چشم و رو  ی دست یم گیر دستش را بیر



 نیستم پدر

 .و مادرم جان

س خسته ام، از نی  -
روشنم داداش! فقط از اسی 

 اعتمادی ک

ی و هوا موندن بریدم. یم خوام  ی زمیر الفه ام، از بیر

 دلمو بدم

به دل زندگیم نیم دونم چه قدر یم شه رو قولش 

 حساب

 ...کرد ویل

 !واسه من حرف فلسقی نزن پری -
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صورتم خیس شده و گونه ام پذیرای ماییع شده که 

 رویصورتم یم

 .غلتد

 .صدایم باال یم رود و الل شوم سیاوش جان

بذار بزنم. بذار بهت بگم چه قدر بزرگ شدم! بذار  -



 بهت بگم

اگه مامانمون مر ده بود، اگه بابامون به فکرمون نبود، 

 اگه تو

بچه بودی و نصیحت بلد نبودی من یاد گرفتم! 

 تجربه کردم

که یاد گرفتم! بذار بهت بگم داداش که بدونی یم 

 فهمم چی 

 .بده و چی خوبه

ی دستش  ی موهایش. دستم را بیر چنگ فرو یم برد بیر

 نگه یم

دارد و لحنش نرم یم شود: «آبچی کوچیکه یم دونی  

 که نور

چشمیم. رستو نی منطق یم شم، وحشر یم شم، 

 دیونه یم

شوم... آدم یم کشم! به عیل خوشبختیت آرزومه 

 ویل از

ون نیم ره ایتی که یم گن سگ زرد داداش  رسم بیر



 شغاله. از

فرداته که وحشت دارم. دیدم حال بدت و دیگه نیم 

 خوام

 ».ببینم

حرف حق یم زند خب. باید خفه شوم و گوش 

 .بدهم

 ...چرخش کلید توی قفل در را یم شنوم و

چند لحظه ی بعد صدای بلند شاهد را یم شنوم که 

 طبق

عادت اسمم را صدا یم کند. اشک هایم را پاک یم  

 کنم و از
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جا بلند یم شوم. یم خواهم به سیاوش اطمینان 

 خاطر

بدهم که ِ گل این مرد با شایان فرق دارد. به 

 استقبالش یم



 .روم و شاهد هنوز سیاوش را ندیده

 .سالم یم کنم و " خسته نباشید" یم گویم

جوابم را با لبخند خسته ای یم دهد. باالخره سیاوش 

 رایصی 

 .یم شود که از جایش بلند شود و سالم کند

ی من و سیاوش یم چرخد و سیاوش  نگاه شاهد بیر

 سالم یم

 .کند

شاهد همان لبخند خسته را روی لب مز نشاند و یم  

 گوید: «س

الم، خوش اومدی! »سیاوش هم انگار از موضعش  

 کوتاه آمده که

 خییل آرام یم

 ».گوید: «چاکریم

شاهد سمت اتاق یم رود و در همان حال یم  

 گوید: «شما

ی من دست و صورتم رو یه آب بزنم یم آم  بشیر



 »...خدم

ی حرف شاهد: «دارم رفع  حرف سیاوش یم آید بیر

 زحمت یم

 ».کنم

شاهد بر یم گردد و دستش را به دیوار تکیه یم دهد و 

 یم

 »!گوید: «شما رحمت  

سیاوش راهش را یم کشد سمت در؛ خداحافظی 

 آرایم کرده
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 .و در را باز یم کند

ون نگذاشته که شاهد یم   هنوز پایش را از در بیر

 گوید: «من

 »!داداش شغال نیستم

ی توی هوا یم  پای سیاوش با فاصله ی کیم از زمیر

 .ماند



طول یم کشد تا به خودش بیاید، در را ببندد و 

 برگردد سمت

 .ما

مات و مبهوت نگاهم روی صورت شاهد و سیاوش 

 میچرخد. شاهد

 لبخند کچی روی لب نشانده و سیاوش شوکه

 .نگاهش یم کند

ته دلش و خایل نکن خان داداشش، عاشقش  -

 نیستم ویل

زنمه، دوستش دارم. عاشقش نیم شم چون با عشق 

 نیم شه

 کرد، با عشق فقط یم شه مرد! اما تا دنیا 
 

زندگ

 دنیاست

به ی کاری خوردم  دوستش دارم. من از شغال ضی

 واسه خاطر

یکش نیم شم، شبیهش نیم شم و هیچ  همینه که رسر

 خط و



 .ربظ باهاش ندارم

سیاوش تنها نگاهش یم کند و حتما که توقع این 

 جای کار را

 .نداشته

شاهد دست به سینه یم ایستد و یم گوید: «اگه فکر 

 یم

 .  ما ژانرش انتقامیه که اشتباه فکر یم کتی
 

کتی زندگ

 من از
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اون رس دنیا با کیل در به دری نیومدم اینجا که باز 

 دربه در

بشم. بابای من و تو نکشت  سیاوش، خودکشر کرد! 

 جلوی

 دید که من نی گناهم اما پشت   عزیز 
چشمم. وقت 

 دردونه

 ».اش و کرد



 یم گذارد و یم رود.نیم توانم بدرقه اش 
ی
نی هیچ حرف

 را کنم

 .چون توانانی حرف زدن ندارم

همانجا با دست و پای لرزان روی رسایم ِ ک ک ِ ف 

 پذیرانی یم

 !نشینم و به حرف های شاهد فکر یم کنم

یم گذارد تا با دنیای رس درگمم قدری تنها باشم و به 

 اتاق یم

کمان، گفت من را دوست دارد، تا دنیا  رود! اتاق مشی 

دنیاست! گفت که... حرف هایش از یادم رفته اند و 

 فقط

ی یک جمله در رسم اکو یم شود  .همیر

 !ته دلم خایل نشد شاهد جان، قرص تر شد

ون یم آید، در حایل که لبه ی پاییتی  از اتاق که بیر

ت  تیرسر

جذبش را مرتب یم کند یم گوید: «باز که اون جا 

 »!نشست  



م و از جا بلند یم  ی رسامیک ها یم گیر نگاه از بند بیر

 .شوم

م تا مثل یک خانم  خانه را در پیش یم گیر ی راه آشیی

 وظیفه

بت بیاورم  .شناس برای همرس خسته ام لیوانی رسر

مقایسه کردن کار ابلهانه ایست اما خب بلد نبود 

 بگوید
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دوستت دارم! یا دوستش دارم! ادعای مرد ِ ن بدون 

 من را یم

اق تر از همیشه دارد مهریه ی من را  کرد اما حاال قیی

 خرج یم

؟  کند! - چی یم دوخت 

نفس عمیق  یم کشم و لرزش صدایم را مهار یم کنم. 

 میان

 بودم انگار و با حرف هایش شک داد به 
 

مرگ و زندگ



 !قلبم

هن مردونه  ».تالشم را یم کنم تا به سخت  بگویم: «پیر

 سیتی را مقابلش روی یم ِ ز پذیرانی گذاشته و او یم

 »گوید: «برا ِ ی؟

 »!کنارش روی مبل دونفره یم نشینم و یم گویم: «تو

من دوخت و دوز را دوست نداشتم، اصال هم 

 .دوست نداشتم

اهن بدوزم. حاال  حت  اگر قرار بود برای سیاوش پیر

 هم ندارم

اما جسمم مجبور نیست و دلم گو یا مجبور است؛ 

 آن هم

 .خییل زیاد

 !خوش به حالم پس -

 ».زمزمه یم کنم: «خوش به حالت پس

صدای تلفن همراهم که به گوش یم رسد از جا بلند 

 یم شوم

ی مشکل را دارم و  و به دنبالش یم گردم. همیشه همیر



 امان از

 .حواس پرت ِ ی لعنت  

کاش جرئتش را داشتم که مقابل سیاوش بایستم و 

 بگویم
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اگر شاهد نبود االن خواهرت را باید توی دخمه ی 

 صفدر پیدا

یم کردی. که آن موقع خواهرت پری جانت نبود و از 

 نظر

خودت و خودش تکه ای آشغال بیش نبود. صدای 

 تلفن قطع

یم شود و اما من رسگردان هنوز به دنبالش یم گردم و 

 نیم

 .دانم باید کجا پیدایش کنم

 .رو ُاپنه -

بر یم گردم و به شاهد نگاه یم کنم. اشاره یم کند 



 سمت

خانه و یم گوید: «گوشیت و یم گم ی  ».آشیی

خانه یم  ی رسم را خییل آرام تکان داده و سمت آشیی

 روم. یک

ی سیاوش گذشته و نیم دانم به خانه  ساعت  از رفی 

 رسیده

یا نه.اسم و عکس صبا روی صفحه ی موبایل دهن  

 کچی یم کند

به من.  که نکند سیاوش کوچه و خیابان را پرسه یم 

 زده و

 برایش افتاده باشد
 
 .اتفاف

ی رنگ برقرار کرده و گوشر  تماس را با لمس آیکون سیی

 را به

 .گوشم یم چسبانم

بر خالف تصورم صدای وفا را به جای صبا یم شنوم  

 که سال

م نکرده یم گوید: «پری غروب پاشو بیا اینجا یم 



 خوایم

 ».بریم خرید با بچه ها

به کلمه ی " بچه ها" فکر یم کنم. ما هیچ وقت بچه 

 نبودیم
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و بچه خطاب نشدیم که زندگیمان پر بود از 

 مشکالت بزرگی  

 .ها

 .علیک سالم -

 .حال و احوال نیم خواد که من پریشب تو رو دیدم -

یم خندم و یم گویم: «دیشبم غذا خورده بودی دیگه 

 واسه

 .»چی امروز ناهار خوردی

قانع شدم مثال. غروب بیا خداحافظ.شتاب زده یم   -

 گویم: «وایسا

 ببینم. کجا بیام؟ خرید برای چی 



 »؟

 عه نگفتم؟ -

آرنجم را روی اپن یم گذارم و وفا ادامه یم دهد: «فردا 

 شب

 ».جشن نامزدی حاجیته دیگه

با خنده یم گویم: «یه بارگ عروش یم کردی دیگه 

 نامزدی

 ».واسه شما خطرناکه

 بارداری رو خییل خوب 
 

یم خندد: «من بدنم آمادگ

 .داره

 ».پری ساعت شیش منتظرتما، بیا بابام

با شاهد صحبت یم کنم اگه اومدنی شدم بهت  -

 .خیی یم دم

 .نکشیمون همرس نمونه، منتظرم خداحافظ -

قبل از اینکه کلمه دیگری حرف بزنم تماس را قطع 

 یم کند. از
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خانه خارج یم شوم و سمت شاهد یم روم که  ی آشیی

 حاال روی

مبل دراز کشیده و چشم بسته. یم خوام حرف بزنم  

 که با

 .دیدن چشم های بسته اش منرصف یم شوم

راهم را یم کشم سمت چرخ خیاط ِ ی قدییم ام که 

 یم

ی ضف نظر یم کنم  .گوید"بیدارم" و از رفی 

کنارش روی مبل جا باز یم کند و یم  گوید: «بیا 

 ».اینجا

 قشنگ است به پاس 
 

به این فکر یم کنم که زندگ

ی   همیر

آغوشر که برایت باز است. آرام کنارش دراز یم کشم 

 و این

 .حس خوب را دلم یم بلعد

ند و انگار قلبم  انگشتانش موهایم را به بازی یم گیر



 محکم تر

 .از قبل یم تپد

به زور روی یک مبل راحت  سه نفره جا شده ایم اما 

 انگار

 .مجبوریم

 من یم تونم امروز با وفا و بقیه برم خرید؟ -

 زنونه است فقط؟ -

 ».تای ابرو باال انداخته و یم گویم: «احتماال

دستش از زیر رسم عبور یم کند و بیشی  در آغوشش 

 غرق

ی دست نیم  ی یم شوم: «نیم شه منم بیام؟ به چیر

 زنم فقط

 ».نگاه یم کنم
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لبخند   کوچیک روی لبم یم نشیند و یم گویم: «نه 

 عزیزم شماکیل



کار داری تو خونه، به طور مثال باید شام درست کتی 

 تا

 ».من بر یم گردم

میان دست هایش مرا یم چالند و یم گوید: «داشتیم 

 ضعیفه

 »؟

و من فکر یم کنم که نداشتیم این همه آسوده خیایل 

 را در

 .برنامه هامان

 ، عجیب است وجود این 
 

عجیب است این زندگ

 حس و حال

خوب! - از اتاق فرمان یم گن گویا از این به بعد 

 .داریم

مایل یم شود سمت من، دست هایش را دور تنم یم 

 پیچد و

زیر گوشم پچ یم زند: «بیخود کردن. »کوتاه یم 

ی   خندم: «منم همیر



 ».و یم گم بهشون

مردن دارد وقت  کلمات دوست داشتتی ام را زیر  

 گوشم

 ».بخش یم کند: «خوشگ ِ ل بیسوا ِ د بچه پررو

پلک هایش را روی هم یم گذارد. برایم کیم سخت 

 است

ده ماندن اما جیی دارد این  روی این مبل اینطور فرسر

 اتفاق

م از  خوب و مجبورم یم کند که بمانم و لذت بیی

 ضف این

ی   ."فعل " داشی 

* * * 
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با صدای زنگ تلفن همراهم چشم باز یم کنم، چند 

 دقیقه ای

 .طول یم کشد تا موقعیتم را به یاد بیاورم



آرام بدون اینکه تکان خوردنم باعث بیدار شدن 

 شاهد بشود

ی رفته و سمت گوشر ام پاتند یم   از روی مبل پاییر

 کنم. با

دیدن اسم وفا روی صفحه ی تلفن و یادآوری 

 خواسته اش

م  .لبم را گاز یم گیر

تماس را برقرار کرده و منتظر اصابت ترکش های وفا 

 به خود

یم مانم. - زنیکه ی بیشعور چند ساعته االف تواییم. 

 خیی مرگت

 نیم

 .خوای بیای

دهانم خشک شده و حرف زدن برایم سخت. به 

 سخت  یم

 ».گویم: «سالم

 ».جیغ یم کشد: «نگو که خواب بودی



 .خواب بودم -

کالفه یم گوید: «وای- وای اش را با کشدار ترین لحن 

 ممکن

 ».ادا یم کند- جمع کن خودت و اومدم دنبالت

 یم خوای من نیام؟ -

عصتی شده و دو مرتبه جیغ یم کشد: «ببند فکت 

 ».و

تلفن را قطع یم کند و من به اتاق یم روم. کمد لباس 

 هایم
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ون یم   بیر
 

را باز کرده و مانتوی نخ ِ ی طوش رنیک

 .آورم

 رس یم کنم و با
 

 مانتو را که تن یم زنم شال سفید رنیک

ون یم روم. به  ی کیف دست  ام از اتاق بیر برداشی 

 شاهد که

ی یادم یم افتد. به اتاق برگشته و  ی نگاه یم کنم چیر



 پتوی

ین رس و صدانی  مسافرن  برایش یم آورم و با کمی 

 رویشیم

 .اندازم

با تک زنگ وفا از خانه خارج یم شوم. توی آسانسور 

 زن

 .خانه داری را یم بینم که چشم هایش یم خندد

اصال هر بار که به آینه نگاه یم کنم یک م ِ ن جدید را 

 یم

 !بینم

ی  از ساختمان خارج شده و با چشم به دنبال ماشیر

 وفا یم

 .گردم

 حواسم را به خود 
 
کنار کوچه ایستاده و با تک بوف

 جلب یم

 .کند

ی اند ی هم توی ماشیر  .سمتش یم روم. صبا و نگیر



ی یم نشینم. سالم یم   در عقب را باز کرده و کنار نگیر

 کنم و

جوابم را یم دهند. خم یم شوم و از شکاف دو 

 صندیل جلو

 »یم گویم: «بچه رو گذاشت  پیش باباش؟

کیم مایل یم شود سمتم و یم گوید: « دلت خوشه 

 .ها
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 ».باباش از این کارا بلده؟ پیش مامان بزرگمه

تکیه یم دهم به صندیل و یم گویم: «ایول مامان 

 بزرگه. »وفا

ی از خانه دور یم شود  .استارت یم زند و ماشیر

 !کجا بریم حاال؟ -

ی بالفاصله یم پرسد: «چند شنبه است امروز؟  »نگیر

 ».صبا نی آنکه برگردد یم گوید: «چهارشنبه

ی دست هایش را به هم یم کوبد و یم گوید: «حله  نگیر



 دیگه

 ».یم ریم چهارشنبه بازار

ی انداخته و یم گوید: «هار هور  وفا نیم نگایه به نگیر

؛  هیر

 ».نمک دون

هرسه به واکنش وفا یم خندیم و وفا هم آرام یم 

 .خندد

موزیک یم گذارد و صدایش را به اوج یم برد. از آن 

 موزیک

های غرنی که حت  یک کلمه اش را هم دوست ندارم 

 بشنوم

 .ویل خب حریف وفا که نیم شوم

؟ ی پچ یم زنم: «سامان و اینا چه خیی  »کنار گوش نگیر

لپ هایش گل یم اندازد و عاشق  برای زندگ ِ ی این 

 ماد ِ ر

 .داغدیده ی گذشته الزم است

به ای آرام به شانه اش یم زنم و یم گم: «بنال  ضی



 دیگه هیقیافه

 ».یم آد
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لبخند پت و پهتی یم نشیند روی لبش و یم  

 گوید: «رایه که

وع کردیم و  نیم دونم ختم یم شه به کجا رو رسر

 بدبختانه

 ».داریم ازش لذت یم بریم

 »ابروهایم در هم یم روند و یم گویم: «خانوادش؟

نگاهش را یم دوزد به سگک کیف روی پایش و رسش 

 را آرام

ی تکان یم دهد: «نه نه  ».به طرفیر

اعصابم از شدت صدای باالی موسیق  خرد یم 

 .شود

به ی آرایم زده و یم گویم: «کم   روی شانه ی وفا ضی

 کن این



 ».و ترو خدا

وفا صدای موسیق  در حال پخش را کم یم کند و از 

ی   نگیر

 »یم پرسم: «مشکل چیه؟

رسش را بلند یم کند و یم گوید: «من دقیقا نیم دونم 

 پری

 ویل سامان قبال مریض بوده این قدر اذیت شدن که

 » .خانوادش االن هرچی که بگه نه نیم گن

این سکوت ها و سکته ای که میان جمالتش یم کارد 

 دیوانهام یم

کند: «خب قشنگ حرف بزن ببینم چه مرگته. 

 دیوونم

 ».کردی تو

ی و  - هزینه این عمل زیاده سامان باید مغازه و ماشیر

 همه

چیش رو بده تا بتونه جورش کنه من اینو نیم خوام 

 و از
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 ام
ی
 ...طرف

نگاه بغض آلودش روی صورتم یم نشیند و یم  

 گوید: «خریت

 ».کردم که باز برگشتم پیشش

 تو رو مگه این طوری که هست  نیم خواد؟ -

لب هایش یم لرزند و آرام یم گوید: «یم گه یم 

 ».خواد

م و یم گویم: «پس خفه شو  رسش را در آغوش یم گیر

 دیگه

 ».غصه ی بیخودی نخور

انگار که دیگر نای غصه خوردن برایش نمانده باشد 

 ادامه نیم

 .دهد

خیابان ها را پرسه یم زنیم، شوچی یم کنیم، یم 

 خندیم و



 یم کنیم
 

 .یک بار هم که شده مثل آدم زندگ

به علت کمبود وقت مجبورم بهتون فالفل بدم،   -

 کباب و چی  

 .بازی و این صحبتا بمونه برای شب عروش

د و یم   صبا نیشگون آرایم از زیر بازویش یم گیر

 گوید: «ما

 »بیایم عروسیت شام بخوریم چی  بازیم؟

 صبا در حایل که دستش را با قیافه در هم یم مالد یم

گوید: «آخه این چه رفتاریه که داری خواهر من؟ 

 چون دست

. منم اون  داری دلیل نیم شه باهاش خشونت کتی

ی قفل  پاییر

کونمتون؟  »فرمون دارم خوبه بیارم باال بزنم بی 
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ر و داری به خدا. دوساعته داری تو خیابون یم  -

 چرخونیمون



، بهمون فحش که یم دی، به ساحت مقدسمون 

ی که  توهیر

، یه لقمه کوفت یم خوای بدی با منت، قفل  یم کتی

 فرمونم

ی نگاه یم کند و با خنده یم   در یم آری؟صبا به نگیر

 گوید: «خوشم

 .اومد

ی اینو در مقام خواهر شوهر  ی قابلیت شکافی  همچیر

 ».داری

ی پیاده یم شود. من هم  یم خندیم و وفا از ماشیر

 پیاده یم

 .شوم تا به شاهد زنگ بزنم

م، بعد از  ی یم ایستم و شماره اش را یم گیر کنار ماشیر

 چند

 .بوق باالخره جواب یم دهد

 جان؟ -

ببخشید که از خواب بیدارت کردم، یم خواستم  -



 بگم که ما

ی یم خوریم ی ون یه چیر  ...کارمون طول کشید بیر

حرفم را قطع کرده و یم گوید: «خواب نبودم. منم 

ونم  ».بیر

؟  »مشکوک یم پرسم: «کجانی

 .با عارف و سیاوش؛ خرید -

ی یم شود  .دو شاخ بلند روی رسم سیی

؟  »متعجب یم پرسم: «چی

خیالت راحت باشه. آدم رسسخت و مقاومیه ویل  -

 باالخره
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یه لقمه نون ازش کنده یم شه.یم خندم و یم  

 گویم: «لنگه ی همن

 ماهم این جا داریم با

 ».روده هامون دست و پنجه نرم یم کنیم

 »یم خندد: «گ بر یم گردید؟



به خیابون شلوغ اطراف نگاه یم کنم و یم  

 گویم: «تقریبا

 ».تموم شده دیگه شام بخوریم بر یم گردیم

 .خونه نرید، بیاید به این آدرش که یم فرستم -

ی باشه و خداحافظ کوتایه تماس را قطع یم   با گفی 

 .کنم

برایم سوال پیش آمده که باید کجا برویم. همانجا 

 تکیه یم

ی و به اطراف نگاه یم کنم. هوای تنهای ِ  زنم به ماشیر

 ی شب

 .های شهر را خییل وقت است که نبلعیده ام

ی دیروز بود که روی صندیل نیمکت پارک  انگار همیر

 نشسته

ی نزد صفدر این پا و آن پا یم کردم.  بودم و برای رفی 

 حالم به

هم یم خورد از آن دیروز برزچی و حس یم کنم که 

 مجنون



شده بودم وقت  یم خواستم خودم را گوشت قربانی 

 صفدر

 .کنم

؟»- با   ونی وفا صدایم یم زند و یم گوید: «پری چرا بیر

 گوشر 

 .حرف یم زدم

 ».وفا ابرو باال انداخته و یم گوید: «آهان
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 سوار یم شویم. صبا به عقب مایل یم شود و یم

گوید: «زود بخورید بریم خونه، کیان تا االن هم 

 خودش و ه

 ».الک کرده هم مامان بزرگ و

وفا ساندوی    چ ها را تقسیم یم کند و من یم گویم: «به 

 شاهد

ونن. گفت  که زنگ زدم گفت با عارف و سیاوش بیر

 آدرس یم



 ».فرسته ما هم بر یم اونجا

 .من که نیم تونم بیام -

وفا نوشابه ی کوچک تک نفره را پرت یم کند روی 

 پای صبا و

 ».یم گوید: «سیس بابا

سپس رو یم کند سمت من و یم پرسد: «گفت کجا 

 »بریم؟

تا یم خواهم بگویم "هنوز آدرس نداده" صدای 

 لرزش

 .گوشر ام بلند یم شود

ی کوتاه پیام را با صدای بلند یم خوانم: «پارک  می 

 ».الله

یا للعجب، این ماییم که یم خوایم بریم صفا؟ وای  -

 آقا اصال

 .برگام

 .وفا میم انتهایش را کشدار ادا یم کند و یم خندیم

ی لفظی سیاوش و شاهد  ذهن من اما میان درگیر



 مانده که

چطور ممکن است حاال در کنار هم یم خواهند 

 تفری    ح کنند؟

 »صبا یم گوید: «به مامانی بگم دیرتر یم ریم خونه؟
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 وفا نوشابه اش را تا نیمه؛ یک نفس رس یم کشد و یم

 ».گوید: «ببند دیگه توام

شام یم خوریم و اما انگار من زهرمار یم خورم مدام 

 فکر

 های سیاوش بالنی رس
 

 یم کنم که نکند میان دیوانیک

 .یکیشان بیاید

وفا بر یم گردد سمت فرمان؛ دست هایش را با 

 دستمالکاغذی پاک

ی یم  یم کند و پاهایش را از روی صندیل پاییر

برد. راه یم افتد و من مدام ُ غر یم زنم که: «این لگن 

 تند تر



ه؟  »نمیر

دست آخر کالفه یم شود، وسط خیابان یم زند روی 

 ترمز و

 » !یم گوید: «دشونی داری بزنم بغل؟

ی و صبا پق  یم زنند زیر خنده و خودمان هم  نگیر

 خنده مان

د. استارت یم زند و یم گویم: «نگران سیاوش و  یم گیر

 باهم نزدن
 

 ».شاهدم بعدازظهر حرفای قشنیک

تو خودت و قایط نکن. این دوتا اسکل بلدن با هم   -

 کنار

 باهم بودن؟ این حرکتانی  
 

 از بچیک
 

بیان. مگه نیم گ

 که یم

 .بیتی همش اداست

ی  -  .ویل هیچکدوم آدم های سابق نیسی 

 رسش را به نریم تکان یم دهد و دنده را جا به جا یم
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کند: «چرا خواهر من، چرا. خر همون خره فقط 

 پالونش عوض

 ».شده

 از حرف صبا 
ی
 خنده ام گرفته و از طرف

ی
از طرف

 خوشم

نیامده: «داداشمه ها. »- داداش تو باشه اسکل 

 حساب نیم شه؟

 ».صبا یم گوید: «کوفت

 ».وفا یم خندد: «چشم

باالخره به مکان مورد نظر یم رسیم. وفا جلوی 

 ورودی پارک

ی را کنار یم زند و یم گوید: «یه زنگ بزن ببینیم  ماشیر

 ».کجان

م و تلفن را دیر جواب یم دهد  با شاهد تماس یم گیر

ی   و همیر

 .دیر جواب دادنش من را به مرز جنون یم رساند

 جون؟ -



 .شاهد ما رسیدیم -

ی االن؟ -  کجاییر

به دور و برم نگاه یم کنم و یم گویم: «جلوی در 

 ».ورودی

 .وایسید اومدم -

ی  ی تصور موقعیت ما هفت نفر در امشب آخرین چیر

 بود که در

ی   .دنیا یم توانستم به آن فکر کنم. - بریزید پاییر

ی یم گوید: «وایسا بیاد خب  ».نگیر
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و باالخره بعد از چند دقیقه شاهد از دور نمایان یم 

 .شود

طبییع روی  تمام جانم یم شود چشم که یک اثر غیر

 صورت

یا بدنش ببینم. وقت  به ما یم رسد به رسعت از 

ی   ماشیر



پیاده یم شوم و قد و باالیش را خوب برانداز یم کنم. 

 اخم

ظریقی یم نشیند روی پیشانی اش و یم گوید: «خوبه 

 حالت

 »؟

نیم دانم! این دلشوره ی لعنت  مگر گذاشته رس  از  

 گریبان

کارم در بیاورم.رس تکان یم دهم و یم گویم: «نگران 

 بودم. »وفا

ی  ون یم آورد و روی زمیر ی را از صندوق بیر  ویلچر نگیر

 »یم گذارد. شاهد روبه آن ها یم گوید: «بیام کمک؟

ی لبش را یم گزد و وفا یم گوید: «نه ممنون  ».نگیر

ی را سوار  نگاه از وفا که یم خواهد به کمک صبا نگیر

د و رو به من یم گوید: «نگران  ویلچرش کند یم گیر

؟  »چی

دستش را پشت کمرم گذاشته و آرام به جلو هدایتم 

 .یم کند



 .تو و سیاوش -

دست دیگرش را توی جیب شلوراش فرو یم کند و 

 یم

 »گوید: «بچه ایم مگه؟

لبخند یم زنم و به نیمرخش نگاه یم کنم: «از بچه هم 

 بچه

 ».ترید
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د و یم گوید: «بچه هم  گردنم را میان آغوشش یم گیر

باشیم آدمیم. خوشحایل عارف و خراب نیم کنیم. 

 بعدم من

 »!نیم دونم این داداش تو چرا انقدر تو قیافه است

 .یه آقا خانواده داره دنبالت یم آدا -

با صدای وفا دست شاهد از دور گردنم آزاد یم شود. 

 بر میگردد و

 رو به وفا یم گو ید: «دو دقیقه دیگه که رسیدی به



 ».اون قارقارک یم بینمت

یم خندیم و به راهمان ادامه یم دهیم. با طوالنی تر 

 شدن

 ».راه وفا کالفه یم گوید: «بر پدرت صبا

 »صبا یم گوید: «چرا دیوونه؟

 صدای وفا بلند یم شود و یم گوید: «یه یم گه این نی 

صاحاب و پارک کن پیاده بریم قدم بزنیم. نیم رسیم  

 ».که

 .انقدر غر نزن -

 .آره دیگه منم سوار هیوندا بودم ریلکس یم کردم -

ی از این شوچی وفا ناراحت بشود.  فکر یم کنم که نگیر

 بر خ

ا*  ی ی لوئیر الف تصورم یم خندد و یم گوید: «بیا عیر

ی   بشیر

 ».روی پای من با هم بریم

ن  - همینم مونده اینجا به اتهام همجنس بازی بگیر

 بکننم تو



 .گونی 
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 با این حرف وفا حت  شاهد هم یم خندد و زیر لب یم

گوید: « ُ خلن اینا. »وفا شده همان وفای روز های 

 اول. همان

ی که بچه های  دخی 

کارگاه را یم خنداند و اما وقت  به عارف یم رسید یم 

 شد

 .یک دخی  رس به زیر و ساکت

 زنگ نزد این نی خاصیت؟ -

با صدای وفا بر یم گردم و نیم نگایه به او یم اندازم. 

 با

 ».لبخند روی لبش یم گوید: «شما راهتو برو

ی پچ یم زند: «یم گم برات بعدا  ».نگیر

باالخره بعد از یک پیاده روی طوالنی به سیاوش و 

 عارف که



 .لبه ی حو ِ ض بزرگ نشستنه اند یم رسیم

از جایشان بلند یم شوند و عارف یم گوید: «وفا 

ی و  ماشیر

 »خوابوندن؟

وفا کالفه چادرش را روی رس مرتب یم کند، نفسش 

 را پر از

ون داده و دستش را به سمت صبا نشانه  حرص بیر

 یم

د: « خواهر زنت دلش پیاده روی یم خواست  ».گیر

صبا یم رود و کنار حوض یم نشیند، دست هایش را 

 توی

آب فرو یم برد و یم گوید: «کاهل شدیا. »سیاوش رو 

 به صبا یم

 »گوید: «زیر انداز نیاوردید؟
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 وفا و صبا بهم نگاه یم کنند و یم گویند: « نه یادمون



 ».رفت

 عارف به فاصله ی دو قدم کنار صبا یم نشیند و یم

ی جا به ردیف بشینید اتل  گوید: «خوبه دیگه همیر

 متل بازی

 ».کنیم

ی  د و یم گوید: «تو ماشیر سیاوش نگاه از عارف یم گیر

 هست

 »برم بیارم؟

ی چادرش را که خایک  وفا کنار عارف یم نشیند و پاییر

 شده

با دست یم تکاند. رس بلند یم کند سمت سیاوش و 

 یم

ا  ی  مجرد چرا باید از این چیر
ی یه دخی  گوید: «تو ماشیر

 ».باشه

 ».عارف آرام یم گوید: «بیخود کردی که مجردی

د و یم گوید: «من و پریزاد یم  شاهد دستم را یم گیر

 ریم



اون سمت یم شینم رو چمن ها. مشکیل ام با این 

 قضیه

 ».نداریم

ی با خنده یم گوید: «واو چه رمانتیک. »به دنبال  نگیر

 شاهد راه یم

 افتم و صدای عارف را یم شنوم که

 ».یم گوید: «یادبگیر خاله بلبل، زن باید مطیع باشه

شخصیت رمان من پیش از تو نوشته ی جوجو  *:

 مویز

. 
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روی چمن ها یم نشینیم. دست یم برم سمت کیفم 

 و گوشر 

ون یم آورم  .ام را بیر

م و اینکه آلبوم عکس هایمان   یم گیر
عکس سلقی

 دارد زیاد



 .یم شود من را به وجد یم آورد

شاهد توی عکسمان خندیده. وقت  یم خندد کنار 

 لب هایش

ی است که لبخند هایش  انحنا به وجود یم آید و همیر

 ر ا

خاص یم کند. سیاوش و صبا هم به جمعمان ملحق 

 یم

 نیم زند و اما نگاه یم دوزد به  
ی
شوند.سیاوش حرف

 کیم آن

 طرف

 .که وفا و عارف به رس و روی هم آب یم ریزند

شاهد روی چمن ها خط فریصی یم کشد و من و صبا 

 از این

 .جو مزخرف بدمان یم آید

صبا به شاهد نگاه یم کند و میگوید: « برای کارت 

 اینجا با

 »مشکل مواجه نشدی؟



شاهد رس بلند یم کند و یم گوید: «نه خداروشکر. 

 زودی تر

ی که فکرش رو یم کردم مشغول به تدریس  ی از چیر

 ».شدم

 ».صبا هم یم گوید: «خدا روشکر

تالشمان نی نتیجه یم ماند چون هرچه به مغزمان 

 فشار یم

گ نمییابیم که شاهد و سیاوش  آوریم حرف مشی 

 راجع به
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 .آن صحبت کنند

ی هم میآیند  .کیم بعد عارف، وفا و نگیر

ی که دوست  چه قدر درد دارد نگاه پر حرست نگیر

 دارد روی

ی مثل ما بنشیند  .زمیر

ِ  س آبش را از رس بر میدارد و به شاخه  وفا چادر چی



 هایدرخت

 .کنارمان آویزان میکند

 .بعد میآید و حلقه را کامل میکند

صبا یم گوید: «پاشید برید والیبال بازی کنید یکم 

 مسخرتون

 ».کنیم

 »!عارف یم خندد و یم گوید: «دلقکیم مگه؟

 با

صبا با خنده یم گوید: «نه پس سعید معروفید با این 

 قد و

 ».التون

سیاوش دست هایش را باال یم برد و یم  

 گوید: «سیس، یم

خوام یه بازی یادتون بدم. گ یم تونه برای من هفت 

 تا تیکه

 »چوب کوچیک بیاره؟

؟  »وفا یم گوید: «یم خوای نصیحت کتی



سیاوش تای ابرویش را باال یم دهد و یم گوید: «ای 

 .ناقال

 »خودت تنهانی فکر کردی؟
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 .نه خواهرتم کمکم کرد -

 ».در حایل که یم خندم یم گویم: «عه. به من چه

شاهد دست زیر چانه یم زند و به سیاوش نگاه یم  

 کند. منهم به

 سیاوش نگاه یم کنم و به یاد اوضاع هشت، نه ماه

 .پیشش که یم افتم جگرم یم سوزد

آن روز ها وقت  سیاوش بغض یم کرد؛ جان من از 

 تنم به در

یم شد. خوب شد که روز های بد رفتند و کوزه 

 شکستم

 .پشت رسشان که دیگر باز نگردند

و ع کنم -  .وفا نیشت و ببند یم خوام رسر



شوچی های سیاوش با وفا، نگاه سیاوش به وفا 

 حسودم یم

کند؛ نی منطقم یم کند و دیوانه ام یم کند. اما حاال  

 که دارم

از پر ِ ی بهانه گیر درونم فرار یم کنم باید خودم را 

 بزنم به نی 

 .خیایل

حبس که بودم، تو سلول ما یه رسیم بود. هر کش   -

 که

 .جدید یم اومد بینمون باید گزینش یم شد

ه شده اند و سیاوش ادامه  همه به دهان سیاوش خیر

 یم

ی بازی جرئت حقیقت  دهد: «این طوری بود که عیر

 یه

ی وسط، رس و تهش که  جانوشابه کوچیک یم ذاشی 

 به هرگ

افتاد باید پنج تا سوال از هم یم پرسیدن. این بازی 



 فقط یه
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ی  یم شود توی  ط داشت؛ صداقت. »عارف نیمخیر رسر

 جا و یم

 گوید: «من نیستم؛

 ».خدانگهدارتون

سیاوش دستش را یم کشد و یم گوید: «بتمرگ ببینم.  

 گ تا

؟  »حاال اظهار نظر یم کتی تو دمکتی

 ».یم خندیم و عارف یم گوید: «مرض

ی ما و یم   سیاوش چشم یم چرخاند بیر

 گوید: «جانوشابه

 »ندارید؟

ی هست  ».وفا یم گوید: « تو ماشیر

ون یم آورد و یم ی از کیفش نوشابه اش را بیر  نگیر

 ».گوید: «من دارم



سیاوش دست دراز یم کند سمتش و یم گوید: «بده 

 ».بیاد

ی یم گذارد. هنوز آن را نچرخانده   بطری را روی زمیر

 که عارف

 ».یم گوید: «نوشابه اشو یم دادی بخوریم خب

سیاوش نی توجه به او بطری را یم چرخاند. یک 

 رسش یم

افتد به صبا و رس دیگر یم افتد به عارف. دست یم 

 برد

سمت بطری و یم گوید: «نشد؛ این مردک چه سوایل 

 داره اززن

سه  ».من بیی

اض یم کنیم و صبا یم گوید: «سیاوش من ازش  اعی 

 سوال
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 ».دارم خب



سیاوش دست به سینه و منتظر چشم به دهان صبا 

 یم

ون یم دهد و یم  دوزد. صبا بازدمش را آرام بیر

 ».گوید: «خب

 ».عارف زیرلب یم گوید: «دهنم رسویسه

ی من فقط یه  همه یم خندیم و صبا یم گوید: «ببیر

 سوال

 . دارم ازت و توقع دارم که به قانون بازی پایبند باشر

 اگه

بابای من به رفتارای گذشته ادامه یم داد، تو حاضی 

 بودی به

خاطر وفا بازم ادامه بدی روی خواسته ات پا فشاری  

؟  »کتی

 عارف دست به ته ریشش یم کشد و یم گوید: «خب

 ».معلومه

 »صبا گردنش را کج یم کند و یم گوید: « صادقانه؟

عارف به نشانه ی پاسخ مثبت پلک هایش را برای 



 چند ثانیه

روی هم یم گذارد یم و یم گوید: «مردونه. »وفا لبخند 

 یم زند و

 ».آرام یم گوید: «قربونت برم من

سیاوش دست یم برد سمت بطری و این بار عارف 

اض  اعی 

 ».یم کند: « حاچی سوال من مونده

 »!سیاوش دستش را عقب یم کشد و یم گوید: «زود

عارف حرف صبا را با لحن و تقریبا مثل خودش تکرار 

 یم
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ی من فقط ازت یه سوال دارم ازت توقع  کند: «ببیر

 دارم که به

 »!قانون بازی پایبند باشر 

به اینجای حرفش که یم رسد ما، حت  خود صبا از 

 خنده



رسیده یم رویم چون عارف به خونی ادای صبا را در 

 .آورده

کیم لب هایش را روی هم فشار یم دهد و یم  

 گوید: «من

 ».سوایل ندارم

به ای آرام به شانه اش یم زند و یم  سیاوش ضی

 ».گوید: «مسخره

 صبا در حایل که لبخند

به لب دارد سیع یم کند اخم هایش را هم 

 »حفظکند: «دیوونه

تعارف نکنید ترو خدا، هر صفت  یم خواید  -

 بچسبونید فقط

 .سه تا هزار

سیاوش عصتی یم شود و این بار بطری را با رسعت 

ی  بیشی 

یم چرخاند. رس بطری به سمت سیاوش است و ته 

 بطری به



سمت شاهد. آب دهانم را به سخت  قورت یم دهم. 

 سیاوش

 ...به دنبال بهانه ای برای این دوئل بود

ی بینشان یم وع درگیر  وحشت زده و کالفه از رسر

 »...گویم: «فیلم هندیه مگه؟ این دیگه چجور

حرفم توی دهانم یم ماسد وقت  نگاه معتی دار 

 سیاوش باال
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یم آید و روی صورتم یم نشیند. گذشته هنوز هم 

 ام
 

 میانزندگ

 یورتمه یم رو د و خاطرات وسط حرف هایم

 .جفتک یم اندازند

که من گناه کردم انگار وقت  تکه کالم معروف شایان 

 روی

زبانم آمد. که نگاه تل ِ خ سیاوش هزار بار پتک است 

 .بر رسم



 سیاوش لبش را یم گزد و باالخره رسش را یم چرخاند

 .سمت شاهد

شاهد با لبخند محوی نگاهش یم کند و انگار یم 

 خواهد با

 .آرامشش سیاوش را کالفه کند

باالخره برای صحبت کردن سیاوش پیش قدم یم 

 شود، که

 »یم پرسد: «اول من یا شما؟

ی دو ابروی شاهد یم نشیند و گویا   بیر
اخم ظریقی

 تاکیید وار

 »!طعنه یم زند: « شما

شما نبودند برای هم قدیمی  ها و چه حال بدی 

 است امشب و

 .این نفرت میان چشم های سیاوش

همه سکوت کرده اند و انگار واقعا منتظرن یک نفر 

 توی این

د.سیاوش تای ابرو باال یم اندازد و یم   دوئل بمیر



 گوید: «چی شد

 که

؟  »برگشت 
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شاهد خونرسد نگاهش یم کند و یم گوید: «بابام ُ 

 مرد؛

 ».وظیفه ام بود که توی مراسمش باشم

سیاوش فقط در یک کلمه سوال بعدش را یم پرسد و 

 اما

 .جان خواهرش را با همان از تن به در یم کند

 !هانیه؟ -

د آماده   شاهد خونرسد است. خودش را برای این نیی

 کرده

 .است انگار

 .خدا رحمتش کنه -

خجالت یم کشد سیاوش اما ثابت کرده که رس بچه 



 اش،

خواهرش، پر ِ ی بیچاره اش؛ نه منطق یم شناسد نه 

 خودش و

 .نه پدرش را

د و سوال بعدش را یم   یم گیر
دم عمیق 

 پرسد: «دوستش

 »داری؟

کالفه یم شوم از رفتار های سیاوش. شاهد هم انگار  

 کالفهیم شود

 ».که یم گوید: «قبال گفتم بهت

 
 

جوابش را به رسعت باد یم دهد: «دوباره بیک

 رمانتیک

 ».تره

ون یم دهد و یم  شاهد نفسش را آرام اما با صدا بیر

 » .گوید: «دارم؛ زیاد
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قلبم یم کوبد و نیم کوبد که شاهد مجرم نیست تا 

 دوست

 من را از او بازجونی کنند
ی  .داشی 

 امکان داره یه روز برگردی؟ -

 » !اخم شاهد غلیظ تر یم شود و یم گوید: «نه

؟ -  اذیتش نیم کتی

 .تا اذیت از نظر تو چی باشه -

نگاه سیاوش رنگ غم به خودش یم گیر د. دید که 

 وقت  

شایان مقابل جمیع غریبه رسم داد کشید من مردم. 

 دید که

شایان با تلچی اش قتل عامم کرد. دید که به شایان 

 به چشم

دشمن نگاه کردم وقت  اسم سیاوش را بد روی زبانش 

 .آورد

لبش را یم گزد. سیبک توی گلویش افسار پاره کرده، 

ی   باال وپاییر



 یم کند و اما ممنوع الخر وج است. با آرام ترین لحن

 ».ممکن یم گوید: «حواست به دلش باشه

چشم های شایان روی تغییر یک باره سیاوش ثابت 

 یم ماند

و یم شناسد رفیق قدییم اش را که منم منم زیاد یم  

 .کند

 .حواسم هست -

سیاوش رس تکان یم دهد و منتظر یم ماند که شاهد 

وع  رسر

کند و اما شاهد فقط یک سوال یم پرسد: «خیالت 

 راحت شد

 »؟
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گوشه ی لب سیاوش به تقاضای لبخندی باال یم 

 رود و یم

 ».گوید: «نچ. کار دارم فعال باهات



گوشه ی لب شاهد هم از سیاوش تقلید یم کند و 

 اندگ باال

 »یم رود: «تو رو گرفتم مگه؟

سیاوش رس تکان یم دهد، به من نگاه یم کند و زمزمه 

 یم

 »!کند: «نه، چشمم و گرفت  

نفسم یم رود یک باره و بیخود نگفتم که خدای من 

 روی

ی سیاوش است.بغض یم کنم و به چشم هایش  زمیر

 .نگاه یم کنم

 یم دانی 

ی  ، فقط همیر  !برادرجان؛ تو جان متی

 .بغض سنگیتی گلوم و گرفت، تف بهتون -

به عارف نگاه یم کنم که واقعا چشم هایش برق یم 

 زند از

ی هم باز  اشک. کم  کم قفل لب های صبا، وفا و نگیر

 .یم شود



ی یم گوید: «خوش به حالت پری  ».نگیر

عارف نگاهش یم کند و یم گوید: « ِ وزه مگه من کم 

 دوست

 »دارم؟

ی یم خندد و یم گوید: «از اون لحاظ نگفتم که  ».نگیر

د و یم گوید: «آها از  عارف هم خنده اش یم گیر

 لحاظ شاهد

، اوگ
 

 ».یم گ
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ی حق دارد حرست  یم خندند و نیم دانند که نگیر

 بکشد وقت  

نیم داند که سامان تا کجا به پا ِ ی پای نی جانش یم 

 .ماند

 .ای فتنه -

عارف رو به سیاوش این حرف را یم زند. سیاوش که 

 تعجب



یم کند عارف یم گوید: «این قالتاق بازیا رو چیدی که 

 شاهدو

؟  »زیرزبون کشر کتی

 سیاوش در نوشابه را باز یم کند و یم گوید: « نه یم

 ».خواستم تو برامون تاتر پیاده کتی یکم شاد شیم

یم خندیم و حواس من پرت آن دو کلمه ی چسبیده 

 به هم

 ."است:"دارم؛ زیاد

این دو کلمه را باید با قاب کنم و بزنم به دیوار ذهنم  

 که

ون نرود  .امشب از رسم بیر

 .پاشید بریم دور دور -

جان؟  عارف رو به وفا یم گوید: «کجا بریم دخی 

ن  بگیر

بخوابون ماشینتو من عممو ُ گل بزنم بیام در 

 آرایشگاه دنبالت

 »؟



ی یم گوید: «یکم از اون شعورت  همه یم خندیم و نگیر

 مایه

 ».بذار

انگار روزهای بد و در به در تمام شده اند. که عارف؛ 

 براد ِ ر
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روزهای سخت  ام به خودش برگشته. به خو ِ د 

 رسزنده

* * *Mah :...اش 

دست به سینه تکیه به دیوار ایستاده ام و به مردی 

 نگاه یم

 ام نبوده اما حاال؛ به یک باره 
 

کنم که آرزوی بچیک

 آمده و

 و آرزوهای از این به بعدم
 

 .شده تمام زندگ

اهن سفید رنگش  به آینه نگاه یم کند و دکمه های پیر

 را یم



 .بندد

ی آرایش شیشه ی عطرش را بر یم دارد و  از روی میر

 بوی

عطری که اسمش را نیم دانم مشامم را پر یم کند. از 

 روی

تخت کراواتش را هم بر یم دارد. مکث یم کند، به 

 سمت من

بر یم گردد و دست هایش را کنار خودش توی هوا 

 .نگه میدارد

 ».ابروهایش را باال یم اندازد و یم گوید: « بیا این جا

چند قدم رو به جلو یم روم و با گیچی رس تکان یم 

 .دهم

دست هایم را باال یم آورد و روی شانه هایش یم  

 .گذارد

کراوات را دور گردنش انداخته و یم گوید: 

 ».«ببندش

گوشه ی لبم اندگ باال یم رود و یم گویم: «بلد 



 ».نیستم

لبخند یم زند و یم گوید: « جون، چه دخی  آفتاب 

 مهتاب

 »!ندیده ای

آفتاب و مهتاب را دیدم، البه الی غلط های اضافه 

 ام توی
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 هم شعله ی سوزان آفتاب را دیدم و هم 
 

بچیک

 روشنانی کم

سوی مهتاب را. لبخند روی لبم یم ماسد و حس یم  

 کنم که

 .طعنه یم زند

دست هایش دور صورتم قاب یم شوند و یم  

 گوید: «چی 

 »شدی یهو؟

 ».لب یم زنم: «خوبم



کم کم شاهد هم دارد مرا از بر یم شود که حرف دلم 

 را میفهمد و

 ».یم گوید: «من اهل طعنه زدن نیستم

ابروهایش خییل ظریف و نرم به جنگ هم یم روند و 

 با

لحتی عصتی ادامه یم دهد: «حرف داشته باشم 

 مستقیم یم

 »!زنم

لبم را یم گزم. پریزاد جان؛ بیا که این پر ِ ی نق نقو 

 باز دارد

بهانه ای برای غصه خوردن پیدا یم کند. بیا و حایل 

 اش کن

که آرایشش خراب یم شود، که حاال و به وقت 

 خوشحال ِ ی

 !وفا جای غصه دار شدن نیست

صدایم یم زند، یم گوید:"پریزاد جان؟" و انگار یم 

م  .میر



ه یم شود به چشم هایش  .نگاهم باال یم آید و خیر

 .گفتم که نی هیچ قصد و غریصی گفتم -

دستش چانه ام را لمس یم کند و یم گوید: «حاال به 

 دست
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ی  ».من نگاه کن تا یاد بگیر

حواسم نیست که گره ی کراوات را چطوری یم بندد 

 و فقط

 !پرت "پریزاد جان" گفتنش شده ام

کارش که تمام یم شود از خودش دورم یم کند و با 

 دقت بهلباسم

 .نگاه یم کند

ابرو باال یم اندازد و یم گوید: «بپوش بریم که دیر 

 ».شد

* * * 

 این پرسه ی یالغوز چرا ِبر و ِبر به تو نگاه یم کنه؟ -



شاهد ریز ریز یم خندد، سیاوش نفس های عمیق و 

 ممتد یم

کشد. وفا در حایل که صورتش را باد و زیر لب ُ غر 

 .یم زند

صورت صبا از حرص کبود است و همه ی این 

 احواالت ختم

 .یم شود به عارف

ی   که با ابروهای گره خورده خم شده و نگیر
ی
عارف

 بیچاره را

 .مواخذه یم کند

ی براق یم شود توی صورت عارف و یم   نگیر

 گوید: «برو بابا

 »!اون اصال به نگاه من یم کنه؟

بعد از کنار بازوهای عارف نگاهش را یم دوزد به 

 سیاوش و

 »یم پرسد: «چی خور ده این؟
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سیاوش دستش را یم کشد تا کیم عقب برود و از 

ی دوربشود  .نگیر

ی ابروهایش را در هم یم کشد و عارف صدایش را  نگیر

ین بیان و  باال یم برد: «من اگه جنازه ی این شیر

 نذاشتم رو

 ».دستش ننه اش

گوشه ی سال ِ ن پذیرانی خانه ی شاپور ایستاده ایم 

 و از دست

عار ف حرص یم خوریم. عارف پیله کرده به مرد 

 جوانی که

 .وفا یم گوید پرس عمه شان است

آن طرف سالن کنار ارکسی  روی صندیل نشسته و 

 نگاهش

ی   .هرجانی یم چرخد اال روی نگیر

 نیست اما کیم خنده دار است. که 
 

موقعیت قشنیک

 داماد



کناری ایستاده و باجناقش از دیوانه بازی مهارش یم  

 .کند

 .خفه شو عارف -

عارف دستش را محکم از دست سیاوش یم کشد. 

 آن قدر

توی حال و هوای خودش غرق است که برایش مهم 

 نیست

پنجاه؛ شصت نفر آدم ایستاده اند و با کجکاوی 

 تماشایش یم

 .کنند

چند قدم رو به جلو بر یم دارد و یم گوید: «بذارید من 

 برم

دهن این اسکل و رسویس کنم، زود میام اینو یم  

م. »اشاره به  گیر

 .وفا یم کند، سکسکه کرده و یم خندد
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آن قدر این جمله را با مزه یم گوید که خود وفا هم 

 خنده

د  .اش یم گیر

 عارف تکیه اش را به سیاوش یم دهد و به وفا یم

 ام یم کنه
 
 ».گوید: «چه ذوف

دو مرتبه رو به جلو قدم بر یم دارد و یم گوید: «سیا 

 بذار

ی   ».برم خییل کلید کرده رو نگیر

ضانه یم گوید: «داداش اون نگاهش تو  ی معی  نگیر

 .»دیواره

 عارف رسش را تکان یم دهد و با اخم ظریقی یم

 گوید: «ساکت شو . چه دفاغ یم کنه از اون

 ».مرتیکه

دو مرتبه سکسکه یم کند و نیشخند یم زند: «خارو 

 خاشاکم،

حاجیتون چه شعر و ترانه ای که بلغور نیم کنه 

 ».امشب



این جمله را که یم گوید، پوزخندی از خنده یم زند و 

 رو یم

ی بزغاله ای که ننش مرده منو  کند سمت شاهد: «عیر

 نگاه نکن

، پاشو یه قر بده جیگرمون حال بیاد. »سیاوش همان 

 جا نگهش یم

 .دارد و یم خندد

صدای شاپور یم آید که یم گوید: «بچه ها مشکیل 

 پیش

 »اومده؟

تون   عارف زیر لب یم گوید: «آره، چیپس و موسیر

 کمه،
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انی یم ده  ».خیارشوراتونم مزه سیر

شاپور خودش را به نشنیدن یم زند و یم  

 گوید: «همتون



دست به دست هم دادید گند بزنید تو آبروی من؟ 

ا  دخی 

متفرق شید اونور. سیاوش، جان مادرت این و جمع  

 کن

 ».امشب

ی لب یم   شاپور کالفه سیگاری روشن یم کند و بیر

 گذارد

در همان حال که سیگار را روشن یم کند نا مفهوم  .

 یم

ه رو به اون  گوید: «از فردا هر ننه قمری یم گه دخی 

 یارو که

آدم حسانی بود نداد، ورداشت دادش به این عقب 

 ».مونده

ند که خنده شان  شاهد و سیاوش لبشان را گاز یم گیر

د  .نگیر

ی   گالیه وار یم گوید: «آقا شاپور این چه  نگیر

 حرفیه؟! »شاپور دود



ون یم دهد و یم  سیگارش را محکم بیر

گوید: «اگه عقب مونده نیست چیه؟! آدم شب 

 نامزدیش ِ چت

 »یم کنه؟

سیاوش آرام یم خندد و دست به کمر نگاهش را به 

 سقف

 .یم دوزد

ی با اخم به عارف نگاه یم کند و انگار عارف اصال  نگیر

 توی ح

 .ال خودش نیست

چشم هایش باریک شده اند و خمیازه یم کشد. 

 شاپور نفس
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 ».عمیق یم کشد و یم گوید: «از گل بهی  غضنفر

شاهد دست یم برد سمت کمر شاپور و یم  

 گوید: «بیاید بریم



 ».شما، سیاوش حلش یم کنه

وفا کالفه یم شود و با ترسر اسم عارف را صدا یم زند. 

 شانه

ی عارف یم پرد و یم خواهد خمیازه بکشد که وفا 

 عصتی 

 ».یم گوید: «دهنتو باز کتی از وسط میشکافمت

 .عارف قدیم عقب رفته و روی صندیل یم نشیند

به وفا نگاه یم کند و یم گوید: «توفقط من و 

 ».بشکافلعنت  

ی و صبا دهانشان از تعجب باز یم ماند. وفا از  نگیر

 خشم

 رسخ یم شود. سیاوش  کنار عارف یم نشیند و یم

 ».گوید: «صبا یه لیوان آب بده خواهرت

صبا دست وفا را یم کشد و یم برد. من هم سمت 

 راست

عارف، کنارش روی صندیل یم نشینم و آرام یم  

 گویم: «چی 



 »خوردی عارف؟

عارف دست یم کشد به صورتش و یم گوید: «نیم 

 دونم واال

 اومد یه آنی داد خوردیم، 
ی
، اون وسط مسطا یه داف

 نیم

 »...دونم آب هوی    ج بود، آب انار بود

خمیازه مجال حرف زدن نمیدهد. لب هایش را 

 محکم روی

 .هم فشار یم دهد
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 کیم بعد مشت آرایم به بازوی سیاوش یم زند و یم

 »!گوید: «شل کن توام دیگه یبوست

ی درمانده یم   سیاوش یم خندد و نگیر

 »گوید: «داداش؟

عارف نگاهش را یم دهد به وسط سالن و خطاب به 

 نگینیم



گوید: «کوفت و داداش. این یارو چلغوز کجا 

 »رفت؟

عارف؟ تو رو خدا آروم باش االن یم گن دیوونه  -

ی ی  ای چیر

.*فصل_دهم: " درد و درمون"و یم دانم که  هست 

 عارف؛ عارف

 است. انعطاف پذی ِ ر تمام لحظات

 اش. که به وقت درد غصه ی ز یاد یم خورد و 
 

زندگ

 به وقت

شادی رسخوش است. عارف برای پری نه و برای 

 پریزاد؛ شده

 اش! که برادر یم 
 

شخض ِ ت دوست داشتتی زندگ

 شود و

آغوشش را برایت باز یم کند. که پشت یم شود و 

 مراقبت

 .هست

 هایش حکم 
 

عارف با تمام پشت بودن ها و لودگ



 سیاوش

 من دارد. - رسم داره گیج یم ره 
 

بودن را توی زندگ

 پری، این

 باال شهریای المصب

متاعشونم با مال ما فرق داره. مال ما رو کنارش باید 

 ش

، قتی بیای که  ی ی بخوری بلکه بره پاییر چهل تا چیر

 فالن قدر

 ...خوردی. ما اینا اوف
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به یم زند و  با کف دست روی پایش؛ خییل آرام ضی

 یم

 ».گوید: «خودش مزه است ال مصب

سیاوش با خنده یم گوید: «روزگارت ُ دنی شد پس. 

 فقط رس

 ».جدت گشنه بازی در نیار آبرمون بره



ی چپ چپ نگاهشان یم کند و گوشه ی لبش را  نگیر

 .یم گزد

 !من اما عشق یم کنم از این که حالشان خوب است

 سیاوش نگاهش را آرام دور سالن یم چرخاند و یم

 »گوید: «این آب شنگولیا رو کجا یم دن عارف؟

 »با خنده صدایش یم زنم: «سیا؟

رسش را کج یم کند و با انگشت توی هوا سانت یم 

 زند

 ».که: «جون پری فقط دوقلوپ

 عارف رسش را باال یم آورد و خطاب به سیاوش

ی که.  ابت کیی میگوید: «نخورده، با بشکه نیم دن سیر

 دوتا قطره

ی ته یه لیوان  ».چکون ریخی 

سیاوش تکیه یم دهد به صندیل و یم گوید: « ِ دگ، 

 مجلسم

 ».مجلس های خودمون

عارف دهن کچی یم کند و یم گوید: «آره همون. 



 مخصوصا

 ».با اون بساط پذیرانی فوق العاده اتون

چشه مگه َ ش َ تک؟ کم یم آی مفت مفت یم  -

 خوری و یم
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 چری؟

عارف به یک باره یم زند زیر خنده و سیاوش هم 

 برای اینکه

گند عارف را جمع کند خودش را مشغول خندیدن 

 نشان یم

دهد. کیم بعد مشت آرایم به پهلوی عارف یم زند و 

 یم

 ».گوید: «ببند گاراژتو دیگه فکم درد گرفت

وفا و صبا یم آیند و وفا یم پرسد: «هنوز 

 »همونطوریه؟

ه  ».سیاوش یم گوید: «نه بهی 



عارف نگاه یم کند به وفا و یم گوید: «ز ر یم زنه، من 

 حالم

خییل بده. »وفا پشت چشم نازک یم کند؛ دست یم  

 کشد به موهای

 فرش

ون ریخته اند. کالفه شده از دست  که از رورسی بیر

 .عارف

 ».زمزمه یم کند: «متاسفم برات عارف

 عارف قدری نگاهش یم کند، برایش کف یم زند و یم

 »!گوید: «تحت تاثیر قرار گرفتم، الیک

س  مهمانی شان خییل دیر تمام یم شود. مدام اسی 

 این را

د و باالخره  داریم که عارف بیش از این آبرویمان را بیی

 با تمام

 .خاطراتش تمام یم شود

ساعت از دوی نیمه شب گذشته، مهمان ها رفته 

 اند. سیاوش



عارف را برده زیر دوش آب رسد بلکه این حال 

 مزخرف از
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د. صبا بچه اش  که تمام مجلس را پیش  رسش بیی

 مادربزرگ

ی کرده توی آغوش گرفته و شیر یم دهد. وفا  سیی

 رفته به

 .اتاقش و در را به روی همه بسته

ه شده و   شاپور روی کاناپه نشسته، به رو به رو خیر

 گهگداری

 .پاهایش را از شدت عصبانیت تکان یم دهد

ی را جارو یم کندو اما، شاهد  م زمیر ی از رسر نگاه نگیر

 آرام نشسته و

 منتظر است تا عارف بیاید؛ حالش

 .مساعد شود و بعد ما به خانه مان برگردیم

ه؟  »کیم بعد سیاوش یم آید و صبا یم پرسد:بهی 



همه نگاهشان بر یم گردد به سیاوش. سیاوش هم «

 رس تکان

یم دهد و یم گوید: «آره. - بعد رو به صبا ادامه یم 

 دهد- به

 وفا بگو پاشه یه فنجون قهوه درست کنه واسه این

 ».ننه مرده

 صبا رستکان یم دهد و کیان را از بغلش یم گذارد رس

جایش. پتوی مسافرن  سبیک را رویش انداخته و از 

 جا بلند

 .یم شود

به اتاق وفا یم رود تا بیاید و بلکه از دلش در بیاید 

 این اتفاق

 !مضحک

شاهد از جا بلند یم شود و یم گوید: «بریم پریزاد 

 ».جان
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خداحافظی مان خییل طول نیم کشد، یعتی کش 

 هم دل و

دماغش را ندارد. شاپور خییل ناراحت است چون 

 خواهرش

جلوی چشم وفا گفته که این داماد لیاقت خانواده 

 ی ما را

ون یم زنیم و نیم دانم چرا  ندارد!از خانه شان بیر

 انقدر به

ند. ما بودیم که دست کم  خودشان سخت یم گیر

 دوماه پیش

تمام بالهای زمیتی و آسمانی بر رسمان هوار شده 

 .بود

ما بودیم که از همه جا درمانده بودیم و حاال نباید که 

 به

خاطر یک اتفاق غیر منتظره دست هایمان را به 

 سمت آسمان

یم که خدایا، خداوندا چرا؟  !بگیر



ی و بعد از خانه ی شاپور دور یم شویم  .سوار ماشیر

* * * 

ی سیصد و شصت و پنج روز هرسال یک روز  بیر

 هست که

فرق دارد با روز های دیگر. که توی آن روز تو چشم 

 باز کرده

 .ای رو به دنیانی که بعد ها یم فهیم نی رحم است

روزی که سال های بعد بیشی  توی عمقش غرق یم 

 .شوی

امروز از آن روزهای متفاوت است که من به دنیا 

 آمده ام. که

 ام مادر داشته 
 

آن ر وز بر خالف تمام روزهای زندگ

 ام! که

سیصد و شصت و چهار روز مصیبت را دوره کردم و 

 دوره

کردم تا رسیدم به اینجا!اینجانی که یم شود گفت من 

 !خوشحالم
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روی تخت دراز کشیده ام، نگاهم را به سفیدی 

 سقف دوخته

 .ام و افکار صبحگایه ام را ورق یم زنم

شاهد رس کار رفته و من امروز جز فکر کردن کار 

 دیگری برای

 .زادروزم از دستم بر نیم آید

به روزهای گذشته ی سال قبلم نگاه یم کنم و دلم 

 برای

خودم یم سوزد. برای متی که امروز بیست و چهار 

 ساله

 را پشت رس
ی
 یم شود! چه تجربیات مزخرف

ی برادرش را  گذاشته این م ِ ن مادر مرده! تا پای رفی 

 دیده، تا

ی زن برادر آبستنش را دیده، تا دم حجله  دم مرگ رفی 

 ی گرگ



ی خودش و نی رحیم و نامردی خییل دیده  !رفی 

ی روزی، وقت  داشت شمع  این من سال پیش چنیر

 های کیکش

ب دعا یم   را فوت یم کرد برای سالمت  شایان یک ضی

 .کرد

دعایش گرفت که شایان تا یم توانست برایش  گردن  

 کلفت  

کرد.از روی تخت بلند یم شوم، به حمام یم روم، 

 امروز هم مثل

روز های دیگر یم گذرد اما تنها فرقش؛ یک سال 

 بزرگ تر

شدن من و مشکالتم است!من از آن دست آدم هانی 

 نیستم که شعار

 بدهم، که روز تولدم

بگویم امسالم با سال های قبل فرق دارد و بعد رویه 

 ی قبلم

م. من اعتقاد به تقویم دارم، به گذر زمان  را پیش بگیر



 و به

837 

 درد و درمون

 !تقدیر

ون یم آیم صبحانه ی مخترصی یم  از حمام که بیر

 خورم و

اه ِ ن مردانه ام  .بر یم گردم رس دوخت ِ ن پیر

تقریبا تمام قسمت هایش را دوخته ام، فقط مانده 

 وصل

ی به بدنه اش. این را هم که تمام کنم یم  کردن آستیر

 توانمتوی تن

 شاهد ببینمش و قربان صدقه اش بروم. امروز از آن

روزهانی است که دلم یم خواهد تا خو ِ د شب با 

 خودم حرف

بزنم. توی سکوت محض خانه غرق باشم اما توی 

 رسم بلوا

باشد و منفجر شود از جمالت؛ اتفاقات و خاطرات 



 جدیدی که

ند.  حتم دارم بعد ها بوی گند به خودشان نیم گیر

 امرو ِ ز من

 
 

پر شده از درد و دل برای خودم. تکیه کردم به زندگ

 جدیدم

، به دوست داشت ِ ن جدیدم که اسمش را عشق 

 نیم گذارم

ی پیدا کردم به حرف شاهد که، با عشق  چون یقیر

 فقط یم

توان ُ مرد! صدای زنگ تلفن یم آید و امروز زبانم هم 

 برای

 .حرف زدن ِ رس شده

آن قدر زنگ یم خورد تا روی پیغامگیر یم رود و 

 صدای وفا

توی خانه یم پیچد: « الو، پر پر؟ مردی یا هنوز تو 

 رخت

؟ خواستم بگم تف تو زادروزت میمون. بقیه  خوانی



 ی سال

ی روزات- مکث یم کند-  های عمرت به گندی همیر

 بابای،
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 »!بابای

ی طور  لبخند یم نشیند روی لبم. وفا هر سال، همیر

یک یم  تیی

گوید و بیشی  و متفاوت تر از همه به جانم یم 

 .چسبد

تمام روز تنها صدانی که بگوشم یم خورد صدای 

 چرخخیایط و

یک وفاست. تا باالخره شاهد یم آید  .همان تیی

ین کشیدن  آمدنش قشنگ است، اصال انتظا ِ ر شیر

 قشنگ

است. اینکه بدانی یک نفر هست که " دوستت 

 "دارد؛ زیاد



 است. اینکه بدانی باالخره 
ی
 کاف

 
برای یک عمر زندگ

 یم آید

 
ی
و حال خوبت را از او داری برای آخرتت هم کاف

 .است

 شاخه گ ِ ل رز قرمز رنگ را به طرفم گرفته و یم

 ».گوید: «تولدت مبارک

شاخه گلش در غ ِ ن ساده بودن دوست داشتتی 

 است،

 .خواستتی است و لذت بخش است

 ».لبخند یم زند و یم گوید: «بمونی برام

غرق یم شوم توی آغوشش، گم یم شوم و دلم نیم 

 خواهد

خودم را پیدا کنم. اصال به من اگر باشد دوست دارم 

 ذوب

اهنش  !شوم و بچسبم به پیر

بغض حنجره ام را چنگ یم زند و توی گلو 

قصد  .دودستماله میر



که دیدی پری جان؛ پایان شب های سیاهت شاهد 

 شد
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؟! که شاهد باالتر از سپیدی است و انگار 

 خوشبخت  مطلق

 !است

موهایم را نوازش یم کند. رسم را به سینه اش یم 

 چسبانم

 ».و یم گویم: «تو هم بمونی برام؛ زیاد

ین  ی و مهمی  این کلمه ی " زیا ِ د" لعنت  شده اولیر

 
 

 لغت زندگ

 !من

 یم گوید: «روزای بدت به

در. سال جدی ِ د  زندگیت و تا جانی که تو توانم 

 باشه نیم ذارم

 ».غصه بخوری



ون یم ریزد.  بغضم پایکوبان از گلو خودش را به بیر

 چشم

هایم یم بارند انگار و لبم زمزمه یم کند که: «دو ِ ست 

 ».دارم

ی یم آورد و کنار گوشم زمزمه یم   رسش را پاییر

 کند: «مگه

؟  »!یم تونی نداشته باشر

خودشیفته ِ ی لعنت   من؛ اگر بدانی که چه قدر دیدم 

 به

ی عوض شده! اگر بدانی که با تو جهنم  دوست داشی 

 هم برایم

قشنگ است و مگر تو جز بودن ِ در کنارم کار دیگری 

 همانجام

 داده ای؟

عشق نی دلیل یم آید و اما با هزار دلیل و مدرک یم 

 .رود

شاهدم؛ با هزار دلیل و مدرک دوستت دارم و نیم 



 دانی که
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این یم ِ م مالکیت  که پشت اسمت یم چسبانم و از 

 آن من یم

 ام یم شود!از 
 

شوی قشنگ ترین اتفاق زندگ

 آغوشش جدا نشده ام

؛  و یم گویم: «خسته یم شر

 ».بشینیم

از آغوشش جدایم یم کند و دست دور شانه ام 

 حلقه یم

کند. به سمت مبل یم رویم و روی مبل یم نشینم. 

 زیر لب

آخیش" یم گوید و جانم از تن به در یم شود که "

 خسته

د  شده!یم خواهم از جا بلند شوم که دستم را یم گیر

 و یم



ی ببینم؛ دیر اومدی نخواه زود برو  ».گوید: «بشیر

ه یم شود به  د، لبخند یم زند و خیر خنده ام یم گیر

 لب

هایم. قبل از اینکه او بخواهد، من پیش قدم یم 

 !شوم

* * * 

م  پیر اهن مردانه ی کامل شده را مقابل صورتش یم گیر

 و

 »یم گویم: «خوب شده؟

لبخند یم نشیند روی لبش و انگار خوشر دارد از در 

 صلح

 .وارد ماجرا یم شود

 .عالیه -

لب هایم را روی هم فشار یم دهم، چشم هایم را ریز 

 یم کنم

 »و یم گویم: «الگ؟
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 ».تکیه یم دهد به پشت  مبل و یم گوید: «نه

 رنگشو دوست داری؟ -

م انگار و دوباره از رس  لب یم زند: «زیاد! »و من یم میر

 زاده یم

 .شوم

 یم پوشیش؟ -

تای ابرو باال انداخته و یم گوید: «بعد از اینکه اومدی 

 توی

 ».بغلم و حسانی چلوندمت، شاید

 ».لب هایم آویزان یم شود و یم گویم: «بدجنس

یم خواهم به سمتش بروم، هم خودم، هم دلم و هم 

 تمام

جانم شیفته ی این بدجنش است. صدای آیفون که 

 یم آید

عقب گرد کرده و به سمتش یم روم. گوشر را بر یم 

 دارم و



 »یم گویم: «بله؟

 ».مرد جوانی یم گوید: «با آقای شاهد کار دارم

 ...چند لحظه -

 گوشر را رس جایش گذاشته و با اخم ظریقی یم

 ».گویم: «شاهد  جان با تو کار دارن

آخ این جانی که یم آید روی زبانم و یم شنوی الف 

 نیست

 .ها
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. »سوال  ی از جا بلند یم شود و یم گوید: «یم رم پاییر

 دیگری نیم

خانه و بعد به رساغ قابلمه ی  کنم، به آشیی

روی گاز یم روم. در ظر ِ ف حاوی خورشت را 

 برداشته و عطر

ی ی را یم بلعم. کیم از آن را یم ِ چ َ  خوش قرمه سیی

 شم و



مقداری نمک یم ریزم. تا در برنج را بر یم دارم که از 

 دم

کشیدنش اطمینان حاصل کنم شاهد هم یم آید. با  

 کنجکاوی

به کارتون توی دستش نگاه یم کنم و از روی تیی  

 قرمز رنگ

 که روی آن نوشته اند، یم فهمم که داخلش  
 

بزرگ

 کیک

 .است

با دهانی باز مانده نگاهش یم کنم و او با چهره ای 

 خندان

خانه و کیک را توی  ی نگاهم یم کند. یم آید به آشیی

 یخچال

 .یم گذارد

ی شانه و دستم  از پشت بغلم یم کند، رسش جانی بیر

 یم

نشیند و یم گوید: «وقت  داشتم یم اومدم، به موندن 



 امیدی

 کردنم، ایم ِ 
 

نداشتم. امیدم شدی پریزاد، امید زندگ

 د نفس

 .کشیدنم

، از  ی من کیل غربت با خودم آوردم که با وجود تو رفی 

 اینکه

 من و متعلق به 
 

هست  خوشحالم. از اینکه تو زندگ

 متی 
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خوشحال ترم. »و تولدی قشنگ تر از این هم یم 

 شود؟! که شاهد

 باشد، آن

لبخند قشنگش باشد و دل من که هم نی قرار بتپد 

 باشد. ..شام یم

 خوریم و بعدش کیک. وقت  شمع ها را فوت یم

کنم آرزو یم کنم که شاهد برای همیشه باشد، 



 همینطوری که

مرا " زیاد" دوست بدارد. همینطوری که من برای 

 همیشه

امیدش بمانم و همیشه او برای قلب من همینگونه 

 باشد؛

، پشت و پناه، آرا ِ م جان و دوست داشتتی   ...لعنت 

ی االن بر یم گردم  ».یم گوید: «بشیر

از روی مبل بلند یم شود و یم رود به اتاق، تا 

 بخواهد

برگردد کیک را برش یم زنم و توی بشقاب برای 

 دوتانی مان

یم گذارم.کیم بعد کنارم روی مبل یم نشیند و جعبه 

 ی کوچیک

 را

مقابلم گرفته و خودش باز یم کند. گردنبند ظریقی را 

 از

ون یم آو رد، مقابلم تاب یم خورد و دوست  جعبه بیر



 دارم

 .این هدیه ی دوست داشتتی را

د؛ کف دستم را باز کرده و  دستم را توی دست یم گیر

 یم

ین کادوی تولدی که من یم تونستم بهت  گوید: «بهی 

 " بدم

 شدی  
 

اطمینان" بود. بعد کیل سخت  وارد یک زندگ

 که حتما
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 شاید رساب 
 

با خودت فکر یم کتی که این زندگ

 باشه. شاید

من آدم بده ی داستانت بشم؛ شاید من خونخواه 

 اکیی بشم و

بخوام اذیتت کنم. یم خوام از من مورد اعتماد بودن 

 رو

ی. که بدونی اگه روز سخت  در انتظارت  هدیه بگیر



 باشه، که

 »!قطعا هست یک نفر که پشت تو باشه هم هست

دست یم برد سمت موهایم و به آن طرف است 

 صورتم

هدایتشان یم کند: «پریزاد؛ کادوی اصیل من فقط 

ی   همیر

 »".جمله است که " من کنارت هستم

ته دل آدم چطوری ُ پر و خایل یم شود، من دقیقا 

 همان حس

را دارم. رس دل آدم چطور یم سوزد؟ آن را هم 

 دارم.موهایم را

 جمع یم کند یک طرف شانه ام. دست یم برد دور

 .گردنم و گردنبند را به دور گردنم یم بندد

پالکش ساده است، یک قل ِ ب طالی ِ ی تو ُپر! 

 ساده است و اما

رنگ و لعاب حرف های شاهد است که برایم 

 .خاصش یم کند



قلبم توی سینه، وحشر بازی در یم آورد. یه خودش 

 را یم

 .کوبد به سینه ام و اعالم وجود یم کند

* * * 

کنارش روی تخت دراز کشیده ام. هردو رسمان را 

 روی یک ب

ی موهای  الش گذاشته ایم و انگشت های شاهد بیر

 من تاب
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یم خورد. اتاق تاریک و روشن است و نور کمسو ِ ی 

 چراغ

خواب کوچمان قدری روشنانی سطچ به اتاق 

 .بخشیده

 !وقت  یم رفتم چه قدر بچه بودی -

بچه نبودم، یک حیوا ِ ن نچی ِ ب چهارپا بودم که 

 
 

 دلم را به تازگ



 !به پرسهمسایه مان باخته بودم

کاش آن روز ها عاشق تو یم شدم. یم خواهم بگویم 

 همانروز

 جوان ِ ی من را به یغما فرستادند
 

 زندگ
 

 .های بچیک

 تپش قلبم را با 
 

یم خواهم بگویم که من با تمام بچیک

 وجود

شایان حس یم کردم و اما نیم گویم! رگ گردنش یم 

 ترکد

اگر من از عشق گذشته ام که نه، از خاطرات کهنه 

 ی توی

 .رسم برایش بگویم

 .وقت  برگشتم چه قدر به چشمم بزرگ اومدی -

بد موقع برگشته بودی؛ من آن موقع تبدیل شده 

 بودم به

 باران دیده
 

 !گرگ

؟ -  چرا ساکت 

یم غلتم به سمتش و یم گویم: «دارم گوش یم دم و 



 فکر

 ».یم کنم

یم خندد، کوتاه، آرام و مردانه: «آفرین، فکر کردن  

 کار

 ».خوبیه
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آخ پریزاد، اون بچه ی نق نقوی بچگیات تبدیل  -

 شده بود به

 !آدیم که رس برادرش شایان رو کوبید

کف دستم روی سینه اش یم نشیند و یم  

 گویم: «همیشه کهبچه نیم

 »!موندم

 دست هایش را زیر رسش به هم قالب یم کند و یم

 ».گوید: «آره خب

 »زمزمه یم کنم: «شاهد؟

 »نگاه گذرانی به صورتم یم اندازد و یم گوید: «جان؟



 وقت  که یم گوید جان؛ ریتم قلبم تند یم شود و انگار

 ام را یم شنوم
 

 .خوش ترین خیی زندگ

 تو چرا بابات و دوست نداری؟ -

 ».نفس عمیق  یم کشد و یم گوید: «دارم

دسته ای از موهای مشیک رنگم را پشت گوش یم 

 فرستم و

 »یم گویم: «خب پس چرا تو نگفت  قصاص؟

یم گفتم قصاص زنده یم شد؟ یا اگه سیاوش یم  -

 مرد اون

یم فهمید که قبال به خاطر شایان به من ظلم کرده؟ 

 با مردن

 .سیاوش هیچی عوض نیم شد این وسط

 دست هایش را از زیر رسش برداشته و دور تن من یم
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پیچاند: «من بابام و دوست دارم. اما بابای دوماه 

 .قبلی  ازرفتنمو



 همون موقع ها برام ُ مرد. وقت  که التماسش کردم

ی بگو، گفت ها، ویل به مذاق من  ی گفتم تو یه چیر

 خوش

نیومد. من بهش گفتم ازم دفاع کن که خاله نفرینم 

 نکنه و

 !اون فقط گفت که شایان بچه است

من واسه بابای قبل از اون اتفاق ها عزاداریامو  

 ».کردم

 ...نیم شه که -

حرفم را قطع یم کند، چانه اش را روی شانه ام  

 گذاشته و

یم گوید: «چرا یم شه. بابای تو بدترین مرد عالم هم  

 که بوده

 بوده
ی
ی که دوستت داشته واست کاف  ».باشه همیر

ه به سق ِ ف از تارییک سیاه اتاق یم گو یم: «تو یه  خیر

 آدم دنیا

 »...دیده ای، نیم شه که این حرف ها رو بزنی آخه



قبال که دنیا دیده نبودم! منم بچه بودم، حت  بچه  -

 تر از

م  .شایانی که ازش بزرگی 

 ...همون موقع زخم خوردم و

مکث یم کند و کیم بعد ادامه یم دهد: «راجبش 

 حرف

امش سکوت یم کنم و چشم هایم را   نزنیم. »به احی 

 یم بندم. دلم

برا ِ ی تنهانی آن وقت هایش سوخته و چه قدر درد 

 داشته این
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آش نخورده و دهن سوخته...صبح زود بیدار یم 

 شوم، پیام سیاوش

 را که شب قبل برایم

فرستاده دوباره یم خوانم و دلم پر یم شود از 

 "خوشر 



م، مادرم  ".تولدت مبارک؛ خواهرم، دخی 

گوشر را کنارم روی تخت رها کرده و بالش را در 

 آغوش یم

م. آینده ای که سال پیش توی ذهنم تصور یم   گیر

 کردم کجا

 یم کنمش کجا؟
 

 !و این آینده ای که امروز دارم زندگ

 فقط یک آرزو دارم که با تمام وجود 
 

حاال توی زندگ

 دوستش

دارم و امیدوارم شاهد کمک کند تا به آن برسم. چند 

 روزیاست که

 فکر به ثمر رسیدنش شده خوره ی مغزم. نیم

ساعت  را رس جا دراز یم کشم و به این پهلو و آن پهلو 

 غلت

یم زنم تا باالخره از روی تخت بلند شده و از اتاق 

ون یم  بیر

 .روم

دست و صورتم را یم شویم و وقت  در یخچال را باز 



 یم

کنم که صبحانه ی مختص ِ ر هر روزه ام را آماده  

 کنم چشمم به

کییک یم افتد که هنوز خورده نشده و خط قرمز 

 مریضی 

 .من خییل اجازه نیم دهد که بخورم

ی بیایند یم توانند  فکر یم کنم که اگر صبا، وفا و نگیر

 به جای

 !من کیک بخورند
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تا عرص خودم را با کار های خانه رسگرم یم کنم و 

 وقت  

؛ دنیا یم  خان ِ م خانه ای که قدرت را بدانند باشر

 شود به

کامت. اصال انگار آن خانه برایت بهشت است وقت  

 دوستت



 .دارند

عرص که یم شود همانطور که حدسش را زده ام سه 

 خواهر

 
 

عزیزم یم آیند تا به پری بفهمانند که دنیا قشنیک

 هایش را

ی را   از قبل دارد. فقط صبا و وفا آمده اند و نگیر
بیشی 

 .نمیبینم

ی  روی مبل یم نشیندد و وفا بعد از کنار گذاشی 

 چادرش،

رورسی اش را هم در آورده و یم گوید: «وای چه قدر  

 ».گرمه

صبا کیان را توی بغل جا به جا یم کند و یم  

 گوید: «آره وهللا

 ».بچم هالک شد

پری این ماسماسک و روشن کن یه باد خنیک بیاد  -

 جیگرمون

 .کباب شد



د و یم گوید: «نه کیان عرق  صبا دستش را باال یم گیر

 ».داره

بت آبلیموِ  ی خنیک که  خانه یم روم تا از رسر ی به آشیی

 از قبل

 .درست کرده ام برایشان بیاورم

ی دو دقیقه اومدم راجب تولد دونفره  - بیا بگیر بشیر

 دیشبت

خونه ای ی  .فضویل کنیم همش تو آشیی

ون یم روم و یم خانه بیر ی  سیتی به دست از آشیی
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 ».گویم: «خییل پرونی تو

بت ها را تعارف یم کنم و خودم هم روبه  رسر

 رویشان؛ روی

ی چرا نیومد؟  »مبل یم نشینم.یم پرسم: «نگیر

وفا نی مهابا یم گوید: «چون اذیت یم شه ما درگیر جا 

 به



جا کردنش باشیم. کار و بهونه کرد گفت یه روز دیگه 

 خودم

 ».یم رم

 »!لب یم زنم: «چه وضعیت بدی

بتش نوشیده و یم گوید: «بدترش  وفا یک قلپ از رسر

 وقت  

 ».یم شه که عارف عروش کنه

به وفا نگاه یم کنم و نیم دانم چه بگویم که جواب 

 درست و

درمانی باشد. صبا نجاتمان یم دهد از این بحث 

 خفقان آور و

دست یم برد سمت گ ِ ف بزرگش. درش را باز یم  

 کند و از

ی آقا کیان چی برات  زبان کیان یم گوید: «عمه بیا ببیر

 »!آورده

نگاهم را یم دوزم به کیانی که دست هایش را توی 

 دهانش



چپانده و به اطراف نگاه یم کند. کیانی که تازه جان  

 گرفته

 را تازه فهمیده. 
 

کیم و انگار که او هم معتی آسودگ

 صبا دو

ی گذاشته و یم   جعبه ی نچندان کوچک روی میر

 گوید: « قابلتم

نداره. »چشم هایم پر یم شوند از شوق و یم  

 گویم: «خودت قابل
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 ».داری آخه عشق من

لبخند یم زند و من با رسعت هرچه تمام کادوی 

 برادرزاده ام

 .را باز یم کنم

توی ییک از جعبه ها دستبندی را یم بینم که از 

 شواهدش

معلوم است که طالست. با دهانی باز مانده از 



 تعجب

 »میگویم: «این طالست؟

وفا با خنده یم گوید: «گفتم واسه این طال نیاریم، 

 ندید

 ».بدیده یم گرخه پس یم افته؛ گوش ندادی که

 صبا چرا تو این وضع و اوضاع؟ -

صبا به کیان نگاه کوتایه یم اندازد و بعد هم به 

 من: «وضع

ین وضع دنیاست پری و این رو  و اوضاع من االن بهی 

 بهت

ی که بچم زیر سایه ی باباش بزرگ یم  مدیونم. همیر

 شه یعتی 

 ».من زندگیم رو به تو و فداکاریت مدیونم

 ...من االن حالم خوبه صبا، تو به من مدیون -

حرفم را قطع یم کند و یم گوید: «یم تونست نباشه. 

 تو کهعلم

 غیب نداشتتی که بدونی چی در انتظارته! تو که نیم



دونست  این آدم یم خواد تقاص خون باباش رو از تو 

ه  بگیر

 میشه ایتی که یم خوای 
 

یا نه! نیم دونست  این زندگ

 و اما

 با صفدر کجاست! 
 

پری، تو یم دونست  ت ِ ه زندگ

 تا مرز تف
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و لعنت مردم رفت  به خاطر آزادی سیاوش. کاری که 

 من نیم

تونستم بکنم رو تو کردی! تو با این دل به دریا زدنات 

 قهرمان

! که اگه کیان بزرگ بشه یم فهمه  قصه ی کیانی

 قهرمان یعتی 

؟ ، قصه یعتی چی و تو یعتی چی  »چی

وفا دست به زیر برده و نگاهمان یم کند. لبخند به 

 لب ندارد



 .و این یعتی که تحت تاثیر حرف صبا قرار گرفته

من تحت تاثیر نیستم؛ از تاثیر این حرف ها له شده 

 ام و

 !مدام با خودم یم گویم؛ قهرمان؟ من؟ جلل الخالق

الزم نیست که بگویم سیاوش تمام دار و ندارم از 

 بوده
 

 زندگ

، که اگر جانم را یم خواستند هم یم دادم چون آدم 

 برای

 .حفظ تنها دارنی اش همه کاری یم کند

صبا بلد است حرف های توی دلم را. از روی مبل 

 بلند شده و

خانه یم روم. کیک یم آورم تا دهانی را که از   ی به آشیی

 گذشته

 طعم

ین کنیم  .گس به خود گرفته را شیر

ی   جعبه ی بزرگی  باز نکرده یم ماند و جعبه ی بزرگی 

 که وفا



ی یم گذارد و لبخند یم زند. توان هضم حرف  روی میر

 های

ی تر را ندارم. بماند برای وقت  که رسم از   سنگیر

 گذشته و

ی سیاوش خایل شد  !صفدر و تا دم مرگ رفی 
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کم کم صبا و وفا یم روند و من یم مانم و فکر های 

 درهم

 .برهمم

من که تکیه داده ام به دیوار و به قاب عکس شاهد 

ه  خیر

شده ام. عکش که به جوانی های شاهد تعلق دارد و 

 مسخره

است اگر بگویم چرا چشمم آن روز ها شاهد را نیم 

 !دید؟

ده سایل از من بزرگی  بود، با  من مهربان بود، صدای 



 جیغم را

ی این همه صفت  در نیم آورد و نیم دانم چرا بیر

 خوب شاهد

 .دل بستم به اذیت کردن های شایان

خانه ام را مرتب کرده ام، به قول صبا شده مثل 

 !جواهر

منتظرم که شاهد بیاید و کالفه یم شوم از تنهانی توی 

 .اینخانه

ترسم از پچ پچ دیوار ها ریخته، با تنهانی رس یم کنم 

 اما

دوستش ندارم. عرص که یم شود، عقربه که نزدیک 

 های

 .ساعت شش یم رود، قلب من تند تر یم زند

انگار که سال ها منتظر باشم خوشحال یم شوم از  

 کوتایه

 .دقایق  که به آمدنش نزدیک اند

 .رس انجام شاهد یم آید. در یم زند و در را باز یم کنم



عادتش را ترک نیم  کند و با این که من را مقابلش یم 

 بیند،

ه به چشم هایم یم گوید: «پریزاد؟  »خیر

ه یم شوم به مشیک ها ِ  و من رسم را کج یم کنم و خیر

 ی
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ه ی انگورند و یم چسبند به  ینش. که انگار شیر شیر

 !جان

 »لب یم زنم: «جانم؟

م و رو به  لبخند یم زند. کیفش را از دستش یم گیر

 جلو قدم

د و یم   یم گذارم. دستم را از پشت یم گیر

 »گوید: «کجا؟

 ».یم خندم و یم گویم: «داشتم فرار یم کردم دیگه

دستش دور شانه ام حلقه یم شود و سمت پذیرانی 

 .قدم بریم داریم



روی مبل یم نشیند و مثل روزهای قبل یم گوید: « 

 »!آخیش

ی به من مربوط است  که نیم دانم این " آخیش" گفی 

 یا به

 در کردنش
 

 .خانه آمدنش و یا خستیک

بت آلبالونی که از قبل  از کنارش بلند یم شوم و رسر

 آماده

 .کرده ام برایش یم آورم

حسانی کدبانو شده ام و قدری هم دلم تنگ شده 

 برای پر ِ ی

ه شده به وجودش  !مظلومم. که پریزاد چیر

بتش را که یم خورد، رسش را تکیه یم دهد به  رسر

 پشت  

 .مبل و چشم هایش را یم بندد

ل به جلو رفته را عقب  ی کنی  دستم که برای برداشی 

 یم کشم

 »و یم گویم: «مسکن یم خوای؟



 ».لب یم زند: «نه خوبم. فقط گرما کالفه ام کرده

خواهشر که دارم را حواله یم کنم برای بعد و حاال 

 تنها دلم
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 .یم خواهد که حالش را خوب ببینم

.از جا  - آب بزنی به دست و صورتت بهی  یم شر

 بلند یم شود و

 به اتاق یم رود تا لباس هایش را عوض

کند و این گرما انگار سخت در تالش است تا جانمان 

 را

د.تلویزیون را روشن یم کنم و به برنامه های در  بگیر

 حال پخش

 از

 که 
ی
هر کانال فقط برای چند ثانیه نگاه یم کنم. حرف

 یم

خواهم بزنم آنقدر مضطربم کرده که توانانی تمرکز 



 ندارم. نه

اینکه حرف بدی بخواهم بزنم، نه. اما حاال شاهد 

 شده ب ِ ت

 ناراحتش کنم
ی
 .بزرگ من و نیم خواهم با هیچ حرف

خودم را مشغول تماشای تلویزیون نشان یم دهم و 

 اما تمام

س را در وجودم یم پرورانم  .مدت انتظار و اسی 

باالخره یم آید و روی مبل یم نشیند. به من نگاه یم  

 کند وبا خنده

؟  »یم گوید: «راز بقا یم بیتی

لبخند احمقانه ای روی لبم یم نشیند، نفسم را پر 

ون  صدا بیر

س  ».یم دهم و یم گویم: «مردم از اسی 

آرنجش را روی قسمت باالنی مبل گذاشته، رسش را 

 به آن

تکیه یم دهد و یم گوید: «قشنگ مشخصه، چی 

 شده؟ چرا



س داری؟  »اسی 
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م و برای چند لحظه پلک هایم را   یم گیر
دم عمیق 

 روی هم

فشار یم دهم: «یه خواهشر ازت دارم ویل نیم دونم 

 بعدش

 »!چه فکری یم کتی 

تای ابرویش را باال یم اندازد و یم گوید: «راحت بگو 

 ».خب

ی   »...به لکنت یم افتم: «خب... خب... ببیر

 »حرفم را  با صدا زدن اسمم قطع یم کند: «پریزاد؟

م برای آن لح ِ ن پر از تحکم که یم  و من انگار یم میر

 خواهد

 .مرا به خود بیاورد

قول یم دی که هر فکری که کردی بعدش رو بهم  -

؟
 

 بیک



ی دست گرفته و یم گوید: «قول یم دم که  دستم را بیر

 اصالفکر

 ».نکنم خوبه؟ حاال بگو

 .من یم خوام یه کارگاه معرق کاری بزنم -

متفکر با تای ابروی باال رفته نگاهم یم کند و یم  

 گوید: «خب

 »!؟

س  هنوز قسمت اصیل ماجرا را نگفته ام و اسی 

 دارم: «خب

من به پول احتیاج دارم. ویل نیم دونم این پول رو یم 

 تونم

م یا  »...وام بگیر

حرفم نصفه و نیمه یم ماند و یاد خریتم یم افتم. که 

 هنوز

 خونی های شاهد را یم بینم هرچه فحش 
هم وقت 

 بلدم نثار
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ی به صفدر یم  وجود خودم یم کنم که با بله گفی 

 خواستم

 ام
 

 .گند بزنم به زندگ

 االن پول یم خوای یا وام؟ -

درمانده نگاهش یم کنم. هنوز آن قدر احساس راحت  

 نیم

 .کنم که مستقیم بگویم پول

 .من این پول رو بهت یم دم -

ط  کیم مکث کرده و ادامه یم دهد: «به رسر

اکت. »با تعجب  رسر

 نگاهش یم کنم و این قسمت ماجرا اصال در رسم

 .نیم گنجید

واسه یه قرون دوهزارش نیست. یم خوام حاال که  -

 تصمیم

گرفت  یه قدم بزرگ برداری، محکم برش داری. 

یکت یم  رسر



شم، کار از تو و پولش از من، سودش رو هم نصف 

 .یم کنیم

 ».لب هایم باالخره تکانی یم خورند و یم گویم: «وای

ی دو ابرویش و یم    یم نشیند بیر
 

اخم کمرنیک

 گوید: «چرا

 »دیگه وای؟

دست یم کشم به صورتم و یم گویم: «اصال توقعش 

 رو

 ».نداشتم

لبخند یم زند: «خب اشتباه کردی، چون من برات 

 همه کاری

 ».یم کنم
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ماتت شده ام لعنت  جان، بلدی بنده نوازی را، بلدی 

 بنده ُ کشر 

را. بلدی جان آدم را با حرف هایت از تن به در  



 ...کتی 

دو هفته ی بعد، وسط کارگاه کوچکمان * * *

 نشسته ایم و چای

 .یم خوریم

عارف همانطور که نشسته با پاهایش صندیل چونی 

 را عقب،

جلو یم کند و یم گوید: «یعتی من حاضی  بودم دخی  

 یم

 ».شدم، شاهد من و یم گرفت

سیاوش استکان چایش را رس یم کشد و بعد که روی 

ی   میر

وع کرد  ».یم گذاردش یم گوید: «باز این نمکپاچ رسر

 عارف نی توجه به سیاوش رو به من یم کند و یم

 ».گوید: «افتادی تو خمره عسل خیی نداری بیچاره

! ما که هرچه از  یم خندم، دلم پر یم شود از خوشر

 
 

 زندگ

دیدیم هالهل بود، خداجان دمت گرم که مقداری 



یتی به  شیر

 !ما ارزانی داشت  

یتی به  صدای شاهد یم آید، در را باز یم کند و شیر

 دست

ی گوشه ی اتاق یم رود و  وارد یم شود. سمت میر

 سوییچ

ی یم گذارد. بعد یم آید به  گوشر اش را آنجا روی میر

 سمت

یتی   جانی که ما نشسته ایم و جعبه ی شیر
چپ، یعتی

 را به
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دست من یم دهد.روی صندیل یم نشیند و عارف یم  

 گوید: «شام

 باید یم

 ».دادید به خدا

شاهد با لبخند کمرنگ و مجذوب کننده اش یم  



 گوید: «روت

 ».و کم کن دیگه

عارف لبخندش را حفظ یم کند و رو به من یم  

 گوید: «کار

آفرین برتر، نبینم بخوای کارگرای من و مخ کتی بیاری 

 تو دم

 ».و دستگاهت

 »وفا یم گوید: «االن مثال منظورت از کارگر ماییم؟

عارف تکیه یم دهد به صندیل و یم گوید: «تو رو که 

 خودم

 ».مخت و زدم

یم خندیم و سیاوش یم گوید: «پری اون وامونده رو 

 باز یم

 »کتی بخوریم یا نه؟

در جعبه را باز یم کنم، از جا بلند شده و به بقیه 

 تعارف یم

 .کنم



، این آرامش، این... این... 
 

مبارکمان باشد این زندگ

 * * !*بودن

ی بچه ها من یم مانم و شاهد. دست زیر  بعد از رفی 

 چانه یم

زنم و دور تا دور کارگاه کوچکم که نه، کوچمان را از 

 نظر یم

 .گذرانم
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قرار است فعال خودم کار   کنم و نمونه کار بسازم. 

 وقت  که

م  .نمونه کارهایم تکمیل شد شاگرد و کارگر هم بگیر

فت کنم.  قول داده که همه جوره پشتم باشد تا پیرسر

 زمان

زیادی نگذشته اما با شاهد من از خودم گریخته ام. 

 از خو ِ د

سابقم! از آن آد ِ م وابسته به برادر؛ وابسته به 



 عشق و وابسته

به بابای ُ مرده اش. چند وقتیست که کمی  رس خاک 

 انی یم

روم. نه اینکه یادم برود، نه. نیم دانم چرا پایم برای 

ی یار  رفی 

 .نیست

م برایش که فقط به وقت غصه یادش یم کنم  ...بمیر

به خانه که بر یم گردیم آن قدر خسته ام که دلم یک 

 خواب

طوالنی مدت یم خواهد. لباس هایم را عوض یم کنم 

 و

روی تخت دراز یم کشم. چشم هایم را یم بندم و 

 پشت پلک

شان شده  هایم لیست آرزوهایم را یم بینم. رس تیی 

 شاهد،

 که ماندگار باشد، زندگتر که آرام 
بودنش، عشق 

 باشد، متی 



که همیشه دوستم بدارد، اونی که همیشه دوستش 

 بدارم و

 ام. 
 

بقیه منتیه یم شوند به آدم های دیگ ِ ر زندگ

ی که  به نگیر

خدا تکلیفش را روشن کند. به کیان که بختش مثل ما 

 نباشد،

 اش گرم باشد و
 

 ...به وفا که زندگ

خوابم یم برد در نهایت. چه مقدارش را نیم دانم اما 

 وقت  
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چشم باز یم کنم شاهد را کنارم یم بینم که دراز  

 کشیده،

چشم هایش را بسته و انگار خواب است. خو دم را 

 یم بینم

 
 

که توی آغوشش گم شده ام و انگار این زندگ

 .رویاست



پشت دستم گونه اش را لمس یم کتد و انگار با 

 بودنش درکنارم

 .قلبم تند تر یم زند

انگشتم ته ریش زبرش را لمس یم کند و در نهایت 

 یک

 چشمش را باز کرده و یم گوید: «تو خواب اذیت نکتی 

 ».صلوات

د و ادامه یم دهد: «چیکار داشت  یم   خنده ام یم گیر

 کردی

 »با پرس مردم؟

 ...یم خواستم بوسش کنم انگار -

رسش را جلو یم آورد و یم گوید: «گویا پرس مردم هم 

ی   همیر

 ».قصد و داره

 . لبخند یم نشیند روی لبم

ه  نگاه یم کند به چشم هایم و نگاه. این نگا ِ ه خیر

 هوش از



رس آدم یم پراند، آدم را به فکر  وا یم دارد و وحشت 

 زده

یم کند که نکند یک روز این نگاه نباشد و اگر نباشد 

 آن وقت

 چه یم شود؟

من انگار از گذشته دل کنده ام و به حال دل بسته 

 ام. این
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 ام ضف یم شوند 
 

فعل های مضارع که توی زندگ

 رادوستت

 دارم. مثل کنارت هستم، دوستت دارم و قول یم

 !دهم  که بمانم

 پریزاد؟ -

 »لب یم زنم: «جانم؟

 نگاهش دو دو یم زند توی این چشم ها و یم

ی اما چرا انقدر دوست  گوید: «چشمات خاص نیسی 



 داشتتی ان

 »؟

؟  »پلک یم زنم: «یعتی چی

 !یعتی - مکث یم کند- نیم دونم چطور بگم -

 .باالخره یه طوری باید گفت -

کیم سکوت یم کند و یم گوید: «یعتی دو ِ ست 

 ».دارم

ی انگار از حرکت یم ایستد و خورشید سکته یم   زمیر

 .کند

ی و آسمان یم ایستم و خداجان، بابت  من میان زمیر

 تمام

 !چراهانی که با طلبکاری از تو پرسیدم غلط کردم

صبح زود که از خواب بیدار یم شوم، طبق * * *

 معمول شاهد

رفته. من هم باید خانه را مرتب کنم و به کارگاه بروم. 

 انگار

از حاال به بعد من جانی را دارم که مامن آرامش من 



 .است

طبق معمول کار های هر روزه ام را انجام یم دهم و 

 بعد از
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 .اتمامشان لباس هایم را عوض یم کنم

به دنبال کلید به سمت جاکلیدی یم روم و برش یم 

 .دارم

یم گذارمش توی جیب کناری و کوچک کیفم. هنوز 

 از خانه

ون نگذاشته ام که تلفن زنگ یم خورد.  پایم را بیر

 ناچارا

کفش هایم را توی جاکفشر گذاشته و بر یم گردم 

 سمت

 .تلفن

 نی سیم را بر یم دارم و به گوشم یم چسبانم. 
گوشر

 هنوز



 نزده ام که صدای یک زن غریبه رس جا 
ی
حرف

 میخکوبم یم

کند: «سالم شاهد جان، من دارم میام ایران. 

 خوشحال یم

شم که تو رو ببینم. ممکنه بیای فرودگاه-مکث یم  

 -کند

 »عزیزم؟

تماس را قطع یم کند. لحجه داشت، شماره ُ کدی 

 برای خارجاز

ایران را داشت و دقیقا نیم دانم که متعلق به کدام  

 کشور

بود. از همه مهمی  به شاه ِ د من گفت" شاهد جان" 

 و از آن هم

 "مهی  به عزی ِ ز دل من گفت"عزیزم

زنی که نیم دانم کیست و چطور این اجازه را دارد. 

 میان

باور کردن و نکردن چند لحظه ی پیش گم شده ام. 



 صدای

زنگ مدام توی گوشم یم پیچد و به کلمه ی عزیزم  

 که یم

رسد گوشم سوت یم کشد. نفسم انگار جسته و  

 گریخته باال
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یم آید و خداجان؛ نکند مرده ام خودم خیی ندارم. 

 آب دهانم

را به سخت  قورت یم دهم. دستم را به دیوار بند یم  

 کنم و

به سمت نشیمن یم روم. روی یک مبل تک نفره یم 

 .نشینم

ی دو ابرویم مدام باز و بسته یم شوند و نیم  گره ی بیر

 دانم

 من رس درآورد. 
 

این در ِ د جهنیم از کجا توی زندگ

 خب اصال



چه معتی یم دهد که غریبه ای آنقدر خودش را به 

 شاهدم

نزدیک بداند که عزیزم خطابش کند. که خدایا، این 

 باز
 

 زندگ

؟  رو کرد و تو کجانی
 برایمان روق تلچی

لب هایم یم لرزند، دست ها و دندان هایم هم یم 

 .لرزند

میان حش به نام خالء دست و پا یم زنم و باالخره 

 ذهن

م چه خایک بر  آشفته ام را جمع یم کنم تا تصمیم بگیر

 رسکنم. با

همان دستا ِ ن رسد و لرزان دست یم برم سمت کیفم 

 و

ون یم کشم. شماره ی شاهد را یم   گوشر ام را بیر

م و ح  گیر

 !اال باید چه بگویم؟

جواب نیم دهد این تلفن لعنت  اش را و من بیشی  



 سکته یم

 .کنم

دو مرتبه زنگ یم زنم و گوشر را به گوشم یم 

 .چسبانم

جواب نیم دهد و انگار اوهم با این در ِ د تازه ی 

 وحشت ناک

دست به ییک کرده. یم خواهم از جا بلند شوم و به 

 محل
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کارش بروم اما از خودم یم ترسم. از آدیم که امکان 

 دارد

س  میان راه غش کند یم ترسم! از آدیم که اسی 

 نگذارد زنده

 .به آنجا برسد بیشی  یم ترسم

م و اما پشیمان  یم خواهم شماره ی سیاوش را بگیر

 یم



شوم. به سیاوش قول خوشبخت  ام را دادم و حاال 

 زنگ بزنم

 چه بگویم؟

آرام باش پر ِ ی کوچک درد دیده، شاید... شاید... 

 خواهر که

ندارد! مادرش هم که مرده. شاید آشنانی باشد که با 

 شاهد

جان، خودت  احساس راحت  کرده! شاید، آفرین دخی 

ن، ی  را گولیی

 باور نکن. این عزیزم و آن جان منظور بدی برایت

ندارند. آن صدای ظری ِ ف زنانه ربظ به همرست 

 ندارد و آرام

باش پری جان، آرام...*فصل_یازدهم: " نی 

 قراری"به اتاق یم

 روم، شال و مانتوام را از تن کنده و به کناری

پرت یم کنم. تاب ندارم که ندارم و آرامش توی این 

 وضع و



ی چند؟  !اوضاع سیر

ی فرود یم آیند  یم چسبم به دیوار اتاق. روی زمیر

 زانوهایم و

ه یم مانم به  حق دارند، انقدر تاب و توان ندارند. خیر

 عک ِ س

روی دیوار. به من و شاهد، به من و حلقه ی توی 

 دستم، به

من و لبخندم و به من و بدبخت  جدیدم هم فکر یم  

 .کنم
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همان جا یم نشینم، مثل بچه ای که مادرش مرده 

 باشد از بیقراری

م، از درد به خودم یم پیچم و چرا عرص نیم  یم میر

شود که شاهد بیاید؟ که بیاید و بگوید خواب نما 

 شده ام، به

رسم زده و شاید هم رسم به جانی خورده. که بگوید 



 اصال

 مگر امکان دارد این اتفاق، وقت  که تو را دارم؟

 .بیاید و محض رضای خدا با یک جمله آرامم کند

نیم آید رس وقت و صدای پریزاد گفتنش نیم پیچد 

 توی این

عص ِ ر یخبندان. که من انگار استخوان هایم دارند 

 از هجوم

 .رسما یم ترکند

شب یم شود، نور خورشید دیگر فضای اتاق را پر 

 .نیم کند

اتاق تاریک است، خانه در سکوت است، من انگار 

 مرده ام و

 کردن نیامده
 

 .به ما که زندگ

دیوانه شدن دارد این که من تنها مانده ام توی خانه 

 و نکند

شاهد رفته باشد فرودگاه دنبال آن زن! که غلط یم  

 کند آن



 .غریبه که با دیدن شاه ِ د من خوشحال یم شود

گریه یم کنم اما انگار چشم هایم َلمس شده اند. که 

 نیم

فهمند چگونه مثل یک دریای خروشان موج یم زند 

 این اشک

ها درونشان.خودم را بغل گرفته ام، خو ِ د نی قرارم 

 .را

یم ترکد نارنجک توی گلویم و صدای گریه ام خانه را 

 یم
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 !گذارد روی رسش

تنم درد یم کند، مسکن نیم خواهم و فقط شاهد را 

 یم

خواهم. من حسودم، چشم ندارم ببینم که لبخندش 

 دل کش

را یم برد. چشم ندارم ببینم که دیگری از دیدنش 



 خوشحال

 یم شود. من خفه یم شوم از حرص وقت  کش عزیزم

 نوپایم شده ام. تازه راه 
 

خطابش کند. نگرا ِ ن زندگ

 افتاده،

تازه با خوشحایل تان  تان  یم کند و تاب نیم آورد 

 فلج

 .شدنش را

صدای چرخش کلید توی قفل در یم آید، صدا نکن 

 پریزادت

را، جواب نیم دهد. تنش رسد است، نبضش کند یم 

 زند و

؟  !یم توانی برایش قیی مهیا کتی

صدا نکرده به اتاق یم آید. حتما تعجب کرده از 

 چراغ های

خاموش خانه و نپیچیدن عطر غذا. بیشی  خودم را 

 بغل یم

 .کنم و اشک هایم را پس یم زنم با پشت دست



نیم بیند من را. وسط اتاق دست به کمر یم ایستد و 

ا کالفه  نفسرسر

ون یم دهد  .و پر صدا بیر

اهنش را  صدا از دیوار در یم آید و از من نه! شاهد پیر

 از تن

یم کند و پرت یم کند روی تخت. خودش هم کنار 

اهنش  پیر

دراز یم کشد و پشت دست روی چشم هایش یم  

 .گذارد
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ی  فهمیده ای که گند کارت درآمده؟ که برای همیر

 رساغ پریزاد

ی؟  را نیم گیر

ی چه نوع رسطانی است آخر خدا جان؟   دوست داشی 

 که

ی حاال که من کالفه ام، الگ متنفرم و دلزده ام  همیر



 باید ویار

آغوشش را داشته باشم. که رسم آن سینه ی پت و 

 پهن را

 !بخواهد برای قدری خواب آسوده

صدای نفس های ممتد و عمیقش سکوت خانه را 

 .یم شکند

رسجایش یم نشیند و پاهایش را از تخت آویزان یم  

 .کند

ی دو دست گرفته و یم غرد: «لعنت    »!رسش را بیر

لعنت به خودت، پدرت و تمام آبا و اجدادت. که 

 بلدید رسم

 !عاشق ُ کشر را

از جا بلند یم شود و توی تارییک اتاق هنو ز من را 

 ندیده!پشت به

 من ایستاده و م ِ ن ابله توی دلم قربان قد و باالیش

یم روم. که خاک بر رسم کنند خائن جماعت باید از 

 چشم نی 



 .افتد و شاهد انگار افتادنی نیست

لب هایم یم لرزند و جان از تنم به در یم شود تا 

 بگویم: «این

 »کیه که پشت بند اسم شوهر من جان یم آره؟

ه یم شود.  بر یم گردد و مات و مبهوت به من خیر

 دهانش

 بزند و اما چه دارد 
ی
باز و بسته یم شود که حرف

 بگوید که
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 !دلم را آرام کند؟

این کیه که اومدنش تو رو خوشحال یم کنه؟ کیه   -

 که یم

 ...گه بیا فرودگاه دنبالم؟ کیه که

نفسم بند یم آید از حجم بزرگ این درد. لبم را یم  

 گزم، تال

ش یم کنم تا بگویم: « من گ ام که باهام رو راست 



 نیست  

؟
 

 »تو این زندگ

جلو یم آید، مقابلم روی زانو یم نشیند و یم  

 گوید: «باید

 ».حرف بزنیم

اشک هایم را پاک یم کنم، تن صدایم افسار پاره یم  

 کند و با

درد ناک ترین لحن ممکن یم گویم: «بزنیم! جواب 

 سواالی منو بده

 ».خودش میشه حرف

ون یم دهد: «اون یه آدمه تو   نفسش را کالفه بیر

 گذشته ی

 ».من که اومده زندگیم رو بهم بزنه

 !نگفته بودی هست -

 .نگفته بودم نیست -

 ...صادق نبودی -

ی دست هایش جا خوش یم کند. نگاه  شانه هایم بیر



 به

چشمانم یم دوزد و یم گوید: «جواب سوال آخرت؛ 

 تو توی

، تا تهش! تا   من همونی که باید همیشه باشر
 

زندگ

 !آخرش
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واسه همیشه. همونی که اگه بره از زندگیم، جهنم یم  

 کنم

 هر کش رو که باعثش شده. همونی که اگه 
 

زندگ

 بخواد بره

جنازه ی من زیر پاشه بعد یم ره... همونی که من 

 دوستش

 »...دارم و بیخود یم کنه که بره

؟  »گردنم را کج یم کنم، یم نالم: «خرم یم کتی

با رس انگشت اشک هایم را پاک و از التهاب گونه ام  

 کم یم



 »کند: «این چه حرفیه؟

نفسم هایم سخت تر از قبل باال یم آیند و لعنت به 

 متی که

 آب خوردن دل یم بازم: «صحبت تازه ای 
 

به سادگ

 نیست؛

 »!بازم حرف بدبخت ِ ی منه

کنارم یم نشیند و آرام زمزمه یم کند: «نزن این 

 ».حرفو

دیدی تو و خونی هایت هم به ما نیامده بودید؟ 

 دیدی که

 
 

ش هم به زندگ ناف ما را با غصه بریدند و از تو بهی 

 ما که

 یم رسد دوست دارد لگدی حوالهمان کند و برود؟

رسم را روی زانوهایم یم گذارم. موهایم یم ریزند به 

 دورم

و حاال، توی این لحظه دلم یم خواهد از ته 

اشمشان که  بی 



 !مزاحمم نباشند

ه بمالم؟ که هیچی نیست  - چطوری رس خودمو شیر

 و هیچینبوده! تو

 گفت  هیچکس نیست ویل سایه اش درست وسط
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زندگ ِ ی منه! که اگه نبود من و تو االن با این حال 

 اینجا

نشسته بودیم و بهت نیم گفت شاهد جان
ُ
ُ
َ
ُ! 

دستش را از پشت کمرم رد کرده و حلقه یم کند دور 

 تنم،

رسم به شانه اش یم چسبد و کجای دنیا بهی  از اینجا 

 برای

 !زار زدن؟

 گریه یم کنم و او انگشتانش را ال به الی موهایم

یم چرخاند. گریه یم کنم و او مثل مادرها یم خواهد 

 آرامم



 !کند

ی االن دستت رو پس بزنم، تو  - یم خوام همیر

 صورتت داد

ی یه گاو  بزنم که ازت بدم یم آد دروغگو! ویل عیر

 نشستم

ی و دارم  ...روی زمیر

به زبانم نیم آید بگویم؛ که از حرکات انگشتانت 

 البهالی

 !موهایم غرق لذت یم شوم

اگه پری سال پیش بودم، اگه همون دخت ِ ر نق  -

 نقوی نفهم

ی االن یم رفتم رساغ سیاوش و یم گفتم  بودم؛ همیر

 بیاد

عقده ی من و رست خایل کنه! ویل االن من پریزادم 

 شاهد، تومنو

! که با  تبدیل کردی به این موجود مزخر ِ ف منطق 

 خودن



بگم مرد بوده، سیب زمیتی نیست که این همه سالو 

 تنها

 ، بمونه! تو چه قبال یم گفت  بهم، چه االن که نگفت 

 ت ِ ه اون
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ی  یم شد که االن هست. ویل شاهد، اون  ماجرا همیر

 موجود

 !مزخرف منطق  ازت خواست که صادق باشر 

نفس هایم انگار به شماره یم افتند، کند یم شوند، 

 ییک در

میان باال یم آیند و سینه ام از این حج ِ م نا امیدی به 

 درد یم

آید! خداجا ِ ن من؛ این امتحان ها تمام شدن را بلد 

؟ ی  نیسی 

کاش قدری از متی که میان سخت  هایم هزار بار 

 مردم و



ند  .زنده شدم یاد بگیر

هق یم زنم، شانه هایم دیگر کشش مقاومت ندارند! 

 حت  اگر

رستم دستان هم باشد آخرش زیر با ِ ر تلچی زندگ ِ 

 ی من زایمان

 .یم کند

؟ چرا این  - ؟ چرا از خودت دفاع نیم کتی چرا ساکت 

 قدر

 ...آرویم؟ قلب من داره یم سوزه لعنت  

این بازیک ِ ن سیا ِ س بازی بلد با یک جمله ویرانم 

 یم کند: «حال

تو که بد باشه، حال من بد تره! »مثل یک مجروح تیر 

 خورده کف

 میدان جنگم. باالی رسم

رسباز دشمن ایستاده و زجر کشم یم کند. حرف 

 هایش حاال

حکم زجر کشیدن دارند. خودش گفت هدیه اش 



 اعتماد است

و چر ا اسب پیش کش شده به من را با خودش به 

 یغما برد؟

 !تو گفت  بهت اعتماد کنم -
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رسش را کج یم کند و نیم نگایه به صورتم یم 

 اندازد: «چرا

؟  »نکتی

ی خیالت   و عیر
 

جیغ یم کشم: «چون دروغ یم گ

 »!نیست

رسم از شانه اش جدا یم شود؛ در حایل که نفس 

 نفس یم

زنم نگاهش یم  کنم و منتظر یک جواب دلگرم کننده 

 یم

 !مانم

صدایش تغییر یم کند، انگار که توی گلویش بغض 



 داشته

باشد، انگار که درد بکشد یم گوید: «صادقانه اش 

 اینه که نیم

خواستم بهت بگم! اگه بازم بر یم گشتیم عقب بهت 

 نیم

گفتم. این قسمت از سفره ی دل من ارزش باز کردن 

 »...نداره

یکه خورده نگاهش یم کنم؛ من که ارزشش را داشتم! 

 من را

که باید آدم حساب یم کرد، به من که باید از گذشته 

 !اش میگفت

با پشت دست اشکهایم را پاک یم کنم و این چشم 

 ها دیگر

شورش را در آورده اند: «دروغ بده شاهد، خییل ام 

 بده! یه

 سیاوش! اون 
 

دروغ کوچی ِ ک من گند زد به زندگ

 وقت تو این



 »قدر راحت باهاش کنار یم آی؟

یز از  به طرفم مایل یم شود، نگاه خیر ِ ه ی لیی

 اشکش انگار

چشم هایم را یم بلعد! لب هایش را با زبان تر یم کند 

 و جان

ی منو؛ تو  : «ببیر
ی
ی حرف از تنم به در یم کند برای گفی 

 شاید
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ی  ی نفری نباشر که وارد زندگیم یم شه، ویل اولیر اولیر

 نفری

 »!هست  که وارد قلبم یم شه

نگاه یم کنم و نگاه! ابله فرضم کرده؟ بازهم دروغ یم  

 گوید

 !یا واقعا من همانی ام که گفت؟

ی موهایش، نی ِ ن عزیز کرده ها ِ  چنگ فرو یم برد بیر

 ی حالت



ی ِ ی من  !دار و دوست داشی 

این آدم نبش قیی کردن نداشت پریزاد! به خدا  -

 نداشت که

 !اگه داشت برات مثل قصه ی هانیه گفته بودم

بدم یم آید از این منطق خودخواهانه! صدایم باال 

 یم رود واز این

 !آدم مجهویل که هویتش را نیم دانم هم بدم یم آید

 ارزش نبش قیی کردن نداره دقیقا   -
 

این آدیم که یم گ

 کیه؟

 من چی کار داره؟ چرا به تو یم گه عزیزم؟
 

 با زندگ

با رس انگشت شقیقه اش نرم و آرام و دورانی ماساژ 

 یم

دهد. کم آورده ایم هردو. من طاقت این درد را به این 

 زودی

 .ها نداشتم

 !دو سال و نیم اشتباه من -

 !تو دوسال خاطره داری با این آدم -



لحنم یک جور بدی است وقت  این جمله را ادا یم  

 کنم. که

نیم دانم دارم این موضوع را به یادش یم آورم یا از او 

 یم
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 !پرسم

عقب یم کشم، دور یم شوم از او و دست هایم دو 

 مرتبه

ند  .زانوهایم را بغل یم گیر

 از همون جا بگو که این اشتباه از کجا بوده و

وعش تموم شد  !کجا تموم شده؟! »- تو نقطه ی رسر

 !حرف فلسقی نزن شاهد -

یادم یم آید که به سیاوش  گفتم بگذار حرف فلسقی 

 !بزنم

سیاوش جان؛ غلط کردم برادر من از این فلسفه ها و 

 منطق



ارم ی  !ها بیر

وع شده بود -  !همون جانی تموم شد که رسر

نیم فهمد اوضاع و احوال دلم را؟ تمام شد؟ پس 

 مقرص اینگندی که

 ام به بار آمده کیست؟
 

 !وسط زندگ

شاهد؟ من االن مغزم خرابه! نیم فهمه حرفای   -

 گنده گنده

رو. تو این لحظه که درب و داغونم نیم تونه هضم  

 کنه نقطه

وع کجا بود و چرا بود! یه جور بگو بفهمم. یه  ی رسر

 جوری ح

 الیم کن! این آدم تو زندگیت چه نقشر داشته؟

 »!کالفه است و صدایش باال یم رود: «زنم بود

لبم را یم گزم و کیم بعد با بغ ِ ض وحشتناک توی گلو 

 زمزمه

 »!یم کنم: «گور باباش
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 »!کیم بعد تر اینطور ادامه یم دهم: «گور بابات

خانه یم  ی از جا بلند یم شوم و همانطور که به آشیی

 روم یم

 »!گویم: «گور بابام

در یخچال را باز یم کنم و جعبه ی کوچک قرص 

 هایم که

ون یم آورم.  یت دارد را بیر شباهت به جعبه ی کیی

 ساعت از

دوازده شب گذشته و من هنوز قرصم را نخورده ام و 

 آخ که

این سه چهار ساعت تاخیر چه عواریصی به بار 

 .بیاورد

ون یم آورم و بعدش بطری آب را.  دانه ی قرص را بیر

 لبهایم یم

 .چسبند به رس بطری و آب را رس یم کشم

بطری نیم ِ ه خایل را توی یخچال گذاشته و همان 



 جا روی

ی یم نشینم  .زمیر

گو ِ ر پدرش که زن شاهد بوده و حاال از روی 

 حسادت به

 من حمله ور شده! گور پد ِ ر شاهد که زن 
 

زندگ

 داشته و به

من نگفته! گو ِ ر پدر و پدر ج ِ د من که این قدر 

 بدبختم و

 !سخت  هایم تمایم ندارند

م یا این حال بد حِ  ق من  نیم دانم بهانه یم گیر

 است! من

 ندانسته ام! که 
 

ی را توی زندگ هیچ وقت، هیچ چیر

 همیشه ی

 لنگید و من نفهم 
 

خدا یک جای کا ِ ر این زندگ

 ماندم. از داخل

 »اتاق صدایش یم آید که یم گوید: «پریزاد؟
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کدام پریزاد شاهد جان؟ من همان پر ِ ی احمق 

 مسلکم. مثل

ی دودیل دست و پا یم زدم یم مانم   همان روز ها که بیر

 که

بگویم "جان" و یا "بله" و در نهایت نیم دانم چرا 

 وسط این

 .رسدرگیم «جان» به زبانم یم آید

؟ -  یم شه بیای اینجا بشیتی

مثل مادری که بچه اش، بچه ی دیگرش را کشته گم 

 و گنگم.که

شاهد عزیز دردانه ی قلبم بوده و اما بچه ی دیگرم  

 که

 !اعتمادم باشد را کشته

به اتاق بر یم گردم، این بار روی تخت دراز یم کشم. 

 چشم

 .یم بندم و منتظر یم مانم تا سکوت شاهد تمام شود



من؛ یه جوو ِ ن تنهای آس و پاس و در به در که  -

 زندگیش به

لجن کشیده شده بود. درس خوندن انتخابم بود اما 

 نه تو یه

 .جا ِ ی غریب که من از ِ گل اونجا نبودم

ین عذا ِ ب زندگیم شد  !این انتخاب اجباری بزرگی 

اوایل داشتم لگد یم زدم بهش، اون قدر که نزدیک 

 بود از

 .دانشگاه اخراج بشم

ی روز های در به در اون اومد  .تو همیر

پشت به او دراز یم کشم. ترجیح یم دهم یک 

 بیشعور نی 

ادب باشم تا کش که به چشم های شاهد نگاه یم  

 کند تا
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 !شفاف سازی هایش را چشم توی چشم ببیند



د، قدری سکوت یم کند و بعد ادامه   یم گیر
دم عمیق 

 یم

دهد: «گفت دوستم داره و من فکر کردم داشت ِ ن 

 آدیم که

دو ِ ست داره؛ از آدیم که تو دوستش داری خییل 

ه. نیم  بهی 

دونم راست یم گفت یا نه، االنشم نیم دونم ویل  

 گفت

 از دست 
 

تنهاست. گفت که خانواده اش رو تو بچیک

 داده و

 یم کنه. اگه بگم بهش دل بستم 
 

اینجا با عموش زندگ

 دروغ

 » !گفتم ویل امید چرا؛ بستم و اون گند زد

بالش صورت ِ ی گل ریزم سالم؛ بیا که امشب 

 ضیافت داریم

عزیز ِجان. بیا که امشب یم خواهم به اندازه بهاری 

 ترین



ابت کنم  !باران سال سیر

 
 

بیا که انتهای تمام حرف ها، لذت ها و اتفاقات زندگ

 ام به

 !من و تو و چشم هایم ختم یم شود

من عادت دارم به گریه نکرد ِ ن مرد های اطرافم. من 

 عادت

 ام بخوانم. 
 

دارم که درد را از چشم های مر ِ د زندگ

 چه ابیباشد،

 !چه سیاوش باشد و یا چه شاهد باشد

تو ِ ی تارییک هم چشم ها و درد درونشان را یم شد 

 دید! از

 لرزش نت های صدایش یم شد غم توی سینه اش را

تشخیص داد و دلم برا ِ ی هردویمان یم سوزد که 

 آرامش شده
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 مان
 

 .ضد و ما شده ایم نقیض زندگ



رسفه یم کند، کوتاه و ادامه یم دهد: «نیم خوام 

 تخریبش

کنم اما اونی نبود که من دوستش داشته باشم. بده  

 که زن از

بیست و چهار ساعت روز هیجده ساعتش و دهنش 

 بوی

 ».نوشیدنی بده

یکه خورده نگاهم به دیوار و بعد پنجره ی رو به رو 

 ثابت یم

 .ماند

دوسال و نیم تحمل کردیم؛ من رفتارشو اون  -

 غرغرهای من

و. وقت  گفتم طالق اون گفت دو ِ ست دارم این بار 

 دیدم

ی  اگه یه طرفه باشه؛ حاال از هر جهت    دوست داشی 

 که بیاد و

 آدم سمه
 

 !بره واسه زندگ



ی شدن تخت، دست    صدای قدم هایش، باال و پاییر

 که روی

شانه ام یم نشیند، همه یم گویند که شاهد کنارم 

 درازکشیده. شانه

 ام را کیم فشار یم دهد تا به سمتش برگردم و

 .بر یم گردم

حدس اینکه اون شماره ی خونه ی من رو از کجا  -

 آورده

سخت نیست. اون حت  آدرس خونه ی بابام رو هم 

 .داره

و خانه ی بابایش منتیه یم شود به شایان و آخ 

 شایان؛ چه

 من
 

 ...قدر بد شده ای تو زندگ

880 

 درد و درمون

کار بلد شده اند دست هایش، یم دانند کجا 

 بنشینند، کجا



 .مکث کنند و کجا قلبم را بنده ی خودشان کنند

موهایم را بگو که چه قدر نی جنبه یم شوند وقت  

 دست

 .های شاهد لمسش یم کنند

من یم دونم که دروغ بده، اینم یم دونم که پنهون   -

 کاری از

دروغ بدتره که اگه نبود هانیه ی خالم االن زنده بود! 

 ویل

گذشته رو نبش قیی کردن هم بده. نه من، نه تو و نه 

 هیچ آد ِ م

دیگه ای کامل مطلق نیستیم. هر آدیم به مقدار 

 خونی هاش،

بدی هانی هم داره. گایه وقتا کفه ی ترازو به سمت 

 خونی 

 ...سنگیتی یم کنه و گایه به سمت بدی

نفس عمیق که یم کشد، چشم های من هم بسته یم 

 شوند وگو ِ ر



پد ِ ر تمام زخم ها وقت  این قدر خسته ام.یم خوابم 

 و توی خواب

 انگار برایم فیلم سینمانی گذاشته

 ام هستند 
 

اند. که بازیگر هایش شخصیت های زندگ

 و هر

 .کدام فقط چند ثانیه فرص ِ ت خودنمانی دارند

با یک حجم عظیم رس درد چشم هایم زا باز یم کنم. 

 رسم به

اندازه ی یک دیگ بزرگ روی تنم سنگیتی یم کند و 

 من چرا

 !خواب به خواب نرفتم؟

ی یم روم. شاهد دمر خوابیده و  از روی تخت پاییر

 نصف
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صورتش روی بالش است. نگاهش یم کنم؛ خوب! 

 بعد از خدا



ی یک نفر را به من ببخشد.   یم خواهم که فقط همیر

 که من

تنها ِ ی تنهام اگر شاهد نباشد و تازه فهمیده ام که 

 .دوستشدارم

یک جور ح ِ س بدی دارد دلم. من آد ِ م عقده کردن 

 نیستم، آدم

ی و کینه ورزیدن هم نیستم  .سخت گرفی 

وجو ِ د آن زن توی گذشته ی شاهد هیچ اهمیت  

 ندارد برایم و

اما توی آینده اش اهمیت دارد، آن هم خییل زیاد! 

 آن قدر که

کابوس هر شبم بشود! آن قدر که از وحشت این  

 کابوس زبانم

 .الل بشود

ون یم روم و انگار  بدنم درد یم کند. درد  از اتاق بیر

 هم دارد؛

من معتادم به شاهد و فکر کردم که مخدرم را از من  



 گرفته

 .اند

روی صندل ِ ی فلزی یم نشینم، پاهایم را باال یم 

 آورم و توی

 .شکمم جمعشان یم کنم

تکیه یم دهم به صندیل و فکر یم کنم. فکر هانی که 

 وقت  

به تهشان یم رسم وحشت بیش از پیش به رساغم یم 

 .آید

که اگر شاهد برنگشته بود حاال یا عذاداِ  ر سیاوش 

 بودم یا

عذادا ِ ر بخ ِ ت گن ِ د خودم در کنار صفدر! که اگر 

 شاهد نیم آمد
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حال من حاال بدتر از این بود. نی انصافم اگر طاقچه 

 باالبگذارم اما



 نی انصاف است اگر من را محق نداند. که من به

 هم رایصی بودم اما به نبود
 

 نبو د عالقه توی این زندگ

 !صداقت نه

یک عمر توی گوشم خوانده اند که دروغ نه! انی 

 صداقت را

ه به چشم هایش  وقت  برایم ترسیم کرد که خیر

 »پرسیدم: «بابا تو معتادی؟

بچه بودم، اگر دروغ یم گفت، اگر حواسم را پرت یم  

 کرد

 . "قطعا یادم یم رفت. اما انی گفت " آره

یکه خورده این جواب را داد و کیم بعد گفت: «اما یه 

 روز

 ».ترک یم کنم

. نیم دانم آن روز دیر آمد یا انی  نیامد آن رو ِ ز لعنت 

 خییل

 .زود رفت

رسم را یم گذارم روی یم ِ ز ناهار خوری، دلم یم 



 خواهد به

گذشته فکر کنم. که حواسم را از آیندیه ترسناک و 

 حا ِ ل

 .غریبم پرت کنم

بچه بودیم، سیاوش و شایان دعوایشان شده بود. 

 انی و

آقا بچه داری بلد نبودند، پرس داری را هم بلد  اکیی

 نبودند که بهوقت

 دعوای بچه ها، خودشان بیشی  رس و صدا به پا یم
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 .کردند

من و شاهد پشت پنجره ی خانه شان ایستاده 

 .بودیم

انی و سیاوش یک طرف جوب بودندو شایان و اکیی 

 هم یک

 .طرف. انگار مسابقه ی کشت  بود



آقا شایان را شیر یم کرد که جوا ِ ب سیاوش را  اکیی

 بدهد و

بابا سیاوش را مجبور یم کرد که جواب شایان را 

 .بدهد

 حا

شاهد مسخره شان یم کرد. ژست عجیتی گرفت و  

 «:گفت

ال یم خوایم یه گزارش جذاب و تماشانی از رسی 

 مسابقات

 جام ملت های کوچمون داشته باشیم
 

 .خروس جنیک

« 

من که دقیقا حرف هایش را نیم فهمیدم خندیدم. 

 فقط یادم

 .آمد شبیه گزارشگر توی تلویزیون حرف یم زند

گوالچی که سمت راست با شلوار ُ کردی مشیک و  -

 دوبنده ی

قرمز یم بینید سیاوش ایناست، قزیم ِ ت سمت چپ 



 با دوبنده

 .ی آنی شایان ماست

من گفتم: «لباس شایان که آنی نیست. »رسش را تکان 

 داد و

 ».گفت: «الگ دیگه

د که   خواست دومرتبه حرف هایش را از رس بگیر

 گفتم: «گوال

 »خ یعتی فحش؟
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 ».خندید و گفت: «نه

 
 

با اخم های در هم نگاهش کردم و من از بچیک

 دیوانه ی

 .سیاوش بودم

به ی آرایم زد پس   نگاهش را داد  به کوچه. اکیی آقا ضی

 کله ی

 »شایان و گفت: «من گفتم اینو بگو بیشعور؟



شایان دست کشید پشت رسش و درمانده بابایش را 

 نگاه

کرد. نیش سیاوش ُ شل شد و شاهد گفت: «مثل 

 اینکه اختال

 مرنی و بازیکن
ی  پیش اومده بیر

ی
 ».ف

ی به مرنی ها رسایت کرد. اکیی آقا و انی  کم کم درگیر

 باهم

بحث یم کردند. سیاوش و شایان خسته و کالفه 

 رفتند و

 خانه ی ییک از همسایه ها 
 

روی پلکا ِ ن سنیک

 .نشستند

آقا  شاهد خندید، من خندیدم و خنده دار بود که اکیی

 و انی 

 که 
 

قهر کردند. دست خودشان نبود. گایه نشئیک

 بهرسشان یم

 زد، ارتباطشان را از یاد یم بردند. یادشان یم

رفت که جزهم کش را ندارند. یادشان یم رفت که 



 چه

رفاقت  با هم دارند. این حوا ِ س لعنت  آن روز ها کجا 

 بود که

شاهد را ندید و عاشقش نشد؟گرچه که اگر عاشق 

 شاهد هم یم شدم

 بعد از رفتنش من یم

 !ماندم و حوضم
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خاطره ها ییک پس از دیگری پرسه یم زنند توی رسم. 

 انگار

که یک نفر در رسم دارد فیلم سینمانی با ژانرهای 

 مختلف یم

بیند. که گهگداری یم خندد، گایه گریه یم کند و 

 دلش، آخ

 .که دلش خییل تنگ یم شود

خوابم نیم آید و از جا بلند یم شوم، رسم هنوز درد 



 یم کندو اما

 .لج کرده ام با خودم که مسکن هم نیم خورم

ی یم نشینم  .چراغ پذیرانی را روشن یم کنم و روی زمیر

طرح ها و الگوهای معرق کاری ام که نصفه و نیمه 

 روی کاغذ

ی یم گذارم  .کشیده ام را روی زمیر

داشتم سیع یم کردم که برای اسم شاهد خاص ترین 

 طرح

 !را بزنم که خاک دنیا یک باره آمد و بر رسم شد

ی  بقیه ی کار ها   طرح اس ِ م شایان را تکمیل کردم و بیر

 .گذاشتم

نه اینکه برایم مهم باشد نه، فقط فکر کردم که شاید 

 یک

 یک نفر باشد که آن یک 
 

شایا ِ ن خوب توی زندگ

 نفر بیاید و

 !برایش این طرح را بخرد

م و روی کاغ ِ ذ  مداد مشیک رنگم را دست یم گیر



 سفید خط

های صاف و ممتد یم کشم. انگار که آد ِ م زنده ی 

 توی رسم

مرده باشد، انگار که از تپش های قلبش دو خط 

 صاف مانده

 .باشد ادامه یم دهم به کشیدن این خط ها
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 تمام صفحه را سیایه پر یم کند و تمام جانم را خالء

 !مطلق

ی یم شوم که از  صدای شاهد از اتاق یم آید، نیمخیر

 جا بلندشوم و

 اما از حرف هایش یم فهمم که با تلفن صحبت یم

 .کند

گوشم، روحم و همه ی هوش و حواسم پر یم کشد 

 سمت

اتاق وقت  اس ِ م غری ِ ب یک زن یم آید: «از اون 



 سارای روانی 

س  »!بیی

 
 

 دارد! شاید هم قیافه ی قشنیک
 

خب، اسم قشنیک

 داشته

 !باشد. به هر حال هرچه که هست مبارک خودش

 !یم خواد زندگیمو خراب کنه عادل -

 اش را با یک لحن خایص یم گوید. با بغض، با 
 

زندگ

 درد و

 !انگار که با چنگ و دندان به آن چسبیده باشد

ی لشش و  - خیی مرگت رفیقیم، یه آمار بگیر ببیر

 آورده اینجا

 !یا نه

نگران است، عصتی و کالفه فریاد یم کشد. احمق که 

 نیستم،

 برایش اهمیت دارد. که نیمه شب از 
 

این زندگ

 خواب بیدار

 عربده یم کشد
 

 !یم شود و برای حفظ این زندگ
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از کشیدن خط های ممت ِ د نی فایده ام دست یم  

 ِ کشم و طر

 .حنیمه کاره ی اسم شاهد را خوب برانداز یم کنم

ین طرچ که به ذهنم یم رسد یم گردم  دنبال قشنگی 

 و

 !شاهد هم درد و هم دواست

درد است وقت  دروغ یم گوید و دواست به وقت 

 همه ی

 ام
 

 .درد های زندگ

ش و دادی که هیچ،  - عادل تا دو ساعت دیگه خیی

 ندادی قید

 .تو رو هم یم زنم

 تازه به سامان رسیده چه یم کنند 
 

پریزاد و این زندگ

 با

 !اعصاب این مرد؟



که چشم یم بندد، قید یم زند و دست یم کشد از 

ی ی  هرچیر

 !که پریزادش را بیازارد

 شوچی ندارم -
 

 !همینکه گفتم، من رس این زندگ

یک نفر بیاید و یک طوری زیر گوشم بزند؛ که برق از 

 رسم

ی آرام نیست اما، من چه قدر  د! که همه چیر بیی

 !خوشبختم

ون یم آید و توی چهارچوب در یم ایستد؛  از اتاق بیر

 برای

خانه یم  ی ه یم ماند و به آشیی چند لحظه به پریزاد خیر

 رود.بطر ِ ی

توی یخچال را رس کشیده و آب یم نوشد. حالش 

 انگار

خوب نیست مث ِ ل من! که چشم هایش رسخ شده 

 .اند
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یم آید و کنارم یم نشیند. به طر ِ ح روی کاغذ نگاه 

 یم کند و

 »یم گوید: «اس ِ م منه؟

رستکان یم دهم و لبخند محوی روی لب هایم یم 

 .نشیند

ند و  لب های او هم قدری حالت به خودشان یم گیر

 یم

؟  »گوید: «ناراحت 

ی گذاشته، رسم را به دستم تکیه یم  آرنجم را روی میر

 دهم و

 »یم گویم: «از تو؟

د و رسش را به نشانه ی پاسخ مثبت  لبش را گاز یم گیر

 تکان

 .میدهد

 »!لب یم زنم: «خییل

؟ د و یم گوید: «یم شه نباشر  یم گیر
 »دم عمیق 



نیم شود! وقت  ترس توی دلت النه کرده بخشش 

 سخت یم

 !شود

زوده واسه فراموش کردن!مثل بچه ای که منتظر  -

 توبیخ مادرش

 باشد یم

 »!گوید: «فراموش نکن؛ فقط ناراحت نباش

؟ وقت  عشق هست، نیاز به آغوش هست،  یم دانی

 آنکه باید

 !باشد هست، گوربابای غرور

آغوشم را باز یم کنم برایش، یک لبخند هم یم 

 نشانم کنج
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لبم و از خدا خواسته یم آید و مرا در آغوش یم  

 .کشد

 .من ناراحت نیستم، ویل یم ترسم شاهد -



سد وقت  پای گذشته  و یم داند یک زن از چه باید بی 

 در

میان است. و یم داند که آن عزیزم چه قدر 

 وحشتناک است

 امروزش
 

 !برای زندگ

 خوش باشه.  -
 

به خودم قول دادم ت ِ ه این زندگ

 اون قدر

خوش که این روز ها یادمون بره. قول دادم که 

 خرابش نکنم،

به هر جون کندنی هم که شده حفظش کنم. نه به 

 خاطر تو،

به خاطر خودم که ش و خرده ای سالمه ویل هنوز 

 نیم دونم

 .خوشبخت  چه مزه ایه

به گمانم خوشبخت  مزه ی حرف های تو را یم دهد. 

 تو هنوز

یتی اما،  ینند و این شیر نفهمیده ای که چه قدر شیر



 دل نیم

 !زند

تو خودت نیم دانی که یم توانی عام ِ ل زندگ ِ ی 

 خوب یک آدم

! تو؛ خودت هنوز نفهمیده ای که چه قدر  باشر

 هست  و

 !بودنت خوب است

از آغوشش جدا نیم شوم، دست هایش موهایم را 

 نوازش

یم کنند و این موها اگر آرامششان از دست های 

ی   شاهد تامیر

شود، ترجیح یم دهند که گدا ِ ی محب ِ ت دست 

 !هایش باشند
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بعد از دریافِ  ت یک آرامش عمیق از آغوشش جدا 

 .یم شوم



ه یم شود به  د، خیر ی دست هایش یم گیر صورتم را بیر

 چشم

ی نیم گوید! گفتتی ها را گفته و باختتی  ی هایم اما چیر

 ها راباخته

 ام؛ مثل دلم، قلبم و عقلم و این مرد جادو کردن بلد

است. حق دارد زنی در به درش باشد، که حسود 

 باشد و

 اش را به هم بزند. و فقط با اکوکردن 
 

بخواهد زندگ

 آن جمله

د. همان جمله ای که باید قاب  توی رسم آرام یم گیر

 شود و

ی آدیم  آویزان شود گوشه ی ذهنم که شاید من اولیر

 نباشم که

ی آدیم هستم که وارد   اش شده اما اولیر
 

وارد زندگ

 قلبش

 .شده ام

تمام شب را بیدار یم مانیم، من قهر کردم را بلد 



 نیستم،

ی را هم و انگار که نیمه ی گمشده ام، هم  قیافه گرفی 

 مثل من

 .است

کنارش روی تخت دراز کشیده ام به سقف نگاه یم  

 !کنم

 «:برایم شعر یم خواند

I Do Not Love You Except Becaus e I Love 

You 

By Pablo NerudaI do not love you except 

because I love you 

I go from loving to not loving you 
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From waiting to not waiting foryou 

My heart moves from cold to fire 

I love you only because it's you the one I 



love 

I hate you deeply, and hating you 

Bend to you, and the measure of my 

changing 

love foryou 

Is that I do not see you but love you 

blindly 

Maybe J anuary light will consume 

My heart with its cruel 

Ray, stealing my key to true calmIn this 

part of 

the story I am the one who 

Dies, the only one, and I will die of love 

because 

I love you 

Because I love you, Love, in fire and 

blood.« 



به اینجای کار که یم رسد، سکوت یم کند. دم عمیق  

 یم

د، انگشتانش را ال به الی موهایم یم چرخاند و  گیر

 ادامه یم

دهد: « من تو را دوست ندارم بلکه من عاشق تو 

 هستم

 من از قلبم میخواهم که تو را دوست ندارد
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 انتظار برای تو، انتظار نیست

ود  قلب من با عشق تو از رسما به آتش میر

 من فقط عاشق تو هستم چون آن را دوست دارم

 من از تو متنفر هستم و از تو نفرت دارم

عشق من برای تو بیش از اندازه استمن تو را نمیبینم 

 و تو را

 کورکورانه دوست دارم

 شاید نور ماه ژانویه تمام شود



 قلب من با آن نی رحمانه مقابله خواهد کرد

 و دوباره مرا به آرامش واقیع خواهد رساند

 در این قسمت از داستان

م  من آن کش هستم که میمیر

م چون تو را دوست دارم  و من از عشق میمیر

از آنجا که من تو را  دوست دارم، در آتش و خون 

م  .میمیر

م و با جمله های بعد دیوانه  با جمله ی اولش میمیر

 .یم شوم

گفت ِ ن این حرف ها، با آن صدای گرم و بم، حت  

 اگر دروغ هم

ی است و خواستتی   » !باشد دلنشیر

:تانوس 150زا شیب ریپسکش
 
 rosesپاورف

رسوده است.از این تعداد پنج تای آنها چنان شهرن  

 دارد که

بسیاری از انگلیش زبانان این سونات ها را از حفظ 

 یم
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خوانند. این پنج سونات شماره های 116-24-18-

130-126 

 * * .*، یم باشند

 انگشتم زنگ را لمس یم کند، صدای سیاوش که یم

 »پرسد: «بله؟

توی آیفون یم پیچد و من در جوابش یم گویم: «پری 

 ام باز

کن. »در با تیک آرایم باز یم شود، وارد راه پله یم 

 شوم و

 چشمم

 .به در خانه ی افسانه یم افتد که باز است

که انگار هیچ اسباب و اثاثیه ای داخلش نیست و 

 صدای مرد

غریبه ای یم آید که یم گوید: «االن کلنگیه؛ چند 

 صباح دیگه



 »!همه اینجا رو یم کوبن ارزشش چند برابر یم شه

 
ی
د، یک حال بد مزخرف بکوبند؟ قلبم درد یم گیر

 رسایت یم

 ام را به 
 

کند به جانم و آرزوها و خاطرات بچیک

 راحت  

 بکوبند؟ به خودم که یم آیم، خودم را یم بینم که به

چهارچوب در تکیه داده ام و خانه ی افسانه را از 

 نظر یم

گذرانم. شایان توی این خانه بود که من دلبستمش. 

آقا  اکیی

توی این خانه به رفاقتش با انی پشت پا زد و رفت و 

 این

خانه خروار خروار خاطره در دل خود دارد. مرد 

 غریبه نگا ِ ه

 »مشکوگ به من یم اندازد و یم گوید: «بله خانوم؟
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م و پله ها را به سخت  و آرام آرام باال  نگاه از او یم گیر

 یم

 .روم

مرد غریبه خطاب به مرد شیک پوش مقابلش یم  

 گوید: «این

پوال که واسه تو پول خورده، اینو وردار اون بنده 

 خدام بهپولش

 ».احتیاج داره کار اونم راه یم اندازی

منتظر ادامه حرفش نیم مانم و پله ها را با رسعت 

ی ب  بیشی 

 .اال یم روم

در یم زنم و چند ثانیه ی بعد صبا در را باز یم کند. 

 وارد

ی که تکیه داده به  خانه یم شوم و از دیدن دخی 

 پشت  و

 .آرام آرام اشک یم ریزد شوکه یم شوم

سیاوش مقابلش نشسته و انگار با او صحبت یم  



 .کند

رسشان را باال یم آورند. سالم یم دهم و سیاوش 

 جوابم را

 .با تکان دادن رس یم دهد

نفس از جا بلند یم شود؛ سمت من یم آید و بدون 

 آنکه

د.روی شانه ام  ی بگوید من را  در آغوش یم گیر ی چیر

 هق یم

 »!زند و یم گوید: « ُ مرد! بابام ُ مرد

بدترین خیی تلخ جهان شنیدن خیی فوت بابا نیست؟ 

 چانه ام

یم لرزد، من این بابا را ندیدم اما هرچه که بوده 

 مردنش درد

دارد. نفس چسبیده به شانه ام و زار یم زند. مادر 

 نداشته؛
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امر وز پدر هم ندارد و آدم وقت  بابا ندارد یعتی 

 هیچکس را

ندارد!کمرش را نوازش یم کنم و من در مقایم نیستم  

 که با حرف

دلگرم کننده ای آرامش کنم. فقط یم گویم: «غم 

 آخرت

 ».باشه

 .و غ ِ م بابا شا ِ ه همه ی غم هاست

 !کاش زودتر یم دیدمش -

 »!جیغ یم زند: «بابا

یاد آن شعری یم افتم که انی همیشه یم خواند: " تا  

 که

 "بودیم نبودیم کش، کشت مارا غم نی همنفش

آدیم که اسمش حمید بود، بابا بود نی همنفس مرد 

 !انگار

آن قدر روی شانه ام زار یم زند که از نفس یم افتد. 

 رسفه



خانه لیوانی آب قند یم  ی یم کند و صبا برایش از آشیی

 .آورد

سیاوش کیان را بغل گرفته و به اتاق یم برد. شاید 

 چشم

ی  های او هم هوس گریه کرده اند. نی حال روی زمیر

 یم

نشیند، تکیه یم دهد به پشت  و رسش را آرام آرام به 

 دیوار

 .یم کوبد

ها خداجان، عشق اولشان  چه دردی دادی به دخی 

 شده بابا ودرد

 !عمیقشان شده نبودن بابا

آب قند را با زور به خوردش یم دهیم.   کنارش یم 

 نشینم،
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تکیه یم دهم به پشت  و یم دانم که حاال به یک 



 جفت گوش

نیاز دارد که حرف بزند و خودش را خایل کند. مثل 

 من که

نیاز داشتم و کش نبود، در نتیجه بسنده کردم به  

 گوش

 !عروسک هایم

 من، من... حاال باید چی کار کنم؟ -

ناخودآگاه و بدون فکر کر دن یم گویم: « همه یم گن 

 صیی 

 »!ویل بیخود یم گن، باید فکر کتی 

 رسش را کج یم کند سمتم و یم پرسد: فکر؟

رسم را یم چرخانم به سمتش و جوانی که یط سالیان 

 به آن

رسیده ام را یم گویم: «آره فکر! به خاطره هاش، به 

 بودنش،

ی که بهش مربوط  ی به دوست داشتنش، به هر چیر

 میشه فقط



ی  »!واسه اینکه نمیر

 !تقصیر من بود -

 دست ما آدم ها نیست. همونطور   -
 

مرگ و زندگ

 که تومسبب

؛ بابات هم مسبب فوت مادرت  فوت بابات نیست 

 !نبود

یکه خورده نگاهم یم کند و با بدی هایش را با خود 

 مرور یم

کند. که نگا ِ ه بد به بابا تقاص دارد و تقاص نفس 

 عذاب

 .وجدا ِ ن دردنایک است که تا آخر عمر به همراه دارد
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دستش را روی رسش یم گذارد و زیر لب یم  

 گوید: «لعنت به

 »!من

صبا فقط نگاه یم کند و انگار لب هایش قفل شده 



 اند و

سد که بگوید چون  ی به ذهنش نمیر ی شاید هم چیر

 تجربه اش

 .را ندارد

م  م روی سنگ قیی دوست دارم روزی که یم میر

 ننو یسند

آرامگا ِ ه مادری فالن و همرسی بهمان. فقط 

 بنویسند، آرامگا ِ ه

ی عاشق! جای شعرهانی که به من ربط ندارند 
دخی 

 هم

 . "!بنویسند" یتییم درد نی درمان یتییم

نفس از جا بلند یم شود، سمت در یم رود، صبا هم 

 از روی

ی بلند یم شود و یم گوید: «کجا نفس جان؟  زمیر

 »سیاوش؟

ون یم آید. با چشم های رسخ و  سیاو ش از اتاق بیر

 .نگاه دردآلود



م؟ بمون  به نفس نگاه یم کند و یم گوید: «کجا دخی 

 ».باید بریم برای تحویل جنازه

بغض دخی  با شنیدن اسم جنازه یم ترکد و سیاوش 

 امروز

بابا ِ ی یک دخی  یتیم دیگر هم شده!نفس تیکه یم 

 دهد به در

 خروچی که حاال بسته است. شانه

ی یم نشیند. جنازه  هایش ُ رس یم خورند و روی زمیر

 ی

ی حتما باید خییل درد داشته  بابایش را تحویل گرفی 

 !باشد
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خانه یم رود،  ی کنارش یم نشینم، سیاوش به آشیی

 لیوان آنی 

 به پذیرانی یم آید صورتش خیس 
یم خورد و وقت 

 .است



احتماال خواسته که چشم هایش را بشوید؛ نه برای 

 جور دیگر

دیدن؛ برای این که رسچی شان بار نشود روی دل 

 دخی  یتیم.رو

یم کند سمت صبا و یم گوید: «صبا یم شه مدارک 

 من و

 »بیاری؟

صبا هم انگار ترسیده. که شتاب زده یم پرسد: «االن 

 یم

 »خواید برید؟

سیاوش رستکان یم دهد، نفس از جا بلند یم شود و 

 در ح

ایل که شانه هایش یم لرزند از خانه به رسعت خارج 

 یم

 .شود

صبا که یم آید، سیاوش کیف دست  کوچک مشیک 

 رنگ را از



د و رو به من یم گوید: « اگه یم رش، تو هم  او یم گیر

 ».پاشو بریم اگه حالش بد شد تو باشر 

رس تکان یم دهم و از جا بلند یم شوم. به دنبال 

 دخی  ِ ک بابا

مرده از خانه بیر ون یم روم و امروز حت  فرصت نشد 

 عزیز

 .عمه را درست و حسانی ببینم

 خانه ی ییک از همسایه ها. 
 

تکیه داده به دیوا ِ رسنیک

 ذهنم به

 عقب بر یم گردد و خودم را به یاد یم آورم که اینجا
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ی قدر مبتال و  ی قدر مریض، همیر ایستاده بودم، همیر

 !درمانده

نزدیکش یم روم و دستم را دور بازویش حلقه یم  

 کنم، ازخدا

خواسته سنگیتی اش را روی دوش من یم اندازد و 



 باهم

سیر را تا رس کوچه یط یم کنیم. همان جا یم ایستیم 

 تا

سیاوش به ما ملحق شود و سیاوش آن روز ها از من 

 هم

بیشی  درد کشید. مدام تظاهر کرد، مدام چشم 

 هایش را

شست و من سیبک گلویش را یم دیدم که روز به روز 

 بزرگ

 .تر از قبل یم شد

یم و به ندامتگاه یم رویم. وقت  که هنوز  تاکش یم گیر

 راه

نیفتاده بودیم که سیاوش گفت: «به عمه ات نیم 

؟
 

 خوای بیک

 »!و نفس گفت: «نه

قاطع و محکم نه را گفت و فکر نکرد که خواهر 

 عاشق برادر



ی هر آدم با دیگری  است و فقط نوع دوست داشی 

 متفاوت

 .است

دیم،  جنازه را تحویل گرفتیم و به رسدخانه سیی

 سیاوش

دست تنها بود، نفس نی کس و کار بود. گردنبندی که 

 یم

گفت یادگاری مادرش است را به سیاوش داد و  

 گفت: «با این

 »یم شه براش قیی خرید؟
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وقت  قیی گران است، مردن آسان نیست! که بعد از 

ت  مرگتدخی 

 .درمانده ی یک چاله برای مدفون کردنت بماند

م  ».سیاوش رسش را تکان داد و گفت: «آره دخی 

یاد خودمان یم افتم، ما هم هیچکس را نداشتیم، 



 فرش

زیرپایمان را فروختیم برای چاله ای که آن وقت ها 

 خییل

 .ارزان تر از حاال بود

نفس را به خانه ی سیاوش یم بریم. سیاوش یم ر ود 

 تا

کارهای مربوط به مراسم خاکسپاری حمید را انجام 

 .بدهد

آن قدر توی گوشش یم خوانیم که عمه اش گناه 

 دارد، باال

 خره رایصی یم شود که زنگ بزند و بگوید چه خایک بر

 .رسش شده

ویل گفتنش درد دارد، نیش و کنایه یم زند. تهدید یم  

 کند

که حاللشان نیم کند و دخی  ِ ک شب ِ ه پریزادم، 

 چه قدر دیر

 !چشم به روی بابایت باز کردی



به زور یک آرام بخش نفس را یم خوابانیم، یم 

 خواهم به

خانه مان برگردم که صبا خواهش یم کند بمانم. 

 دستش را

م و یم گویم: «من این شبای بد  ی دست هایم یم گیر بیر

 و

یط کردم، انقدر حال و هوای این دخی  به من 

سم  نزدیکه که میی 

 من به جاش سکته کنم! امشب و یم رم ویل فردا
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 ».صبح بر یم گردم

صبا رستکان یم دهد و بغضش را یم خورد. او هم 

 روزهای

نی مادری را یط کرده و همه ی آدم ها یک جای 

 داشته

 .هاشان یم لنگد



ون یم زنم. هوای آلوده ی تهران را  از خانه شان بیر

 یم بلعم

و اما این هو ا بیشی  به مذاِ  ق ریه ام خوش یم آید تا 

 هوای

 .گرفته ی خانه ی سیاوش

به خانه که بریم گردم، پشت در کفش های جفت 

 شده ی

شاهد را یم بینم. امروزی که پریزاد او را نی جواب  

 گذاشت

خوشم نیم آید. از امروزی که پریزا ِ د کوچ ِ ک کم 

 تجربه ای

یتیم شد متنفرم و یعتی جهنم از امروز دردناک تر 

 است؟

در را با کلیدی که توی جیب مانتوام دارم باز یم کنم. 

 وارد

ی که توجهم را جلب یم   ی ی چیر خانه که یم شوم اولیر

 کند



 .صدای بلند تلویزیون است

به سمت تلویزیون رفته و شاهد را یم بینم که روی 

 مبل دراز

کشیده و خوابش برده. شاهد معموال عادت ندارد 

 توی رس وصدا

 .بخوابد و امروز گویا خییل خسته است

به اتاق یم روم و لباس هایم را عوض یم کنم. آن 

 دخی  

بیچاره از فردا باید سیاه بپوشد. هر وقت به آینه نگاه  

 کند
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آدم غمگیتی را ببیند که توی دنیا هیچکس را ندارد. 

 رسنوشت

 اش 
 

او دردناک تر است چون سیاوشر هم توی زندگ

 ندارد.شب

ی یم کنم که انی را از   همان شتی سیی
را به تلچی



 دست

دادم. برای شاهد شام یم پزم و خودم نیم خورم. 

 اصال از

ی نیم رود که نیم رود. صبح زود که از  گلویم پاییر

 خواب

خانه یم روم تا ببینم برای  ی بیدار یم شوم، به آشیی

 درست

کردن حلوا چه کم دارم. هر غذانی را که خوب 

 درستکردنش را بلد

 .نباشم، حلوا درست کردن را از َ ب َ رم

آرد و بقیه ی تشکیالتش را از قفسه های کابینت 

ون یم  بیر

ی یم چینم. شاهد در حایل که یک  آورم و روی میر

 چشمش باز

خانه یم آید. خمیازه یم   ی و یکیش بسته است، به آشیی

 کشد

؟  »و یم گوید: «چیکار یم کتی



 نگاهش یم کنم، لبخند تلچی روی لب یم نشانم و یم

 ».گویم: «یم خوام حلوا درست کنم

 ابرو باال انداخته، دست به سینه نگاهم یم کند و یم

 »گوید: «بلدی مگه؟

رستکان یم دهم. بغضم را قورت یم دهم و انگار که 

 خودم

 ».را مسخره کنم یم گویم: «خوردنی مورد عالقمه

 ».لبخند تلچی یم زند و یم گوید: «چه تفاهیم
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 نیم زنم. با همان لبخند تلخ 
ی
نگاهش یم کنم و حرف

 در ح

ی یم آید ادامه یم دهد: «واسه  ایل که به سمت میر

 مادرم زیاد

 » .درست یم کردم

متعجب نگاهش یم کنم و یم گوید: « درست یم  

 کردم،تنهانی 



 باالی رسش مینشستم، بغض یم کردم، بعد یه فاتحه

ش تنگ یم  براش یم گفتم و دلم برای سنگ قیی

 ».شد

لب هایم آویزان یم شوند و چه بحث ملموش است 

 برایمان

 .این مرگ و میر 

 .ویل من هیچ وقت دلم برای مامانم تنگ نشد -

 حاال نوبت اوست که منتظر نگاهم کند و من جواب

د  بدهم: «چون واسه بودنش نجنگید! چون ما رو سیی

 به امون

خدا. چون نگفت این بچه ها با یه مر ِ د زهوار در 

 رفته ی

. » سیاوش بزرگ بود، من که  ی بدبخت باید چیکار کیی

 بزرگ

 !نبودم

در ظرف شکر را باز یم کند و یم گوید: « نزن این 

 .حرفو



 ».دستش از دنیا کوتاهه اون بنده خدا

 نیفتاده! انگار دو روز پیش نه خانی 
 
انگار هیچ اتفاف

 آمده و

 !نه خانی به خانیه مان تلفن  کرده

آرام، نی رس و صدا و به کمک هم دو تا سیتی نه 

 چندان بزرگ
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ی  حلوا درست یم کنیم. رویشان را با پودر نارگیل تزئیر

 یم

ی به محل کارش را ندارد  کنیم. شاهد امروز قصد رفی 

 وترجیح یم

 دهد که بیاید و دل به دل عده ای عذا دار بدهد

* * * 

وقت  الالهاللله یم  گویند، وقت  جسم کفن پیچ شده 

 اش را

توی قیی یم گذارند نفس آن قدر جیغ یم کشد که 



 صدایش

 .خش بر یم دارد

لباس هایش خایک شده، صورتش رسخ و چشم 

 هایش از زور

 .گریه تنگ شده اند

ی  ی یم اندازند که چنیر
همه ی این ها مرا به یاد دخی 

 حایل

داشت وقت  پدرش مرد! که رس خاک بابایش چند 

 نفر از

همسایه ها بودند و اکیی آقا؛ و بابایش گریه ُ کتی جز 

 پری

 .نداشت

نفس را عالقه به بابا به این روز نیانداخته و بلکه آن 

 ح ِ س در

به د ِ ر احساس گناه است که وجودش را تسخیر  

 کرده. که یم

خواهد توی این دقایق پایانی به بابایش بگوید که من 



 دیگرآن م ِ ن

 !احمق  که دوستت نداشت نیستم

ی بابا، حاال دیگر یک دخت ِ ر خو ِ ب عاشق  ببیر

 داری که رفتنت

نفسش را تنگ یم کند. عمه ی نفس زن قدبلندی 

 .است
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کنار قیی نشسته و هرچه اضار یم کنند که از جا بلند 

 شود؛

 .نیم رود

طبق رسوم خودشان خاک رس نمدار به رس و 

 چادرش مالیده،

به ی محکم یم زند و با زبا ِ ن محیل  روی پا ضی

 خودش برای

انی یم کند  .برادرش سخیی

مچ دست هایش را دور هم یم چرخاند و آرام " روله 



 "روله

 یم گوید

اقوام زیادی ندارند، گرچه بیشی  از اقوام نداشته ی 

 ما

ی یم  هستند. تمام مجلس با ناله های نفس سیی

 شود، حت  

 !وقت  که مداح "عجب رسمیه" یم خواند

وقت  که مراسم خاکسپاری به انتها یم رسد، سیاوش 

 به

سمت من و صبا یم آید و یم گوید: «صبا جان؛ برید 

 خونه

دیگه شما، بچه خونه هالک یم شه. »صبا مردد یم  

 گوید: «زشت

 »نیست اینطوری؟

و صبا آدم تری ِ ن آدم هاست و فقط به خاطر یک 

 دخی  غریبه

 .از بچه اش هم دل یم کند



 سیاوش رسش را به نشانه ی نقی تکان یم دهد و یم

 ».گوید: «نه نیست

صبا به سمت نفش یم رود که زانو به بغل هنوز 

 نشسته و
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قصد بلند شدن از جایش را ندارد. کنارش روی دو 

 زانو یم

 ».نشیند و یم گوید: «غم آخرت باشه نفس جان

نفس در حایل که نم نم اشک یم ریزد آرام یم  

 گوید: «غم

 »!اولمه

 راست یم گوید، تازه او ِ ل راه این نی راهه است! صبا

 !یم گوید: خدا بهت صیی بده

 »!نفس یم نالد: «بهم مرگ بده

 جوانی اش 
یکه خورده به نفس نگاه یم کنیم. حاضی

 انگار



نیشی  است و فرو یم رود به قلبمان!صبا از جا بلند 

 یم شود. از

 ما دور یم شو د و اشک هایش را

ک شوریده حال  پاک یم کند. یم نشینم مقابل دخی 

 .مقابلم

 .چشم هایش از اشک مدام پر و خایل یم شوند

ی به کار آدم نیم آید و  توی این لحظات تسلیت گفی 

 این را من

خوب یم دانم. به چشم هایش نگاه یم کنم و یم  

 :گویم

واسه جمع و جور کردن خودت، واسه پر کردن 

 تنهاییات،

 برگشتنت یم تونی رو من حساب کتی 
 

 !واسه به زندگ

این را یم گویم و از جا بلند یم شوم. بگذار باور کند  

 که

تنهانی پایدار نیست! سیاوش انگار در مراسم ختم 

 برادرش



حضور دارد! که از همه ی فامیل ها ِ ی دو ِ ر دست 

 به جیب
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 !ایستاده شان بیشی  طفره یم زند  برای آبرو داری

 های خوبش را به عنوان ارث به ما داد و 
 

انی ویژگ

 
 

 ویژگ

های بدش را با خودش به گور برد.رو به صبا یم  

 گویم: «بریم رس

؟  »خاک انی

 »!لبخند یم زند و یم گوید: «حتما

و من یاد روز اویل یم افتم که صبا و سیاوش نامزد  

 کرده

ستان و رس خاک پدر  بودند. که سیاوش صبا را به قیی

 و

 !مادرش برده بود

دست روی سنگ خاک گرفته اش یم کشم. از خودم 



 بدم یم

 آید، من زنده ام و سنگ قیی بابایم غبار گرفته؟

ی یم کنم و به  ی مانتو سنگ را تمیر دیوانه وار با با آستیر

 درک

 .که مشیک است و کثیف یم شود

صبا فقط نگاهم یم کند و یم داند که من رس انی و 

 سیاو ش

 .با خودم هم تعارف ندارم

به روی سنگ یم زنم و زیر لب یم گویم: سالم  دو ضی

 !انی 

 .بعد فاتحه یم خوانم و صبا هم فاتحه یم خواند

ش نگاه یم کنم و توی دلم  ی به تاری    خ غروب غم انگیر

 درد و د

رل یم کنم. که باباجانم، دنیا دنیا دلم تنگ است 

 !برایت
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که این دنیا بدون تو هم یم گذرد اما با تو جور 

 دیگری است!که نی 

ی به رس یم شود اما  همگان به رس یم شود، نی تو نیر

 .جهنم وار به رس یم شود

فاتحه که یم خوانیم، دل که سبک یم کنیم از جا 

 برخواسته

ی وفا به خانه بر یم گردیم  .و با ماشیر

کیان را مادربزرگ صبا خوابانده. به پشت  تکیه یم 

 دهم و ش

ال مشیک رنگم را از رس بر یم دارم. تلفن همراهم 

 خودکشر 

ی  یم کند و بعد از چند دقیقه برش یم دارم. آیکن سیی

 رنگ را

لمس کرده و گوشر را به گوشم یم چسبانم. صدای 

 شاهد

 »یم آید: «پریزاد؟

 »لب یم زنم: «جان؟



 رفت  خونه؟ -

با گوشه ای از شالم خودم را باد یم زنم و یم  

 گویم: «آره با

 ».صبا برگشتیم

ون یم آید، کولر را روشن کرده و به  صبا از اتاق بیر

خانه ی  آشیی

 .یم رود

باشه، منم تا ییک دو ساعت دیگه بر یم   -

 گردم.خداحافظی و بعد

 تلفن را قطع یم کنم. مادربزرگ نگاهم یم

 »!کند و یم گوید: «آدم خوبیه

909 

 درد و درمون

 ام چه 
 

نگاهش یم کنم، لبخند یم زنم و مر ِ د زندگ

 قدر

 .خونی هایش عیانند

نگرانت بودم! با خودم یم گفتم یه وقت نکنه از رو   -



 کینه

 .توزی پا پیش گذاشته باشه

صبا با پارچ آ ِ ب یخ و دولیوان که توی یک سیتی  

 گذاشته یم

آید و یم گوید: «هالک شدیما، بیا آب بخور خنکت 

 ».بشه

رس باال یم کنم و یم گویم: «نه خداروشکر. بزرگوار تر 

 از اون

ی بود که فکر یم کردم ی  ».چیر

 برادرت تا پای  -
 

! تو واسه زندگ لیاقتش و داشت 

 خییل کارا

، خدا کارهای آدمو نی نتیجه نیم ذاره
 !رفت 

صدای گریه ی کیان یم آید، صبا به اتاق یم رود و 

 من به

این جمله فکر یم کنم که خدا کار های آدم را نی 

 نتیجه نیم

 " .گذارد



جلوی دریم، اینجاست که نوشته ساختمون  -*

 یاس؟

 .آره خودشه -

 .حله پیداش کردم -

ی   تلفن را قطع یم کنم و رو به شاهد یم گویم: «همیر

 ».جاست

 »نگاهم یم کند و یم گوید: «گ بیام دنبالت؟
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ی پیاده یم شوم یم گویم: «بهت  در حایل که از ماشیر

 زنگ

 ».یم زنم

در عقب را باز یم کنم، از روی صندیل لباسهایم را 

 بریم دارم

ه  ».و یم گویم: «لباسات روی تخت حاضی

رستکان یم دهد و در را یم بندم. به سخت  با کفش 

 های



 .پاشنه بلندم گام بر یم دارم

دم در همان ساختمان جوانی را یم بینم که پشت به 

 من

 .ایستاده و زنگ را یم زند

 »صدای زنی توی آیفون یم پیچد و یم گوید: «بله؟

جوانی که از روی صدایش، تشخیص یم دهم که 

 ساماناست، یم

ی خانم بگید بیاد  ».گوید: «سالم، یم شه به نگیر

 ».زن یم گوید: «چند لحظه

سامان دست  پشت گردنش یم کشد و هنوز من را 

 .ندیده

ی یم آید که یم   چند لحظه ی بعد صدای نگیر

 »گوید: «بله؟

ی  ؟ یم شه بیای پاییر ی سامان هراسان یم گوید: «نگیر

 حرف

 »بزنیم؟

ی یم   چند لحظه سکوت برقرار یم شود و نگیر



 گوید: «بعدا

 »!حرف بزنیم

سامان یم نالد: «آخه گ المصب؟ تلفنتو که جواب 

 !نیم دی
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ون نمیای، من گ یم تونم باهات  از خونه که بیر

 حرف بزنم

؟  »که تو ازم فرار نکتی

ی خش بر یم دارد و انگار که بغض   صدای نگیر

 کرده: «تروخدا

 ».سام، بعدا حرف بزنیم

 .به جون خودت اگه یه قدم از اینجا دور شم -

ی تشدید یم شود و یم گوید: «من  بغ ِ ض صدای نگیر

 فعال

ی ندارم، ببخشید! »آیفون را یم گذارد   واسه گفی 
ی
حرف

 و سامان



 دست یم برد سمت زنگ. برای

ی از آبر و ریزی صدایش یم کنم: «آقا  جلوگیر

 »سامان؟

بر یم گردد سمتم. ابروهایش در هم گره یم خورند و 

 نگاهم

 .یم کند

 !االن وقت خونی نیست -

 گوشه ی لبش را یم جود و با عصبانیت یم گوید: «گ

م و درآورده. یه روز یم گه نه، یه روز  وقتشه پس؟ پیر

 یم

گه آره! من از دستش چیکار کنم؟»- آخه االن  که 

 عروش داداشه؟

 اینجا؟ به خدا ظلم یم کتی 

 .بهش، ذوقشو از دماغش در میاری

ی موهایش، نفس عمیق  برای   چنگ فرو یم برد بیر

العصابش  کنی 

 یم کشد و یم گوید: «شما بهش بگو، به خدای احد
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و واحد این بار آخریه که منت یم کشم. بگو جوابش 

 بشه

یک کالم یا نه یا آره!  اگه بگه نه دفعه ی دیگه و 

ی   خواسی 

دیگه ای در کار نیست، یم رم پشت رسم و نگاه نیم  

 »!کنم

رستکان یم دهم و او هم حق دارد! زنگ یم زنم، 

 صدای

ی یم آید که دمق یم گوید: «باز شد؟  »نگیر

تمام حرف های سامان را شنیده و حاال وقت دارد که 

 تصمیم

د  !بگیر

وارد آسانسور یم شوم، به طبقه ی دوم یم روم و 

ی که  همیر

ی را  ون یم گذارم در باز یم شود. نگیر پایم را از در بیر



 یم

 .بینم که با قیافه ای دمق نگاهم یم کند

 .از جلوی درد کنار یم رود تا وارد شوم

 کاور لباس هایم را به چوب لباش آویزان کرده و یم

 »!گویم: «بیا ببینمت دیوونه

 »بغلش یم کنم و یم گوید: «جدی یم گفت، نه؟

از آغوشم جدا یم شود و یم گویم: «تو خییل 

 خودخوایه. »دمق تر

 از قبل نگاه یم کند من ادامه یم دهم: «فقط به این

 نگاه یم کتی که ببیتی خودت چی یم خوای؟

ی که بقیه چی دوست دارن و چی  اینو در نظر نیم گیر

 یم

خوان! یم خوادت، اینطوری که هست  با خودته که 

 نه
 

 بیک
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یا آره. به آخرش نگاه نکن، اگه دیدی اون آدیم که یم 



 خوای

. اگرم همون آدم باشه و تو  نیست باهاش نیم مونی

 نه،
 

 بیک

؛ خییل هم بد باخت    »!یعتی باخت 

انی پربارت تموم شده گمشو بیا  - خب حاال اگه سخیی

 سالم

 !کن آبرومونو بردی

رس باال یم کنم و اول به دو زن آرایشگر سالم یم کنم. 

 بعد

 به صبانی که موهایش را بیگودی کرده و روی صندیل

 .نشسته

در آخر به وفا یم رسم که تکیه به صندیل چشم 

 هایش را

 .بسته و آرایشگر دارد آرایشش یم کند

ین است رو به من یم  زنی که یم دانم اسمش شیر

ی رو صندیل  ».گوید: «مانتوت رو در بیار، بشیر

کاری که گفته را انجام یم دهم، موهایم را باز کرده و 



 ِ با بر

 .سخودم شانه یم کنم

ی آمده بودیم، گفته ام که  قبال که برای نوبت گرفی 

 ساده ترین

ی   مدل مو را یم خواهم. یعتی شاهد خواست که چنیر

 کاری را

انجام بدهم، یم گفت من نیازی به مخقی شدن زیر  

 کیل

ه ی رس ندارم. یم گفت که تو زیبانی  لوازم آرایش و گیر

 و

 !من دلم غنج یم رفت انگار
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جوانی یم آید و با موهایم رسش را گرم یم کند  .دخی 

صبا یم گوید: «چه عجب که شما سه تا پیش همید 

 و

 ».ساکتید



وفا آرام یم گوید: «ما بتی آدم و اعضای فالنیم، 

 یکیمون که

 ».دپرس باشه دوتای دیگه هم اتومات دپرس یم شن

ی یم گوید: «اتفاقا من االن احتیاج  یم خندیم و نگیر

 دارم

ی نظر بدید  »!جای خفه خون گرفی 

وفا یم گوید: «من نظری ندارم جز اینکه بگم خاک تو 

 ».رست

ی ویلچرش را به سمت ما هدایت یم کند و یم  نگیر

گوید: «کوفت! »وفا نیشخند یم زند: «پرسه به دافای 

داماد گفته  میر

 بکش

ی کن زده تو برق  »!کنار بذار  باد بیاد این براش چیر

ین یم خندد و یم گوید: «امون از دست شما  ».شیر

وفا روی صندیل جا به جا یم شود و یم گوید: «امون 

 از

ی  دست این اسکل! گالنی خانوم پرس خوشگل رو زمیر



 نیم

مونه، مایه دارم که هست، دوستشم که داری شوهر  

 کن برو

ت و بکن دیگه  »!رسر

ی نگاهش را یم دوزد به انگشت هایش و یم  نگیر

گوید: «مشکل همینه، چون دوستش دارم نیم خوام 

 عذاب
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 ».بکشه

ی یم گوید: «اگه  تا وفا یم خواهد حرف بزند نگیر

 خسته بشه

 من، اگه 
 

؟ اگه یه روز بگه تو گند زدی به زندگ چی

 بگه من

ی داشتم و تو  »...موقعیت های بیشی  و بهی 

صبا حرفش را قطع یم کند و یم گوید: « بذارید من 

 بگم! تو



این چند وقته که سیاوش نبود، یک بارم نشد که من 

 بگم جدا

بشم راحت شم! یا این دیگه چه انتخانی بود! یا بگم 

 حالم از

 به هم یم خوره.من تو روزانی که سیاوش 
 

این زندگ

 نبود به پری

 و این در و اون در

زدنش نگاه یم کردم؛ بعد به خودم یم گفتم خودت و 

 جمع

کن بابا، تو یه مادری.اینطوری یم خوای به بچت 

 قوی بودنو

. اگه یم خوایش  ی یاد بدی؟! ت ِ ه حرفم اینه نگیر

 برو جلو. آدم

باید اون قدر مرد باشه که پای حرف دلش 

ین هم برای  بمونه! »شیر

کت کند، یم گوید: «ماش  آنکه توی بحث رسر

ای االن. ما اونموقع عقلمون به این  هللا به دخی 



 حرف ها قد

 ».نیم داد

ین جون مگه چند  ی یم گوید: «اختیار دارید شیر نگیر

 س

 »!التونه

916 

 درد و درمون

ین خوشحال از اینکه حاال او مورد بحث واقع  شیر

 شده،لبخند یم

 زند و یم گوید: «ستی که ندارم ویل تجربه تا دلت

 ».بخواد

ه یم شود به صورت وفا که چشم هایش را بسته.  خیر

 رژ لب

 .را بریم دارد و روی لب های وفا یم کشد

آه یم کشد و یم گوید: «همه مشکالت ما از جانی 

وع شد  رسر

که کش نبود راهنماییمون کنه. یعتی بودنا، ویل 



 حرف حساب

بلد نبودن. نتیجه اشم این شد که وقت  به گذشته 

 فکر یم

 ».کنم آه یم کشم

 هاشان اشتباهات کوچک 
 

همه ی آدم ها توی زندگ

 
 

 و بزرگ

را انجام داده اند. اشتباهان  که زندگیشان را برای یک 

 صدم

ان است!  هم تحت تاثیر قرار داده اما اشتباه قابل جیی

 غلتیدن

ی اشتباهات درد آور است و نا امیدی آدم را یم  بیر

 !خورد

 دخی  جوان اتومو را روشن یم کند و دومرتبه به جان

 .موهایم یم افتد

چشم یم بندم و انگار همه توی افکارشان یم پلکند و 

 افکار

ی را دوست  من سمت پرسی پرسه یم زند که نگیر



ی   دارد، همیر

طور که هست و آن آدم چه قدر برای من قابل 

ام است.کار وفا  احی 

ین به او یم گوید تا چشم  که تمام یم شود، شیر
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هایش را باز کند. وفا نگاه به آینه انداخته و یم  

 گوید: «جونم

ین جون؛ چه هلونی ساخت    ».شیر

ین هم یم خندد و یم گوید: «هلو بودی شما  ».شیر

وفا صورتش را جلو یم برد و جزییات آرایشش را توی 

 آینه

ی زنگ یم زند به عارف  به دقت مشاهده یم کند. نگیر

 تا بیاید

د. تا آمدن عارف کار صبا را هم  و وفا را به آتلیه بیی

 تمام یم

ی اما کز کرده  کنند که همراه عروس و داماد برود. نگیر



 و به

 .روی خودش نیم آورد

ی یم کند و  ین رو به نگیر عارف که زنگ را یم زند، شیر

 یم

؟  »گوید: «چرا آماده نیست 

ی لبخند تلچی یم زند و یم گوید: « یم مونم پیش  نگیر

 ».پری

ی نگاه یم کند و   ین با تای ابروی باال رفته به نگیر شیر

 یم

گوید: «بیخود. پری تو رو یم خواد چیکار؟ کارت که 

 تمومه

 ».پاشو برو ببینم

به صبا اشاره یم کند و صبا برایش وسایلش را یم 

 آورد.در را

 برای عارف باز یم کنیم، عارف با لبخند یم آید و من

ی صحنه ی کوچک و لبخند را به دل  حرست همیر

 .دارم



ی  ما چند نفر  نگاهشان یم کنم و خدا را شکر که بیر

 ییک مان
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 .به دل خوش لباس عروس پوشید

 فیلم بردارشان هم پشت رس عارف یم آید و به کارش

 .مشغول یم شود

ی اما  لبخند روی لب همه هست و روی لب های نگیر

 انگار

مصنوغ است. عروش برادرت باشد اما با هر اتفاق 

 یاد

 !خودت و ناتوانی هایت نی افت  یعتی زهر هالهل

 کارشان که تمام یم شود از آرایشگاه یم روند و من

 .یم مانم

ین مشغول به شینیون کردن موهایم یم شود و  شیر

 یم

 »پرسد: « با دامادم نسبت  داری؟



و من یاد یم آید که شیر مادرم را خورده: « برادر 

یمه  ».شیر

 خب پس چرا نیم ری؟ -

تافت را بریم دارد و روی موهایم یم زند.  خنکایش 

 پوسترسم را

 .قلقلک یم دهد

 .اینطوری راحت ترم -

در اصل هر چه قدر که من حساب ویژه ای هم 

 داشته باشم،

ین کارهای  خانواده هایشان ویژه ترند. حیتی که شیر

 آخر را

روی موهایم پیاده یم کند به شاهد پیام یم 

 فرستم: «کارم

 ».تموم شده
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یک رب  ع بعد صدای آیفون یم آید و من که مانتو ام 



 را

 
 
پوشیده ام شال سبکم را روی رس یم اندازم، باف

 دستمزد

ون  ین را یم دهم و بعد از خداحافظی از آنجا بیر شیر

 یم

 .زنم

ین  شاهد دم در ایستاده، با آن ق ِ د بلندی که جذابی 

 
 

 ویژگ

 .اش برای پری است

شلوار مشیک پارچه ای و جلیقه ی براقش حسانی به 

 تنش

 .نشسته اند و دل از من یم برند

از نظر دیگران من یک دخی  سیاسم که توانسته ام 

 یک مرد

پولدار، تحصیلکرده و جذاب را تور کنم و اگر نظر 

 خودم را

ی آدیم  بخواهند توی خواب هم نیم دیدم که چنیر



 همرس منبشود،

آقا باشد  !الخصوص که این مرد پرس اکیی

اصال انگار همان شاهزاده ی سوار بر اسب و زرین  

 کمر است

وط  که آمد و من را نجات داد از دست دی ِ و رسر

 .صفدر

 »نزدیکش یم شوم و یم گویم: «چطوری خوشتیپ؟

یم خندد، کوتاه و دلچسب: «انگشت کوچیکتیم 

ی   ».نازنیر

؟ ی  »چشم ریز یم کنم و یم پرسم: «نازنیر

ابرو باال انداخته و با حفظ لبخندش یم  

 !»گوید: «پریزاد

ی را برایم باز یم کند، خودش هم سوار یم  در ماشیر

 شود و
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 !راه یم افتیم



 »یم پرسم: «االن یم ریم باغ؟

 رستکان یم دهد و یم گوید: «آره دیگه، سیاوش دست

 ».تنهاست. برم کمکش

دست یم برد سمت ضبط، صدای آهنگ توی 

ی یم  ماشیر

 .پیچد

 که ریتم شادی دارد و ما عروسیمان هم به 
 

آهنیک

اد ی  آدمیر

نرفته بود.به خیابان های خلوت شمال شهر نگاه یم  

 کنم که در این

 .ساعت کیم شلوغی  شده اند

ی نیست و این  ی و ماشیر
حواسم به آهنگ و فضا و می 

 حواس

 نی آرزوهای مرده اش یم چرخد
 .لعنت 

یک ساعت  زمان یط یم شود تا به با ِ غ بزرگ 

 شاهپور یم

رسیم. الحق که شاهپور برای عروش عارف سنگ 



 تمام

گذاشت و الحق که برای سیاوش هم تا یم توانست 

 سگ

 .جلوی پا انداخت

ی را پارک یم کنیم.  توی فضای مخصوص، ماشیر

 هنوز پیاده

نشده ایم که ماشیتی به رسعت از کنارمان یم گذرد و  

 کیم

 دور تر

ی پیاده یم  پارک یم کند. شاهد به رسعت از ماشیر

 شود و
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ی بر یم گردم  ».قبل از اینکه در را ببند یم گوید: «بشیر

ی یم رود. شیشه را  شتابزده سمت راننده ی ماشیر

ی یم  پاییر

 کشم. صدایشان را یم توانم بشنوم. - شایان؟



یکه خورده به منظره ی رو به رو نگاه یم کنم. شایان 

 به

 .شاهد نگاه یم کند و شاهد به شایان

جوانی دریافت نیم کند و خدا را شکر که صدای 

 موزیک

 .هنوز بلند نشده

 جونم داداش؟ -

ی کشیده ام، دیده که  شاید دیده که شیشه را پاییر

 تالش یم

کنم تا صدایشان را بشنوم و صدایش را باالتر از حد 

 معمول

 .یم برد

 .شنبه صبح آماده باش یم خوایم بریم شمال -

 شایان دست فرو یم برد توی جیب شلوارش و یم

گو ید: «من تا سال آقام نیاد واسه تفری    ح جانی نیم رم 

 خان

 ».داداش



خان داداش را پر از طعنه و کنایه یم گوید. انگار این 

 قسمت

از باغ دورترین جا ِ ی باغ نسبت به سالن اصیل است  

 که پرنده

 .پر نیم زند! - واسه تفری    ح نیم ریم

شایان شانه باال یم اندازد و یم گوید: «واسه چیه 

 »پس؟
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ل کند تا صدایش  شاهد سیع یم کند لحنش را کنی 

 باال

 ».نرود: «حاللیت

ی یم گذارم  ی را باز یم کنم، پاهایم را روی زمیر در ماشیر

 و رو

به جلو خم یم شوم.کیم که یم گذرد و نفسم که جا 

 یم آید

، رس بلند یم کنم و از پنجره منظره ی تماشانی 



 مقابلم را

 .نگاه یم کنم

بلدم که فال گوش ایستادن کار درست  نیست اما 

 حاال، هم

 .نگرانم هم کنجکاو

شایان " برو بابا ی" بلندی یم گوید و راهش را یم  

 کشد و

 .یم خواهد برود

شاهد دستش را یم کشد و شایان یم گوید: «ولکن 

 حاچی 

 ».دلت خوشه

د  ی دست هایش یم گیر شاهد، شانه های شایان را بیر

 و یم

گوید: «مجبو ریم داداش! »شایان دست شاهد را پس 

 یم زند و یم

 گوید: «تو اگه

منده   مجبوری خدا به همرات. من کاری نکردم که رسر



 کش

 ».باشم

شاهد اما طوفانی یم شود، صدایش بدون توجه به 

 زمان و

ش واسه توی نامرد  مکان باال یم رود: «احمق، دخی 

 زیر یه
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 ».خروار خاکه

 یم شود، یقه ی شاهد را اسیر 
شایان هم طو فانی

 دست

هایش یم کند و فریاد یم کشد: «این خیال و توهم 

 توعه،

اینقدر پیش خودت گفت  باورت شده. من با اون 

 خراب کاری

 ».نداشتم

ی نیم گوید. شایان یقه  ی شاهد نگاهش یم کند و چیر



 اش را

محکم ول یم کند، شاهد سکندری یم خورد و چند 

 قدم به

 .عقب یم رو د

ی موهایش و رو به مر ِ د خسته  چنگ فرو یم برد بیر

 ی من یم

ه مریم مقدسه؛ تو هم  گوید: « ننش فکر یم کرد دخی 

 خر تر

 !از اون باورت شد

این هر دیقه با ییک بود، یم خواست گندی که باال 

 آورده بودو

 ».بندازه گردن من

شاهد دست به سینه یم ایستد و با لحن تلچی زمزمه 

 یم

کند: «شایان بسه دروغ، بسه! خسته نشدی انقد 

اتتو  تقصیر

 »انداخت  گردن این و اون؟



؟ حالت به هم نخورد از این همه  - نه نشدم! تو چی

 ادعا؟ شل

کن ترو دینت!نفرت النه کرده توی صدا و لحن 

 شایان. که

 صدایش؛ هم یم
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لرزد هم روی ادا کردن کلمات تاکید یم کند و هم 

 انگار حالش

 .خراب است

ه  - این همه سال بهتون زدی که من با اون دخی 

 بودم، من بهلجن

 کشوندمش، من باعث مرگش شدم ویل چه قد بهش

؟  مطمئتی

ی ما یم گذرد  ی دیگر با رسعت از کنار ماشیر یک ماشیر

 و

 .انتهای پارکینگ یم رود



رسنشیناشش از خودرو پیاده یم شوند و با خنده و 

 صداهای

 .بلندی که تولید یم کنند سمت سالن اصیل یم روند

شایان و شاهد برای چند لحظه سکوت پیشه کرده 

 اند و

شاهد حتما دارد توی رسش اتفاقات گذشته را 

 حالچی یم

 .کند

بابا حرف منو باور کرد شاهد، یم دونست تو هم   -

 کاری

ه به ما ربظ  نکردی! یم دونست هیچ ِ ی اون دخی 

 نداشته

ه.   گفت بری تالش یم کتی که آدم  ویل گفت بری بهی 

،  بشر

 !به آرزوهات برش، واسه خودت کش بشر 

ی بچه هاش فرق بذاره داداش!  بابا نداریم که بیر

 !نداریم



ی جدیدش را یم زند و در هایش را قفل  ریموت ماشیر

 یم

د و  کند، یم خواهد برود که شاهد دستش را یم گیر

 میان
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آغوش یم کشدش. حت  اگر  هنوز حرف شایان را 

 باور

نکردهباشد، در برابر این ح ِ س برادرانه و برادر 

 بزرگش بودن

 نیم

 .تواند مقاومت کند

اد  ی ذهن من پرسه یم زند توی خاطرات گذشته، آدمیر

 بخواهد

ییک را متهم کند از تمام رفتار های ریز و درشتش مایه 

 یم

 حا



ئه کند و  گذارد و همینطور وقت  بخواهد کش را تیی

 حتما

ئه کرده  .ال شاهد برادرش را تیی

کفش های صندلم را با کفش پاشنه بلن ِ د مشیک 

 که
 

 رنیک

پوشیندش عذاب است عوض یم کنم. همس ِ ر یک 

 مرد جذاب

تحصیلکرده باید مثل خودش خوش پوش باشد و 

 لعنت به آن

گذشته ها که پای این حرف ها وسط نبود. نه اینکه 

 حاال دلم

هوانی شده باشد، نه اینکه شاهد از دلم کنار رفته 

 باشد اما،

یک حس مزخرف از گذشته آمده و بیخ گلویم را 

 چسبیده. که

ی ندارد این الکردار  !قصد رفی 

ی پیاده یم شوم و  کفش هایم را به پا یم کنم، از ماشیر



 یم

خواهم بدون منتظر شاهد ماندن به سمت سالن 

 .بروم

 صدایم یم زند شایان، یم گوید " زنداداش" و من باید
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فراموش کنم که قبلی  ها پری بوده ام.رس جا یم 

 ایستم. نیم دانم

 حاال باید برگردم و بگویم بله یا

 .نه، فقط همان جا یم ایستم

صدای گامهانی که یک نفر به سمت من بر یم دارد، 

 یم آید و

 .کیم بعد شایان را مقابلم یم بینم

ی را  نگاهم نیم کند و مر ک ِ ز توج ِ ه چشم هایش زمیر

 وجب یم

 .کند

؛ دست هایش را فرو یم برد  ی ه به زمیر همانطور خیر



 توی

جیب های شلوارش و یم گوید: «من بدی بهت 

 »!نکردم

و من یادم نیم آید که بدی کرده یا نه! اصال این مرد 

 غریبه

 چه کش هست؟

 .ذهنم ُ تیه شده و نفسم تنگ

 !نخواستمم که بهت بدی کنم -

 .نگاهش یم کنم و او اما نگاهم نیم کند

 لبش را با زبان تر یم کند و ادامه یم دهد: «زمان نیم

ی رو عوض کنه، چون ما از اولش  ی تونست چیر

 !اشتباه بودیم

از ته قلبم برات خوشحالم زنداداش! شاهد آدمیه  

 که من وامثال من

 ».باید جلوی مردونگیش ُلنگ بندازیم

از تو چه پنهان غریبه جان؛ این صفت جدید را خییل 

 دوست
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دارم! چون ما اشتباه بودیم! از همان او ِ ل اول، از 

 همان

ه ماندم  ! که من خیر
 
ده سالگ ی  ِ ن سیر

 
روزهای غمیک

 به نیسان

 که داشت یم رفت، تو را با خودش یم برد. 
 

آنی رنیک

 من

 .بغض کردم، دلم یم خواست بمانی و اشتباه کردم

 از کنارش یم گذرم
ی
 .بدون هیچ حرف

ی شاهد هم یم آید و انگار حاال  صدای ریموت ماشیر

 اوست

که پشت رسم قدم بر یم دارد و انگار این صدای تق 

 ت ِ ق کفش

پاشنه بلندم است که درست است! که اشتباه 

 نیست و مثل

گذشته ها نیست!تمام ساعات عروش را توی فکر  



 کردت به

 گذشته، حال و

 .آینده به رس یم برم

باورم نیم شود مهمانی ای که آرزوی دیدنش را 

 داشته ام،

برایم کسل کننده باشد. که آرزو کنم هر چه زودتر 

 تمام بشود

م به آغوش شاهد  .و پناه بیی

که شاهد؛ مثل همیشه موهایم را نوازش کند. که زیر  

 گوشم

زمزمه کند؛ ما شدن ما توی این قصه درست ترین 

 .است

حاال دیگر حرس ِ ت لباس سفید عروس را ندارم، 

 حرست رقص

دونفره با یک آهنگ مالیم، حرست نگاه های 

 عاشقانه و لبخند

های دلگرم کننده توی این شب را هم ندارم و حاال 



 فقط و
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فقط حرست گذشته هاست که جگرم را پاره پاره  

 .کرده

در این لحظه من، دلم برای م ِ ن گذشته هایم یم 

 سوزد. برای

ده ساله ی غمگینم که چشم هایش کور  ی ک سیر
دخی 

 بود، دلش

 !کر بود، زبانش الل بود و اشتباه کرد

ی لبخند یم زند و یم    یم کشم نگیر
نفس عمیق 

 گوید: «چرا

 »گرفته ای؟

م که ادا های مسخره را کنار  و من تصمیم یم گیر

 بگذارم

 »!وبگویم: «خوب نیستم

ابروهایش در هم یم شوند و صورتش نگران یم 



 شود: «چرا؟

« - 

 !شایان و دیدم

خب حق دارد. اخم یم کند و دهانش باز و بسته یم 

 شود که

ی بگوید. فکر یم کند با یک زن خائن طرف شده   ی چیر

 که

هوای عشق گذشته اش را کرده اما درواقع اینطور 

 !نیست

 .اشتباه فکر نکن، هوانی نشدم! فقط دلم سوخت -

ون یم دهد و یم    بیر
 

نفسش را از رس آسودگ

 »پرسد: «چرا؟

نگاهم روی بشقاب میوه ی دست نخورده ی مقابلم 

 یم

 »!نشیند: «چون گفت اشتباه بودیم

 !خب بودید دیگه، ناراحت  نداره -
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! از ده سال خاطره دارم باال میارم.  - ی حالم بده نگیر

 از اینکه

نیم دونم االن مقرص سخت  های چند ماه قبلم 

 هست یا نه،

از این که نیم دونم االن چی بوده این قصه، حالم 

 !بده

نگاهش را یم دوزد به مهمانانی که به اصطالح دارند 

 مجلرسا

گرم یم کنند و حرست دارد که شب عروش برادرت 

 فقط

 !بنشیتی و باز هم؛ فقط بنشیتی 

. تو یه دخی  بچه  - دیگه داری سختش یم کتی

 بودی، دنبال

. در واقع  یه آدم بودی  که دوستش داشته باشر

 خواست  که

برای فرار از تنهاییات دل به کش ببندی! اینطور 



 عاشق شدنا

کثافت محضه پری! چون فقط آدم رو تو خودش 

 غرق یم

 .کنه

، نفهم یم شر و در  ، خر یم شر تو عاشق یم شر

 نهایت

همه ی فکرت یم شه آدیم که شاید خودش رو هم 

 حت  

. بگذریم؛ یه  اندازه ی فکرش دوست نداشته باشر

 آدیم رو

دوست داشت  که دوست داشتنش غلط بوده. بزرگ 

 شدی،

اصطالحا عاقل شدی ویل باز دست بر نداشت  و 

 !ادامه دادی

ین سخت  عالم افتاد توی زندگیت و اون آدم  بزرگی 

 بهت

پشت کرد. با حق  که اون داشت و با حق  که تو 



 داشت  

کاری نداریم. توی اون موقعیت شما فهمیدید 

 راهتون از هم
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. به خاطر  جداست. شاهد اومد و تو بهش دل بست 

 فرار از

تنهاییات بهش دل نبست  مگه نه؟چون تو با 

 سختیات رو به رو شده

 !بودی

 .االن ناراحت چی هست  دقیقا؟ همون و بگو

 ».لب یم زنم: «نیم دونم

تو یم خوای قبول کتی این کار اشتباه بوده یا نیم  -

 !خوای

اگه نیم خوای که تو رو با فکرای مزخرفت تنها یم 

 ذارم. اگر

هم یم خوای خودت و جمع کن که وفا میاد یم 



 شکافتت به

 .خاطر اینکه نرقصیدی

لبخند یم نشیند روی لبم. انگار راست  راست  همه 

ی دارد  چیر

تمام یم شود!نگاهم را یم دهم به صبانی که شاد 

 است، به صبا   که

 مثل من

لباس عروس به تن نکرده و عروس نشده مادر شده!  

 کلیسخت  

 کشیده تا رسیده به اینجانی که یم تواند بگوید آرام

 اش هم آرام است
 

 !است و زندگ

کیان ِ نق یم زند و صبا به سمتش یم رود. صدای 

 موزیک را

بلندتر یم کنند و دلم یم خواهد فراموش کنم همه 

ی را  .چیر

ی یم آید  وفا از سکو ی مخصوص عروس و داماد پاییر

 و یم



خواهد نشان بدهد که شاد است. بعد از کیل اتفاق 

 تلخ حاال
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این اتفاق قشنگ، بهانه شده برای خندیدن و شاد 

 !بودن

. به ی  کیم که یم رقصد، نگاهش یم افتد به من و نگیر

ه اش یم شوند  .سمتمان یم آید و همه ی نگاه ها خیر

ی یم ایستد، خم یم شود و یم  یم رود پشت نگیر

 ».گوید: «فکرشم نکن که بذارمت به حال خودت

ی لبخند یم زند. وفا اشاره یم کند به من و با اخم  نگیر

 یم گوید: «یاهللا
 

 ».ساختیک

ی و  از جا بلند یم شوم و پشت رسشان یم روم. نگیر

 وفا

وسط یم ماند و بقیه ی مهمان ها دورشان حلقه یم 

 .زنند

کیم یم گذرد و عارف هم به جمعمان ملحق یم 



 شود. باآمدنش

 دست یم زنیم، سوت یم زنیم، کل یم کشیم و

 !دلمان پر یم شود از کیل حس خوب و ناب

که تلچی تنها نیست و آسانی راهم به همراه دارد! درد 

 ها

 !ماندنی نیستند و هر دردی درمان دارد جز مرگ

ی همراه با آهنگ یم رقصد  عارف هم کنار و وفا و نگیر

 و انگار

نه انگار چند ماه پیش کمر این مرد داشت به خاطر 

 درد های

 .پریزاد یم شکست

 مهمان ها یم خواهد که بروند و
 
 گروه ارکست از باف

 .بگذراند عروس خانم و ماه داماد تنها برقصند
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آهنگ فارش یم خوانند برایشان و ساده یم رقصند. 

 عارف



ی نیست  .اهل ر قصیدن و رقص یادگرفی 

ی را هم که بلد است، صدقه رسی مسخره بازی  همیر

 هایشان

 !یاد گرفته

رقصشان که تمام یم شود، جوانی  های مجلس این 

 رسم از

 .نظر من مسخره را داد یم زنند

 شاهپور تمام فامیل و اقوام را خیی کرده و

هایش حاال شده تمام آرزویش از  خوشحایل دخی 

 
 

 !زندگ

شهال نیست، شاهپور فهمیده که چه قدر 

هایش را  دخی 

ان یم کند  .نادیده گرفته و حاال دارد جیی

مهمانی اینجا تمام نیم شود، شام یم خوریم و بعد از 

ی   رفی 

 .مهمان های دور زنانه و مردانه تلفیق یم شود

شاهپور طبق رسومشان چادر سفیدی رس وفا یم  



 کند، او را

در آغوش گرفته و رسش را یم بوسد. ما که این 

 لحظه ها را

ندیدیم ویل یم گویند درد دارد! که دخی  داشته 

،  باشر

بزرگش کتی و وقت  خوب شد پاره ی تن و عزیز 

 جانت به

 !خانه ی دیگری برود

وفا سیع یم کند که بغضش را با گزیدن لب هایش 

 .نگه دارد
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شاهپو ِ ر سنگ ِ ی چند ماه قبل حاال دارد  اشک یم 

 ریزد.قرآن را

د تا آن را ببوسد و باالی رس  باالی رس وفا یم گیر

 .عارف هم

از زیر قرآن رد یم شوند و شاهپور عارف را هم در 



 آغوش

د. به رویش لبخند یم زند و اما به روی  یم گیر

 سیاوش

لبخندی نزد. که برادر بیچاره ام سیبک گلویش باال و 

ی   پاییر

 !شد و درد کشید

د. بر یم گردم و شاهد را  کش انگار  بازویم را یم گیر

 یم

بینم. خجالت یم کشم از اینکه برادرش جلوی رویش 

 به زنی 

که همرسش است گفت ما اشتباه بودیم. لبخند 

منده ای  رسر

روی لب یم کارم و تمام شب را از رو به رو شدن با او 

 فرار

 !کرده ام

دستش از پشت کمرم یم گذرد و شانه ام را در بر یم  

د  .گیر



زیر گوشم پچ یم زند: « ما این لحظه ها رو نداشتیم 

 ویل،

 ».بهت قول یم دم بهی  از اینا رو تجربه کنیم

نگاهش یم کنم و لبخند یم زنم، لبخند یم زند و 

 ام
 

 زندگ

 !انگار طبع عسل را به خود گرفته

فصل_دوازدهم: " میان همه العالجان، چرا *

 عشق؟"دستم را یم

د و دور بازو یش حلقه یم کند. یم دانم که  گیر
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این کارش به خاطر شایان نیست. شاهد بچه نیست؛ 

 بچه

بازی را هم بلد نیست. پدر نشده اما، با تجربه و 

 بلد
 

 زندگ

 !است

یک یم   به شاهپور، مادربزرگ، صبا و عروس داماد تیی



 .گوییم

ی بدرقه یم کنیم و دلم یم  وفا و عارف را تا پای ماشیر

 سوزد

برای پد ِ ر تنهانی که دخی  خوابالودش را به بغل  

 گرفته و دلم

ش که مادر ندارد، بیشی  یم سوزد. راه کج  برای دخی 

 یم

د و یم ی اما شاهد دستم را یم گیر  کنم به سمت ماشیر

 ».گوید: «دنبالشون نیم ریم

با ابرو های باال پریده نگاهش یم کنم و یم  

 »گویم: «چرا؟

ی ها ییک بعد  دستم را یم کشد سمت پیاده رو، ماشیر

 ازدیگری

 .دنبال عروس و به قصد عروس کشان یم روند

 .چون عارف همه ی اینا رو یم پیچونه -

یم خندم، راست یم گوید؛ عارف این خصوصیت 

 های



 .اعصاب خرد کن را داراست

وقت  خیابان خلوت یم شود؛ دو مرتبه دستم را یم  

 کشد و

 .حاال وسط خیابان ایستاده ایم

 یم ریم خونه؟ -

 »!رس بلند یم کند و یم گوید: «نه، یم ریم پیاده روی
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 .دهانم باز یم ماند از تعجب

د و روی لبش به قصد  لبخند لعنت  اش پر یم گیر

 شکار کردن

ی یم کند  .دلم کمیر

 .فکر کفشاتم کردم، وایسا -

ی یم رود.  من مات یم مانم و او یم به سمت ماشیر

 صندل

ون یم آورد و به سمتم  هایم را از صندوق عقب بیر

 !یم آید



ی   جلوی پایم، در حایل که یک زانویش را روی زمیر

 گذاشته

یم نشیند و بند کفش های پاشنه بلندم که ضبدری 

 دور ساقپایم

 .پیچیده شده اند را آرام باز یم کند

دستم را روی شانه اش یم گذارم، دامن نچندان بلند، 

 لباسم

را جمع تر یم کنم، کفشم را از پا خارج کرده و صندلم 

 را به

پایم یم کند. آن قدر با حوصله این کار را انجام یم 

 دهد که

فکر یم کنم دیگر هیچ کاری توی دنیا برای انجام 

 دادن ندارد

 !و این کار، آخرین کار دنیاست

کاش که تمام یم شود کفش ها را بر یم دارد و سمت 

ی   ماشیر

 .یم رود



د  وقت  که بر یم گردد، شانه هایم را در آغوش یم گیر

 و

وع یم کند به قدم زدن  .رسر

 !دنبالش راه یم روم و فعال سکوت کرده
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د و یم گوید: «دوست داشتنت کار  یم گیر
 دم عمیق 

 »!قشنگیه

رس کج یم کنم، توی دلم کیلو کیلو قند آب یم کنند و 

 برای

آنکه بیشی  از این حرف های قشنگ بشنوم خودم را 

 به کوچه

؟»و انگار جوابش را  ی عیل چپ یم زنم: «یعتی چی

 حاضی در

ی دارد که یم گوید: «یعتی   آستیر

آدم دلش یم خواد یه شب بشه، که فرداش دوست 

 داشتنت



وع کنه  »!و از نو رسر

قلبم یم زند و نیم زند. دکی  نیست اما بلد است زخم 

 های

قلب آدم التیام را ببخشد! دارو نیست اما آدم را 

 عجیب آرام

یم کند؛ شاهد انگار فقط درمان است و درمان است 

 و

 !درمان

قصه ی تلخ من پر شده از عاشقانه های ناب، پر از 

 اتفاقات

 که توی خواب هم نیم دیدمشان
 

 .قشنیک

لبخند یم نشیند روی لبم، قدم یم زنیم، خسته یم 

 شویم،

د اما سکوت یم کنیم! مگر چند  پاهایمان درد یم گیر

 بار توی

د، که بعد  عمرمان قرار است عارف عروش بگیر

 عروش اش



 !ما به جای عروس کشان پیاده روی کنیم؟

، این حرف  ی شتی مگر چند بار دیگر من توی چنیر

 قشنگ را
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یم شنوم و مگر چند بار دیگر خدا به صورتم لبخند 

 !یم زند؟

* * * 

مدادم را از باال روی کاغذ رها یم کنم و گردنم را به 

ی   طرفیر

یم چرخانم. خسته شده ام اما گالیه نیم کنم! آرزوی 

 تمام

عمرم به دنیا آمده و حاال قصد دارم مثل یک مادر 

 نمونه

 !بزرگش کنم و خوشبخت

به طرح نیمه کاره ام لبخند یم زنم و فکر یم کنم که 

 اگر



ی  تنبیل نکنم برای فردا صبح و روی تن چوب نشسی 

 حاضی 

یم شود. گوشه ی لبم را یم گزم و به انتهای خط 

 های

ه یم شوم  .مشیک رن ِ گ روی کاغذ خیر

صدای چرخش کلید توی قفل در یم آید و چند 

 لحظه ی بعد،

صدای بلند شاهد که مثل همیشه، اسم پریزاد را 

 صدا یم کند!رسم

م و من هم طبق عادت یم گویم: «جانم؛  را باال یم گیر

 »!اینجام

اینجا  گفتنم معنای کجای خانه بودن را نیم دهد، 

 برای شاهد

معتی کنا ِ ر تو بودن یم دهد! اینجا بودن برایش یعتی 

 پشت و

 !پناهش بودن، همپایش بودن

به اتاق یم آید و میان قاب در یم ایستد. به پشت  



 صندیل

 برایم خریده است، 
 

یم ِ ز تحریری که شاهد به تازگ

 تکیه زده
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 »!و یم گویم: «سالم، خسته نباشر 

 ».رستکان یم دهد و آرام یم گوید: «سالم

کتش را از تنش در یم آورد و یم گوید: « اون کیف 

 چرم

 »کوچیکه ی من کجاست؟

از جا بلند یم شوم، سمت کمد یم روم و از داخل ییک 

 از

 .کشوها ِ ی داخلش کیف مورد نظرش را یم آورم

روی تخت یم نشیند و کیف را زیر و ز َ بر یم کند و 

 انگار

ی را که یم خواهد پیدا نیم کند! که از روی  ی چیر

 تخت بلند



یم شود، سمت کمد یم رود و کشو هایش را یم  

 گردد. - دنبال

 چی یم گردی؟

نی آنکه به سمت من برگردد یم گوید: «کلید خونه 

 »!بابام

با تای ابروی باال پریده نگاهش یم کنم و یم  

 گویم: «اونجا

؟  »واسه چی

در کمد را یم بندد و یم گوید: «شایان تصادف کرده، 

 یم

م بیمارستان  »!خوام برم مدارکش و بیی

دهانم از تعجب باز یم ماند. بر یم گردد سمتم و 

 نگاهم یم

 !کند تا واکنشم را ببیند

توی این لحظه نگران برادرشوهر، صاحب منصب 

 خاطرات

 !گذشته ام نیستم و فقط نگران یک آدمم
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گوشه ی لبش را یم گزد، بعد دست به کمر یم ایستد 

 و یم

 ».گوید: «طوریش نیست، فقط پاش شکسته

 نیم زنم، حالت چهره ام 
ی
دلم یم سوزد برایش! حرف

 را به

هم نیم ریزم و در ظاهر نی خیایل یط یم کنم تا دل 

 شاهد

د.به سمت کیف سامسونت  که روی کمد   نگیر

 گذاشته یم رود و یم

 نرم؟
 

 »گوید: «یم گ

 نزده و نیم زنم
ی
 !و من حرف

در حایل که دست باال یم کند تا دسته ی کیف را 

د یم  بگیر

گوید: «برادر کوچیکمه، جز منم کش رو نداره! باید 

 برم، من



 »نرم گ رو داره که بره؟

ون یم روم. سکوت یم   م و از اتاق بیر  یم گیر
دم عمیق 

 کنم

و شایان از دور چه قدر مظلوم است! پرس تنهانی که 

 پدرش

را کشته اند، دخی  مورد عالقه اش به او نی وفانی  

 کرده و ح

 یم کند
 

 تنها زندگ
 

 !اال توی یک خانه ی کلنیک

خانه یم روم و خودم را مشغول پخت و پز  ی به آشیی

 نشان یم

دهم. که در قابلمه ی روی گاز را بر یم دارم و طعم 

 خورشت

 .قیمه ی در حال پختم را یم چشم

 برم پریزاد؟ -

ی برای برادر نه  نگاهش یم کنم و نگاه! قدم برداشی 

 استخاره
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ه ی جان آدم  یم خواهد و نه سوال! اصال برادر شیر

 است! - چرا

 از من یم پرش؟

یکه خورده نگاهم یم کند! ابروهایم در هم یم روند و 

 ادامه

 »یم دهم: «من بگم نرو، تو نیم ری؟

 .و حاال اوست که سکوت پیشه یم کند

 !بگو یم خوام برم، نگو یم خوای نرم -

بگو داداشمه، پاره ی تنمه، چشمم کور و دندم نرم 

 باید برم

دنبال خودش، خریتش و مشکالتش! نگو برم؟ واسه 

 داداشت

، حرف، حرف خودت باشه! حت  اگه پریزادت 

 ناراحت یم

 .شه

گوشه ی لبش آرام آرام باال یم رود. خیر ه به چشم 



 هایم یم

 ».گوید: «بپوش بریم

اونطوری نگام نکن پریزاد، خودت گفت  که حرف  -

 فقط

 !حرف خودم باشه

به اتاق یم روم، لباس هایم را عوض یم کنم و من 

 باید به

خودم خییل حرف ها را ثابت کنم. که من میان 

 دوبرادر را

شکرآب نکرده ام! که من حاال همرسم را از جانم 

دوست  بیشی 

 دارم. که من آلزایمر گرفته ام و گذشته ای را نه یم

شناسم و نه به یاد دارم. که شایان برای من یعتی 

 براد ِ ر شاهد
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آقا رفیق قدییم بابایم و تمام. بیشی  از  و پس ِ ر اکیی



 این نه

ی به خاطر دارم!همراه شاهد  ی میشناسمش و نه چیر

 به بیمارستان

 یم رویم، تعجب نیم کنم که

شاهد چطور تمام کینه و کدورت هایش را کنار  

 گذاشته و دل

 !به دیل داده که نگران برادرش است

خون آدم که شوچی ندارد، به وقتش به خاک 

 سیاهت یم

 !نشاند

وقت  توی راهروی بیمارستان چشمم به سیاوش یم 

 افتد،

ی و آسمان به یک باره سییل یم خورم.یکه  انگار از زمیر

 خورده

 رس جا یم ایستم و با دهان نیمه باز به مردی نگاه

یم کنم که رسش را مقابل شیشه ی قسمت پذیرش 

 خم کرده



 .و با پرستار آن بخش صحبت یم کند

نگران یم شوم که نکند کیان طوریش شده باشد، یا 

 شاید هم

صبا! ذهنم به سمت شایان نیم رود و انگار شایان 

 برای

 .سیاوش منطقه ی ممنوعه است

 حا

ذهنم حاال آنچنان فعال شده که فکر یم کنم بتوانم 

ی   همیر

 !ال یک بار دیگر کنکور بدهم

د سمت سیایه، سمت وقت هانی که بعد از  پر یم گیر

 مرگ
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عزیز یم شویم و نکند شایان؟! حت  تصورش هم 

 مثل نیش

 !زنبور درد دارد



قدم هایم را به سمت سیاوش تند تر بر یم دارم. به 

 سیاوش

که یم رسم سالم نکرده یم پرسم: «اینجا چیکار یم  

؟  »کتی

ی از  ی حالت چهره اش، چشم ها و لب هایش چیر

 اخبار مرگ و

 .میر به همراه ندارند

نگاه از من گرفته و در حایل که با ته خودکار روی 

 برگه ی

د، یم گوید: «علیک  ب یم گیر مقابلش ضی

 سالم. »شتاب زده و

 نگران تر از همیشه یم  گویم: «مثال سالم، اینجا

؟ کش طوریش شده؟  »چیکار یم کتی

د، زن پرستار کنجکاو نگاهش را  نگاه از برگه نیم گیر

ی من  بیر

 .و سیاوش یم چرخاند

ی ی  دست آخر، خسته از اینکه تالش یم کند و اما چیر



ش نیم شود رو به سیاوش یم گوید: «آقا اگه   دستگیر

 کارتون

 ».تموم شده فرم و بدید

د. خودکار  سیاوش کاغذ را به سمت زن پرستار یم گیر

 را

روی پیشخوان گذاشته، به سمت من بر یم گردد و 

 دست

 .هایش را توی جیب شلوارش فرو یم برد

توی موقعیت  که نگران و دل آشوبم مسخره ترین 

ی ممکن  چیر
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به ذهنم یم رسد! که سیاوش با موهای خلوت 

 جلوی رس و

 !آن شکم کیم برآمده مثل باباها شده

 شوهرت مگه نگفت بهت؟ -

رسم سوت یم کشد! شکسته شدن پای شایان، 



 سیاوش را تا

بیمارستان کشانده؟!نفسم را محکم و پر صدا به 

ون داده و یم  بیر

 گویم: «مخ خر

 »که نخوردی؟

ابروهایش را در هم یم کشد و مثال که بخواهد به 

 حالم

تاسف بخورد یم گوید: «یعتی خاک تو اون رست؛ با 

 دکی  

 »!مملکت یم گردی هنوز همون خری

بغض یم کنم، من هرچه قدر که بخواهم قوی بمانم 

 مشکالت

از من قوی ترند و طلب کار تر! نیم دانم پدرشان را  

 کشته ام

یا ارث بابایشان را خورده ام که این قدر برای دریدنم 

 دندان

 نی حس 
ی کرده اند! صورتم مثل تخته ی سه سانت  تیر



 شده،

 !تخته ی خشیک که باطن ظریقی دارد

؟ کیان حالش  - سیا، جان پری بگو واسه چی اینجانی

 خوبه؟

ی دستهایش جا خوش یم کنند. سیاوش  شانه هایم بیر

 هنوز

هم یم خواهد حایل ام کند که پدر و مادر و همه 

 دنیای من

 !است
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رسش را کیم خم یم کند که قدش اندازه ی من 

 بشو د، نگاه

 :آرامش دوخته یم شود به نگاه درمانده ام و یم گوید

شاهد ازم خواست، منم نه نگفتم! اونی که پدرش «

 .و کشتنشایانه

 پس اگه دشمتی و کینه ای باشه از سمت اون باید



 ».باشه. روا نیست من رندی کنم

رسم را به سینه اش یم چسبانم. دست هایش دور 

 شانه ام

حلقه یم شوند و یم  گوید: «توهم باورت نیم شه، 

 نه؟

 »به نظرت اگه انی زنده بود چیکار یم کرد؟

 که انی را از بر و بلد بودم زمزمه یم کنم: «اول 
و متی

 یم

خوابوند زیر گوشت؛ محکم یم زد! اون قدر محکم  

 که

گوشت سوت بکشه. بعد یه قدم عقب یم رفت. به 

 چشمات

ه و مستقیم که دلت یم  نگاه یم کرد، اون قدر خیر

 خواست

! حرف نیم زد، داد نیم زد با  ی آب بشر بری زمیر

 چشماش س

الخیت یم کرد! با نگاهش که داد یم زد" سیاوش تو 



 "بودی؟

 »".!سیا، نگو که کار تو بوده بابا "

شانه هایش یم لرزد، شانه هایم یم لرزند و دو نفری 

 به جای

 !تمام آدم های اطراف فعل لرزیدن را ضف یم کنیم

منم مثل خودت خسته شدم! انی اگه بود یم زد تو  -

 دهنم،

به قول تو محکم یم زد! اون قدر محکم که برق از کله 

 ام
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ه. اخم یم کرد و یم گفت:"تو َ مردی یا خاله؟  "بیی

نیست ویل! نیست و من با خیال راحت یم تونم 

 در
 

 خستیک

؟ انگار استخونشون آب  کنم! شونه هامو یم بیتی

 شده! یه

م که نلرزن ویل نیم شه. دلم  یم خوام جلوشونو بگیر



 و

 !ندیدی پری، نیم دونی چه کوالیک توشه المصب

هر کس که ما را ببیند، با خودش فکر یم کند که 

 حتما عزیزی

را حاال از دست داده ایم. نیم دانم چرا داغ انی 

 همیشه ی

 یط  
 

خدا تازه است و ما نی پدری را به جای بچیک

 .کردیم

یم خوام فقط این قصه تموم شه! چشم های  -

، نگاه  اکیی

، لب و دهن سفید اکیی و هرچی که به اون  اکیی

 مربوطه از

زندگیم بره! پاش نی افته التماس شایان و هم یم کنم 

 چون،

دارم باال یم آرم از این همه کابوس!از آغوشش 

 جدایم یم کند. با

 کف دست اشک هایم را پاک



 ».یم کنم: «بزرگ شدم

نگاهش یم کنم و بعد از کیم مکث ادامه یم 

 دهم: «برام درد

 »!و دل یم کتی 

گوشه ی لبش به تقاضای لبخندی باال یم 

 !رود: «خانم شدی

 که انی یم خواست بشر 
 ».همونی

 »!دنباله ی حرفش را من کامل یم کنم: «و نبودم
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دست به صورتش یم کشد، اشک سنگیتی یم کند 

 روی گونه

ی از ریزش باران بعد ِ  اش. لبش را یم گزد برای جلوگیر

 ی

د  .چشم هایش و دم عمیق یم گیر

 !فکر کنم حسودیم شد -

 این حرف را یم زند و از کنارمان یم گذرد. انگار اوهم



 !آغوش برادر یم خواهد دلش

د و یم گوید: «بریم  سیاوش شانه هایم را در بر یم گیر

ون؛ دارم خفه یم شم  ».بیر

از هوای گرفته ی سالن فرار یم کنیم و روی پله ی 

 .اول مینشینیم

سیاوش خم یم شود، آرنج هر دو دستش را روی 

 زانوهایش

 !گذاشته و رو به جلو مایل یم شود

 به کیان چی بگم من پری؟ -

 »!نی درنگ یم گویم: «غلط کردم

ی مونده جلو جزغله  آرام یم خندد و یم گوید: «همیر

 بچه اینو

 »!بگم

غده ی بدخیم گلویم سالم یم کند. خوش آمدی 

 غده جان،

 !جایت حسانی نی ِ خ این گلو خایل بود

 !بابات نگفت، ویل تو بگو -



انگشت هایش را در هم گره یم زند، بازدمش را پر 

 صدا
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ون یم دهد و یم گوید: «بابام ما ِ ل این حرفا  بیر

 ».نبود

مکث یم کند و اندگ بعد با لحن پر دردی ادامه یم 

 دهد: «م

ال ببخشید پرسم، دوست دارم پرسم، مواظبتم 

 پرسم، درد و ب

 »!الت تو رسم؛ مال هیچکدوم از این حرفا نبود

ش را بیشی  دوست داشت  دلش درد یم کند؛ انی دخی 

 انگار! - یه

حال َ یم پری، دلم تنگشه ویل پرم ازش! رس خاکش  

 که یم

رم نیم گم داغونم، خرابم ویل هستم و انگار اون 

 !مقرصشه



نگاهم را یم دوزم به نیمرخش و لب یم زنم: «چرا 

 »اون؟

 بچه هاش نکرد.  -
 

چون هیچ تالشر واسه زندگ

 وقت  که

ی یه دنیا بدبخت  ولمون کرد! دندونامون  رفت بیر

 نیش کردن

که گرگ بشیم، که دریدن و بلد نبودیم و فقط 

 خواستیم که

 .دریده نشیم

 نیم زنم! بعد از ده سال لب باز کرده، بعد از 
ی
حرف

 ده سال

ی   سخت که انگار هزاران سال بوده بسکه سنگیر

 .گذشته

حالم ب ِ د کیانه پری! از واکنش پس فردای بزرگ  -

 شدنش یم

 .ترسم

 !از االن غصه ی اون روز و نخور -



با صدای شاهد بر یم گردیم و به او نگاه یم کنیم. 

 دست

 هایش را فرو برده توی جیب شلو ار پارچه ای خوش
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دوختش! گردنش را کج کرده و یم گوید: «یم خواد تو 

 رو

ببینه. »عذاب الیم است برای شاهد این پیغام. نگاه 

 از او گرفته و

 داره به تو بگه! من و تو 
ی
یم گویم: «چرا؟ حرف

 ».نداریم

یم آید و کنارم خم یم شود. دستش را حلقه یم کند 

 دور

ی و گفتم ویل یم گه یم  بازویم و یم  گوید: «منم همیر

 خواد

 »!تو هم باشر 

م برای رگ گردن متورم سیاوش که یم داند   و بمیر



 گذشته

 .چه بالنی به رسم آورده

 از جا بلند یم شوم. سیاوش یم ماند و اندوه و پاکت

 !سیگارش

کنار گوشش زمزمه یم کنم: " نفست باز گرفت، این 

 همه

 *" !سیگار نکش

لبخند یم زند، از کنارش یم گذرم و شاهد دستش را 

 از دور

بازویم جدا نیم کند! چه حس و حال تلخ و درد 

 آوری دارد

این قصه ی من! که مرد من هنوز من را نشناخته و 

 یم ترسد

 :از ترس از دست دادنم!پینوشت

ضا آذرقدم هایم نیم لرزند، سست  *: شعر از علیر

 نیستند و تمام

 اعضا و جوارحم



درک کرده اند که شایان توی د ِ ل من به درک واصل 

 !شده
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همان روزهانی رفت که من سخت تالش یم کردم 

 بماند و با

رفتنش خاطره هایم را به آتش نکشد! تالش یم کردم  

 که

احساسات کودکانه ام متالشر نشود و شد! این دل 

 دیگر

 !مدیون چیتی بند زن دیگریست

د.  جلوی در که یم رسیم، پرستاری جلویمان را یم گیر

 به من،

شاهد و دستش که دور بازویم حلقه شده نگاه یم  

 کند و یم

گوید: «فقط یک نفر یم تونه به عنوان همراه وارد 

 اتاق بشه! »شاهد



 با لحن متاسقی یم گوید: «خواهرم یک ساعت دیگه

 »...پرواز داره، فقط ده دقیقه ببینتش که

پرستار انگار دلش یم سوزد که یم گوید: «فقط ده 

 »!دقیقه

این را در حایل یم گوید که انگشت اشاره اش را 

 تهدیدوار

 .جلوی صورتمان تکان یم دهد

وارد اتاق یم شویم؛ از دروغ شاهد بدم آمده و اما 

 انگار

 .مسئله ی مهیم بوده که مجبور شده دروغ بگوید

شایان چشم هایش را بسته و غر یم زند: «شاهد تو 

 به سیا

 »گفت  بیفته دنبال کارای من؟

 شاهد به سمت پنجره یم رود و پرده را کیم کنار یم

 ».زند: «آره من گفتم

شایان در حایل که سیع یم کند به سخت  رس جا، جا 

 به جا
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شود و چشم هایش را از زور درد روی هم فشار یم 

 دهد یم

 »!گوید: «بیخود کردی

چشم باز یم کند، من را یم بیند.  یکه نیم خورد اما 

 رنگ

نگاهش عوض یم شود. یک نی خیایل عمیق و بزرگ 

 تویچشم

ی یم پرد  .هایش باال و پاییر

 !سالم زنداداش -

نیم دانم این صفت جدید شده اسباب سخره  

 گرفتنم یا نه

ویل هر چه که هست انگار حالم را خوب یم کند! 

 دلم را

خوش یم کند که به خاطر خاطره های بر باد رفته 

 معذب



 !نباشم

زیر لب سالم یم کنم و به سمت تخت خایل گوشه 

 ی اتاق

یم روم. تکیه ام را به تخت یم دهم و شایان یم  

 گوید: یم

خواستم بگم که من از عمد شماره ی خونتون رو به 

 اون زن

 !ندادم

ه به پای گچ گرفته  یکه خورده نگاهش یم کنم و خیر

 اش

ادامه یم دهد: «گفت راجع به مسائل کاری یم خواد 

 با شاهد

 ».حرف بزنه

 !من به شایان نگاه یم کنم و شاهد به من

 .ویل بدم نشد، شاهد یاد گرفت دیگه دروغ نگه -
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رستکان یم دهم. آرام آرام حرف هایش را هضم یم  

ی   کنم و باگفی 

 .تک کلمه ی "ممنون" اتاق را ترک یم کنم

ون یم آید. از پشت رس  شاهد به دنبالم از اتاق بیر

 دستم را

د و مجبورم یم کند که رس جا بایستم  .یم گیر

لبخند یم زنم، نیم خواهم هیچ خیال بدی به رسش 

 !بزند

دست  به پشت گردنش یم کشد و یم گوید: «شب و 

 برو

 ».خونه ی سیاوش، باید اینجا بمونم

 .یم رم خونه ی خودمون -

یم خندد و یم گوید: « ُ قتی نیا دیگه، من که یم دونم 

 از

 ».تنهانی یم ترش

یادم نیم آید که گفته باشم و این مرد استاد کشفیا ِ 

 ت



 !خصوصیت های من است

 ».لب یم زنم: «شب بخیر 

دستم از دستش جدا یم شود و یم گوید: «مواظب 

 خودت

 ».باش

رستکان یم دهم و از کنارش آرام یم گذرم! آخرین 

 شب

 را دلم یم خواهد توی فضای باز و نی 
هایتابستانی

 سققی 

ه شوم به آسمان و   هایم خیر
 

بنشینم، مثل بچیک

 ستاره

هایش و با مادری که چهره اش را به یاد ندارم حرف 

 !بزنم

952 

 درد و درمون

آخرین روز های تابستانی را دلم یم خواهد ضف 

 فراموش



کردن اتفاقات بد کنم! که انگار نه خانی آمده و نه 

 خانی 

 .رفته

ون یم زنم. دست  راهرو را یط کر ده و از در ورود بیر

 هایم

 را فرو یم برم توی جیب مانتوی مشیک رنگم. هوا کیم

 .نسبت به قبل خنک تر شده

به دنبال مر ِ د درمانده ی سیگار به دست  پله ها را 

 خوب نگاه

 .یم کنم

صدایش از پشت رسم یم آید: «راست  پری، چطو به 

 تو گیر 

 »ندادن؟

د. به ساعت مچی ام نگاه یم کنم و یم  خنده ام یم گیر

گویم: «تا یک ساعت دیگه باید خودم و برسونم 

 فرودگاه. باید

ی داداشمو یم دیدم  ».قبل از رفی 



یم خندد و در حایل که دست هایش را دور شانه ام 

 حلقهیم کند،

 »!یم گوید: «چه قالتاقیه این شاهد

د، میان خنده قطره اشیک از گوشه ی  خنده ام یم گیر

 چشمم

 رس یم خورد. چشم سیاوش هم بالطبع از چشم 
ُ
ُ 
ُ
ُ

 من عقده

 .گشانی یم کند

 !دل ما گنجایش خوشر و نبودن و غم و نداره -
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از در اصیل بیمارستان هم خارج یم شویم. چند قدم 

 از در

دور یم شویم و سیاوش یم گوید: « ببخش اگه مقرص 

 حال

 »!بدت شدم

لبخند یم زنم و یم گویم: « برو بابا، ببخشید و فالن. 



 ما از

 ».این حرفا نداریم

سکوت یم کند و ادامه یم دهیم: « یادت رفته من و 

ی   تو بیر

خودمون تک خوری نداریم؟ اگه غصه ای هست یم 

 ذاریم

وسط پنجاه پنجاه! خوشم نمیاد حالت بد گذشته 

 ».باشه

 از من شبیه بابانی  -
 !تو خییل بیشی 

مسافت یک ساعته ی بیمارستان تا خانه ی سیاوش 

 را پیاده

یط یم کنیم! درد و دل هایمان ته کشیده و اما 

 سکوت هنوز

 !میانمان برقرار و بر پاست

قدم یم زنیم در حایل که شانه هایمان را بغل کرده 

 ایم و

 .توی یک دنیای معلق دست و پا یم زنیم



دنیانی که ختم شده به سینمای ِ ی افکار و 

 خاطراتمان که اگر

قرار بود جانی اکران شود نخل طال، اسکار و سیمرغ 

 بلورین

ین جوایزی بود که یم شد بابتشان داد  .کمی 

وقت  تازه راه افتاده بودیم، از سیاوش پرسیدم: "چرا 

 پیاده؟

" 
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 و سیاوش گفت: " یم خوام اون قدر خسته بشیم که

رسیدیم خونه مثل جنازه بیفتیم. از درد و دل کردن 

 خسته

شدم. "من لبخند زدم و منطق َ خ َ رگ سیاوش را 

 همیشه ی خدا

 .دوست داشتم

به خانه که یم رسیم دم در؛ وقت  که انگشتش روی 



 زنگ یم

 »نشیند صدایم یم زند: «پری؟

تا یم خواهم جواب بدهم و بگویم "جان؟" در با 

 تییک باز

یم شود و سیاوش خودش را داخل راه پله پرت یم  

 .کند

 »!نگایه به من یم اندازد و یم گوید: «بیا تو دیگه

به دنبالش از پله ها باال یم روم، صبا در را باز یم کند 

 و این

دخی  آن قدر قوی و صبور است که پریزاد را توی 

 جیبش یم

 !گذارد

 سالم یم کنم و جواب یم دهد. من را بغل یم کند و

ش یم کند. جواب یم دهم و وارد خانه یم  احوالیی

 .شو م

ی خوابیده و شصتش را  کیان را یم بینم که روی زمیر

 یم



مکد. قلبم یک حایل یم شود و نیم دانم چرا بچه ی 

 سیاوش

 .را از خودش بیشی  دوست دارم

خانه یم رود یم ی  صبا رو به سیاوش که به سمت آشیی
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. »سیاوش  گوید: «جات و انداختم تو اتاق؛ شب بخیر

ی ی  انگار به چیر

 عمیقا  فکر یم کند. که لحظه ای رس

ی  ی باال داده اش را پاییر جایش یم ماند، بعد تای آستیر

 یم

 .دهد و به سمت اتاق یم رود

 چانی یم خوری؟ -

 ».آرام یم گویم: «نه

بعد به دستشونی یم روم، تا دست و صورتم را آب 

 بزنم. فکر

 افتاده که سیاوش را َ پ َ کر  
 
یم کنم که حتما اتفاف



 .کرده

ون یم آیم، صبا جایمان را پهن   از دستشونی که بیر

 .کرده

لبخند یم زند و یم گوید: «گرسنه ات نیست؟ شام  

 که حتما

 »!نخوردی

رسم را به نشانه ی نقی تکان یم دهم و روی ییک از 

 تشک ها

 .دراز یم کشم

خییل دیروقت نیست اما شتی نیست که بشود به 

 شب

 .نشیتی سیی َ یش کرد

 انگار از تنم 
 

کش و قوش به بدنم یم دهم و خستیک

 به در

یم شود.صبا بعد از اینکه کیان را وسطمان یم 

 خواباند و پتوی

 نازگ



 .رویش یم کشد، رس جای خودش دراز یم کشد
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نگاهش را به سقف یم دوزد و دست هایش را زیر رس 

 قالب

 .یم کند

ی تر است برای من! انگار  تارییک اتاق انگار دلنشیر

 شب ها یم

خواهند به آدم آرامش بدهند با تاریکیشان. که آرام و 

 دلپذیر

یم گویند" االن وقت خوابه، هرچی هست بمونه 

 !واسه فردا

" - 

 .در اتاق و بسته که صدای من و نشنوه

رو به سمت کیان خوابیده ام، دست هایم انگشت 

 های

کوچکش را لمس یم کنند و صبا یم گوید: «خجالت 



 یم

 ».کشه

نگاهم را یم دهم به نیمرخ صبا، به زور دهانش را باز 

 و بسته

یم کند. دلم دل دل یم زند و انگار قصد ندارند 

 بگویند

 !داستان جدی ِ دمان از چه قرار است

یم خواد خونه رو بفروشه!این را یم گوید و بعد  -

 نفسش را به

ون یم دهد  .رسعت بیر

حجم هوا را عمیق نفس یم کشد و فروخت ِ ن این 

 خانه دیگر

 ندارد
 

 .نفس تنیک

نگاه از صور ِ ت زیبای کیان که به وقت خواب مثل 

 فرشته ها

م و یم گویم: «خب بفروشه، به من  شده یم گیر

 »!چه؟
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رسش را کیم به سمت من یم چرخاند و یم گوید: «یم  

 گه

 »!تو اینجا کیل خاطره داری

 !برن به جهنم -

 !واقعا هم آن خاطرات باید به درک واصل شوند

ین نبودند. اصال برچی که نامش را  هیچکدامشان شیر

 زهرمار

 !گذاشته اند خو ِ د خانه ی ماست

؟ -
 

 جدی یم گ

حاال من هم مثل صبا دراز یم کشم. نگاهم را یم دهم 

 به

سق ِ ف گچی که حت  توی تارییک هم رد ترک هایش 

 را تصور

 .یم کنم

از دست داد ِ ن این خونه غصه خوردن داره صبا؟  -



 یم خوامصد

 سال سیاه نباشن اون خاطره هانی که من و یاد تا پای

ی داداشم یم اندازن. این خونه دیگه واسه من  دار رفی 

 هام نیم شه 
 

خاطره ی انی نیم شه، خاطره ی بچیک

 و هر

 خودم و خودت و 
 

طرفش که نگاه یم کنم درموندگ

 به یاد

 .یم آرم

حت  اگه حرف من و گذشته و اتفاقاتشم نباشه، این 

 خونه

صاحاب اختیارش سیاوشه و به من مربوط نیست 

 چه ُ گیل

 .یم خواد به رسش بزنه
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ین اتفاق زندگ لبخند یم زند و انگار که بخواهد بهی 

 اش را



ح بدهد، صدایش ذوق دارد: «بابا یم گه یم  برایم رسر

 خواد

سه واحد تو یه ساختمون اجاره کنه. برای من و وفا 

 و

م از باالشهر تا   خودش. عارف یم گه نیم خوام، مسیر

 کارگاه

خداساعت راه یم شه. سیاوشم گفت نیم خوام ویل 

 من

 .گفتم باشه. یم دونی پری؟ دلم واسه بابام یم سوزه

 ».زندگیش رفته و تنهاییش مونده

لبخند تلچی یم زنم، بابای من جوان مرگ شد! نه 

 اینکه وقت

مردن، سنش  کم بوده باشد، حرست به د ِ ل جوانی 

 اش مرد که

جوانمرگ شد! -  کار خونی کردی! - افسانه که رفت 

 شهر خودشون،

 اینجا رو فروخت به ییک که



پولش از پارو باال یم ره. اینم دوره افتاده واحدای 

 اطراف و

 .بخره

 »صدایم یم لرزد: «یم خواد اینجا رو بکوبه؟

 .فعال که فکر نیم کنم -

پلک هایم را محکم روی هم فشار یم دهم. الف یم 

 زنم که

اینجا خاطره ای یادم را به انی کوک نیم زند. ُبلوف 

 یم زنم

 ام نیم اندازد و من فقط 
 

که این جا مرا به یاد بچیک

 نیم

 باشم که جلوی پای سیاوش یم افتد و 
 

خواهم سنیک

 مانعش
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یم شود!هنوز هم وقت  پشت پنجره یم ایستم و به  

 کوچه نگاه یم



کنم، پرس بچه ای را یم بینم که از رسکوچه تا خانه 

 مان یک

نفس یم دود تا دو پاکت سیگار بهمن را به انی 

 برساند. پرس

بچه ای که بعدش دستم را یم کشید و به اتاق یم 

 برد، از پال

ستیک آنی رن ِ گ توی دستش دوتا بستتی لیوانی 

ون یم  بیر

آورد. لبخند یم زد، خوشحال بود و انگار دنیا را به 

 دست

خواهرش یم داد! هنوزم این خانه پر از صداست. 

 صدا های

نامفهویم که وقت  چشم یم بندم مفهومشان پشت 

 پلک

هایم پدیدار یم شوند. این خانه هنوز بوی گن ِ د 

 تریاک یم

دهد اما این بو ملکه ی ذهن این د ِ ل الکردار است  



 که وصل

 !مانده به وجود پر از درد بابا

خداحافظی یم کنم، با تمام صداها، با تمام آهنگ 

 هانی که

انی یم خواند، با یک دخی  دارم شاه نداره ها، با همه 

 شان

د  !وداع یم کنم و قلبم درد یم گیر

من نیم خواهم بار باشم روی دل سیاوش وقت  

 قصد دارد از

گذشته ی پر دردش ِبکند! من نیم خواهم مثل تمام 

 مقاطع

 اش بگوید به خاطر پری! حداقل این بار را 
 

زندگ

 بگوید به

د  * * .*خاطر دل خودم که دل من آرام بگیر

با صدای گریه ی کیان چشم باز یم کنم، با چشم 

 های باز
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 .اطرافم را نگاه یم کنم و صبا را رسجایش نیم بینم

کیان را بغل یم کنم، رسش را روی سینه ام گذاشته و 

 آب

ی خشیک گلویم قورت یم دهم  .دهانم را برای تسکیر

بعد آرام آرام صدانی مثل گفت ِ ن " ش " های 

 پیوسته از گلویم

خارج یم کنم تا کیان بخوابد. کیم نق یم زند و بعد، 

 انگار

 !تنبیل اش بیاید از گریه دست یم کشد و یم خوابد

چشم یم بندم، چشم هایم دومرتبه گرم یم شوند و 

 حق

 !دارم؛ شب پر بغضی را سحر کرده ام

چند دقیقه ای که مقدارش را نیم دانم یم گذرد، 

 صدای

چرخش کلید توی قفل یم آید. چشم هایم را روی 

 هم فشار



داده و دلم یم خواهد از این فضای جذاب عمه و 

 برادر زاده

م  .ای حاال حاالها لذت بیی

ی یم  ی در کی  صدای باز کردن شیر آب و بعد برداشی 

ی  آید،کی 

د. صدای  از آب پر یم شود و بعد روی گاز قرار یم گیر

ی هم یم آید و نیم دانم صبا صبح  ی د ِ ر کی  گذاشی 

 به آن

 .زودی کجا بوده

صدای زن ِ گ تماس گوشر ام یم آید و انگار امروز 

 تمام دنیا

دست به دست هم داده اند تا خوابم را زهر مار  

 کنند. دستم

را باالی رسم یم چرخانم تا بلکه صاح ِ ب صدا ِ ی 

 این خروس
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نی محل را پیدا کنم. دست آخر زیر بالشم پیدایش 

 .یم کنم

با یک چش ِ م باز و یک چشم بسته صفحه ی  

 گوشر را نگاه یم

 .کنم

ه اش کرده   " درمون" ذخیر
 

اسم شاهدی که به تازگ

 ام روی

ی رنگ را لمس کرده  صفحه چشمک یم زند. آیکن سیی

 و گوشر 

 .را به گوشم یم چسبانم

 جانم؟ -

صدایم خش دارد و باید مقداری آب بنوشم و قورت 

 دادن آب

 نیست
ی
 .دهانم کاف

ی " هوم" آرویم اکتفا یم کنم  - خواب بودی؟به گفی 

 و یم

 گوید: «ببخشید



 ».که بیدارت کردم

 ».به سخت  یم گویم: «عیب نداره

 ...فقط یم خواستم -

حرفش نیمه کاره یم ماند و با عجله یم گوید: «بهت 

 زنگ

 ».یم زنم

جمله اش را با کلما ِ ت مناستی که خودم دوست دارم 

 تکمیل

یم کنم " مثال یم خواستم صدای قشنگت رو 

 بشنوم. " یا

 کنم ." از 
 

شاید هم " فقط یم خواستم رفع دلتنیک

 تفکر
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بچگانه یا شاید هم زیادی عاشقانه ام، خنده ام یم  

د  .گیر

خداحافظ" آرایم یم گویم و جواب نداده قطع یم  "



 کند.به زن توی

 آینه نگاه یم کنم. این بار لبخند به لب دارد! این

 !بار گل از گلش شکفته و انگار حالش خوب است

زن توی آینه لبخندش را روی لب، وسعت یم 

 بخشد. زن؛

 !دلش قرص است

 تموم نشد؟ -

بر یم گردم و به وفا که میان قاب در دست به سینه 

 ایستاده

 .نگاه یم کنم

 »!شتابزده یم گویم: «االن، االن

رژ لب صورن  رنگم را بر یم دارم و برای آخرین بار 

 روی لب

هایم یم کشم. نگاه گذرانی به خودم در آینه انداخته 

 و از

ون یم روم  .اتاق بیر

این مایه ی آبروریزی چیه با خودت ورداشت   -



 آوردی؟

ی یم زند و منظورش به  عار ف این حرف را رو به نگیر

 سامان

ی ابروهایش را در هم یم کشد و یم گوید:  است. نگیر

 «دلتم

ی  »!بخواد از مصاحبت باهاش لذت بیی

د و یم گوید: «ولکن اینو،  سامان دستش را باال یم گیر

 آقا مناز

 تریبون اعالم یم کنم ایشون بردپیته من دمپانی 
ی  همیر
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 »!دستشونی 

 یم خندند. بعد نگاهشان به من یم افتد و سامان یم

گوید: «پری خانوم، حاجیمون امشب چند ساله یم 

 »شه؟

 ».لبخند یم زنم: «ش و چهار

شایان عصایش را کنار مبل یم گذارد و کیم، رس جا 



 جا به

 ».جا یم شود: «پیر مغانه حاجیتون

صدای خنده شان شلیک یم شود به هوا و من به 

خانه ی  آشیی

ون  بت را که از یخچال بیر یم روم. پارچ آماده ی رسر

 یم

آورم، نگاهم یم افتد به کییک که ساعت ها برای 

 درست

 .کردنش وقت گذاشته ام

ی کیک برای م ِ ن نابلد در  فکر یم کردم که پخی 

ی، باید ی  آشیی

ناممکن ترین کار جهان باشد و اما شد! من یادگرفتم  

 که عشق

م. یاد گرفتم که موقع انجام  را جای پشتکار به  کار بیی

 هر

کاری تصوی ِ ر اونی که دوستش دارم را پشت پلکم 

 تصور کنم



 .و بگویم به خاطر او حتما یم توانم

بت پر یم   لیوان های چیده شده توی سیتی را از رسر

 کنم. بهصبا که

کنار گاز مشغول چشید ِ ن غذای در حال پخت 

 است

ی   ».یم گویم: «بیا بشیر

به ی آرام به کنار قابلمه یم زند و یم  با قاشق چند ضی
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 ».گوید: «االن یم آم

خانه خارج یم شوم و به  ی سیتی به دست از آشیی

 پذیرانی یم

 .روم

وع کردن به نمک پاچیدن -  .باز این نمک دونا رسر

 .سیاوش این را یم گوید و به پشت  مبل تکیه یم دهد

بت  م و  در حایل که رسر بت را مقابلش یم گیر سیتی رسر

 بر یم



دارد عارف اینطور جوابش را یم دهد: «پدربزرگ، 

 االن عمو

شاهد میاد فالنامه حافظ و یم دیم دستتون که 

 حوصلتون

ی ما جوونا رس نره  ».بیر

 ».سیاوش با لبخند زیر لتی یم گوید: «خفه شو بینم

ی ممنون بر  به سامان و عارف تعارف یم کنم و با گفی 

 یم

بت  ی روی مبل دونفره یم نشینم و رسر دارند. کنار  نگیر

 را

د.  بت را یم گیر م.لبخند یم زند و رسر مقابلش یم گیر

 جرعه ای

 یم نوشد و

کیم مزه مزه اش یم کند: « من که یم دونم االن توی 

 دلت

ه؟  »چه خیی

ی رسش را  رسم را به معنای "چیه" تکان یم دهم، نگیر



 جلو

ی  »!یم آورد و پچ یم زند: « داری از فضویل یم میر

 .تو جمع در گوشر حرف نزن صابخونه -
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 که این حرف را زده یم گویم: « تو باید 
ی
رو به عارف

 قایط

؟ فضول کت کتی  ».همه بحثا رسر

د و یم گوید: « قرص فشار و  لبش را کیم گاز یم گیر

 اعصاب

کونیم  بابابزرگتو حاضی کردی؟ نیاد براش بادکنک بی 

 سکته

 ».کنه

انگار که بخواهیم دویل کنیم چشم ریز یم کنم و یم  

 «:گویم

مگه آقای ما مثل شما بچه مچه ها حله حوله خوره  

 که از این



 »درد و مرضا داشته باشه؟

ی یم گذارد و رو  بتش را روی میر سیاوش لیوان خایل رسر

 به

عارف یم گوید: « خوردی؟ هستش و تف کن! »وفا  

 که تا حاال

 ساکت نشسته بود و مشغول گوشر اش بود،

 را کنار یم گذارد و یم گوید: « چیه دوتانی 
گوشر

ی   ریختیر

 »رس شوهر من؟

سیاوش با نیشخند روی لب یم گوید: « ندید بدید، 

 این

 ».خودش رو ده تا هست

صدای چرخیدن کلید توی قفل در که یم آید، از جا 

 بلند یم

شوم و به سمت کلید های برق جست یم زنم. 

 خاموششان

 .که یم کنم نفس عمیق  یم کشم



شاید برای تمام آدم های دنیا این کار کلیشه باشد، 

 شاید
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ین کار دنیا باشد، شاید هم بچگانه ترین و  مضحکی 

 لوس

ین کار دنیاست چون  ترینشان اما، برای من قشنگی 

ی   اولیر

باری است که کش را برای تولدش غافلگیر یم کنم، 

ی   اولیر

بار است که کش را عاشقانه غافلگیر یم کنم!در باز 

 یم شود و

 .صدای دلنشینش گوش خانه را پر یم کند

که مثال وقت  یم گوید "پریزاد" این دل یم تپد و نیم 

 تپد،

یک جور نوشیدنی ناب دارد لحنش، آدم را مدهوش 

 .یم کند



جواب نیم دهم، بدش یم آید از خانه ای که به 

 وقت آمدنش

پر از سکوت باشد. بدش یم آید از اینکه پریزاد 

 جوابش را

 !ندهد

 »دو مرتبه صدا یم زند: «پریزاد؟

م که نگویم" جان  به سخت  جلوی دهانم را یم گیر

 " پریزاد؟

چند قدم بر یم دارد و یم خواهد اول کلید برق را 

 روشن

کند. پرده ها را کشیده ام تا خانه توی تارییک غرق 

 .شود

یک دفعه بادکنیک یم ترکد و شاهد به رس عت برق را 

 روشن

 .یم کند

ی مهمان هایش و بعد من یم چرخاند.  نگاهش را بیر

 چشم



هایش از اندازه عادیشان کیم بزرگ تر شده و 

 .دهانش بازمانده

 دلم یم سوزد برایش، از من تنهاتر بوده که کش را
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کاند و شمیع بیاورد تا  نداشته تا برایش بادکنیک بی 

 فوت

 .کند

عارف دست یم زند و یم خواند: «چیه چیه تولده، 

 تولد کیه

ی بزغاله  کیه، تولد بابابزرگمونه... اه بخند دیگه عیر

 وایساده

 ».نگاه یم کنه

باالخره لب هایش تکان یم خورند و یم گوید: «شوکه 

 شدم

 ».اصال

عارف ابروهایش را در هم یم کشد و یم  



؟ ی  گوید: «همیر

شوکه شدی؟ مرد مومن یم دونی چه قدر  جفنگ 

 بازی در

 »آوردیم برات که بخندی؟

مر ِ د دلبندم دست هایش را باال یم آورد و کنارش یم  

د،  گیر

د  ش را به خود یم گیر ی لحنش بوی روزهای غم انگیر

 البته، با

ته مایه ی لبخندی روی لب هایش: «ممنون بچه 

 ».ها

یک من برایش، سوای  جلو یم روم و یم خواهم تیی

 همه ی

یک های دنیا باشد  .تیی

کیم قد بلندی یم کنم و کنار گوشش پچ یم 

 زنم: «تولدتمبارک

 ».عزی ِ ز دل همیشگیم

د و دل من گرم تر یم   جان یم گیر
لبخندش بیشی 



 .شود

ند و پیشانی ام را  دست هایش صورتم را قاب یم گیر

 یم
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ی بچه ها بلند یم  بوسد. همزمان صدای " اووو" گفی 

 شود و

خداجان، بابت تمام روز های دردنایک که به در کردم 

 و به این

ین دلم گرم   شیر
 

روز و به این امید و به این زندگ

 نبود، غلط

 !کردم

 .نی جنبه ها رو نگاه ترو خدا -

عارف این را یم گوید و شانه های وفا را در بر یم  

د  .گیر

به ای آرام پس گردنش یم زند و یم گوید  :سیاوش ضی

عیت و حفظ کن«  ».ظرفیت؛ فاصله رسر



اض یم کند: «آقا، زنمه  ».عارف اعی 

ی که تو نمک  - اینام زن و شوهرن خواهر برادر نیسی 

 یم

 .ریزی

زن و شوهر در کنار من و شاهد خوش آهنگ ترین  

 کلمات دنیا

هستند! که حت  موتزارت هم نیم تواند زیباتر از این 

 !قطعهبنوازد

 نیم زند. شاهد تعارف یم کند بنشینند. 
ی
عارف حرف

یک  تیی

خانه  ی ند و من به آشیی ش ها را از رس یم گیر و احوالیی

 یم

 .روم تا به غذا رس بزنم

د و   خانه یم آید. دستم را یم گیر ی صبا به دنبالم به آشیی

 کنار

یخچال یم کشاندم. بعد با هیجان یم گوید: «وایسا 

 ».ببینم



یم ایستم، نگاهش یم کنم و منتظر یم مانم تا حرفش 

 را
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 .بزند

 با شایان حرف زدی؟ -

کالفه یم شوم؛ این بحث، بحث مورد عالقه ی من 

 !نیست

نوع نگاهم را که یم بیند، گوشه ی لبش را یم گزد و 

 بعد یم

گوید: «آخه پا شده اومده اینجا، بعد از کیل دعوا. 

 سیاوش و

یم دونم چرا و چطور آشت  کردن ویل تو و شاهد 

 »...و

میان حرفش یم پرم: «داداششه، نیم تونه بندازدش 

 دور

 .» که



از کنارش یم گذرم و از سوال های بعدش فرار یم  

 ِ کنم. دلمهوای

ی هیچ هوای دیگری جز شاهد نیم شود. عاشقش 

 شدن

را با گوشت و پوست و تمام سلول های بدنم 

 آموخته ام. اص

ال عش ِ ق شاهد برایم شده ماده ی مخدر صعنت   

 که سخت از

جانم به در یم شود و تمام خونم را آلوده کرده اما، 

 نیم

خواهم به صبا بگویم که به اندازه ی عمر یک کودک 

 ده ساله،

من غلط کردم، اشتباه کردم و دل به آدم اشتبایه 

 بستم.شاهد یم

، ی  گوید که بدش یم آید از غذا خورد ِ ن روی میر

البته وقت  که میهمان داریم. یم گوید آدم باید سنت 

 های



 و جمیع اش را حفظ کند، مثل جواهر! 
 

خانوادگ

 سفره پهن

یم کنیم و شام یم خوریم. عارف مدام با سامان 

 شوچی یم
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کند، که سامان بداند حاال دیگر عضوی از خانواده 

 .ی ماست

مانی که روزهای تلخ را با هم گذرانده ایم و روز های 

ا ییی  .شیر

باهم گریه کرده ایم، خندیده ایم، تا پای مرگ رفته 

 ایم و

اما در نهایت پشت هم بوده ایم. دلم برای تنهانی 

 شایان یم

 سوزد. فکرش را یم کنم که اگر بعد انی من سیاوش را

نداشتم چه بر رسم یم آمد بعد رسم را محکم تکان یم 

 دهم



و حت  فکر کردنش هم ترسناک است. دلم برای 

 نگیتی یم

سوزد که نیم تواند رس  سفره بنشیند، برای صبانی که 

 زود تر

از آنچه که باید مادر شده و همه ی ما یک دلیل 

 داریم برای

غصه خوردن اما تا گ یم شود غصه خورد و دق 

 خورد و

 !ماتم گرفت؟

 !اصال چرا شادی نخوریم؟

هنوز شاممان را تمام نکرده ایم که صدای زنگ در یم 

 .آید

شاهد به من نگاه یم کند و یم گو ید: «کس دیگه ای 

 قرار

 »بوده بیاد؟

رستکان یم دهم، از جا بلند یم شوم و در را برای 

 پریزاد



کوچکم باز یم کنم. گفته بود یم خواهد عمه و 

 شوهر عمه

ی حقوقش شام مهمان   ی اولیر
اش را به بهانه ی گرفی 

 کند و دیر

تر یم آید، گفته بود یاد گرفته احساساتش را نسبت 

 به آدم
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های اطرافش به اندازه خرج کند. عمه اش اگر 

ای  خواهر خوبییی

 .حمید نبوده، مادر خونی برای نفس بوده

در ورود را باز یم کنم و لبخند به لب میان قاب در 

 یم

ون یم آید، من را که یم بیند  ایستم. از آسانسور بیر

 لبخند

یم زند و سالم یم کند. بغلش یم کنم، از هر خواهری 

 برایم



ک غریبه  .عزیز تر شده این دخی 

ش یم کند و تعارف یم کنم که وارد خانه  احوالیی

 شود. به

یک یم گوید.  جمع سالم یم کند و تولد شاهد را تیی

 بعد از

ش هایش روی مبل یم نشیند  .احوالیی

خانه برایش یک بشقاب و قاشق یم آورم و  ی از آشیی

 تعارف

 .یم کنم که بیاید و رس سفره بنشیند

یم  گوید: «پری جون زحمت نکش، من شام خوردم 

م  ».سیر

 برایش برنج یم کشم و روی برنج تکه ای مرغ یم

 ».گذارم: «ییک دو لقمه رو که جا داری

لبخند یم زند و بعد سکوت یم کند. از تعارف کردن 

 زیاد

 .خوشش نیم آید و تعارف کردن خسته اش یم کند

عالیق و سالیقش را توی یک ماه اخیر بلد شده ام. 



دلنازگ  دخی 

ل یم کند. که غرور  است که خودش را خوب کنی 

 .دارد و غرورش همیشه از دلش جلوتر یم رود
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 ات را بکن،  
 

گفتم دست از عاشق  بردار و زندگ

 گفت خودت

ه شدم به چشم هایش و الل  ؟ و من خیر توانست 

 .ماندم

حرف حسانی بود که جواب نداشت یا حداقل من 

 .بلد نبودم

 نفس خانوم؟ -

 نگاه ها بر یم گردند سمت عارف و عارف با خنده یم

ی  گوید: «تو کارگاه پری زیاد خودتو خسته نکن. همچیر

 نرم

 ».نرمک کار کن، ریلکس، نی عجله

سیاوش خیار روی ساالدش را بر یم دارد و سمت 



 عارف پرت

یم کند: «خود نکبتت تا یم تونست  از من و خواهر و 

 زن و

 »...خو اهر زنم کار کشیدی، حاال ریلکس و فالن بیا

ادامه ی حرفش را سانسور یم کند. عارف با خنده 

 رسش را

 ».کج یم کند و یم گوید: «چشم، یم آم، یم آم

د و یم گوید: « ُ حناق  ».سیاوش خنده اش یم گیر

بقیه سکوت یم کنند و عارف باز یم خواهد رس به 

 .رسمانبگذارد

 »رو به شایان یم کند و یم گوید: «شای؟

شایان نی آنکه رسش را باال بیاورد یم گوید: «خفه 

 ».شو

 ».یم خندیم و عارف یم گوید: «بیشخصیت

شایان با همان نگا ِ ه دوخته به بشقابش یم  

 گوید: «یم خوای

ی سیا نیم تونم مراعات کنم   منم که عیر
 

رسر و ور بیک



 جلو
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ی  تری م؛ خفه شو کال که سنگیر  ».دهنمو بگیر

به طعنه ای که به سیاوش یم زند یم خندیم و خدایا 

 یعتی 

 حاال یم توانیم یک دل سیر لبخند بزنیم؟

 .شام یم خوریم و سفره را جمع یم کنیم

چای یم ریزم و دور هم یک فنجان چا ِ ی پر از 

 آرامش یم

 .خوریم

 حایل مان کرده زمان، حالل مشکالت 
 

که زندگ

 است. حت  

اگر آن مشکل پدر کشتگ ِ ی سیاوش و شایان 

ی یم  باشد.کنار نگیر

 نشینم، روی مبل دو نفره. حواس مرد های

 های اخیر است. 
جمع پر ِ ت اخبار، اتفاقات و گرانی



 نفس و وفا

باهم صبحت یم کنند و صبا به اتاق رفته تا کیانی را  

 که از

 .رس شب خواب است، شیر بدهد

ی نگاه یم کنم و یم گویم: «خب؟  »به نیمرخ نگیر

 با ریشه های شالش بازی یم کند و یم گوید: «خب و

 ».کوفت

 !یم خندم؛ آرام. لبخند یم زند؛ تلخ

تکیه یم دهد به پشت  مبل و یم گوید: «خودمم نیم 

 دونم

 ».چرا رایصی شدم

نگاهش یم کنم و ادامه یم دهد: «خوشم نیومد اول 

 
 

 زندگ
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بهش دروغ بگم، گفتم خوب یم شم اما با کیل 

 مکافات و



خرج کردن. گفت بوتیک و یم فروشم؛ از بابامم 

 قرض یم

کنم. هرکاری که بتونه پاهای تو رو بهت برگردونه رو 

 همانجام

 ».یم دم

ی ِ ی چای را باال یم آورد؛ جرعه ای از آن  فنجان چیر

 یم نوشد

و یم گوید: «خسته شده بودم از قوی بودن. از عاقل 

 بودن؛ از

مراعات کردن، از اینکه به فکر بقیه باشم ویل به فکر 

 خودم

نباشم. خواستم مثل قدیما پا ِ ی حرف دلم وایستم 

 حت  اگه

 ».اشتباه باشه

ی یم گذارد و گردنش را سمت من یم  فنجان را روی میر

 »چرخاند: «یم دونی پری؟

ی ادامه یم دهد: « من  من فقط نگاه یم کنم و نگیر



 نخواستم

 عارف و داداش ر ئوفم بشم. ویل فعال رس 
 

رسباز زندگ

 باز

 خودمم
 

 ».زندگ

 .خفه -

لبخند یم زند و لبخند یم زنم: «تو رس باز هیچکس 

 نیست  

، عزیزی، همه  . تو دوست داشتتی هست  ی نگیر

 دوست دارن تو

! سامان آدم فوق العاده ایه،  ایظ که باشر هر رسر

 همون در

رحمتیه که خدا بعد از کیل سخت  به روی تو باز  

 .کرده
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خوشحالم که باهاشر و بیشی  خوشحالم که از 

 ».دستشندادی



نگاهش را یم دوزد به سامان؛ سامانی که زیبای ِ ی 

 افسانه ای

ندارد. یک چهره ی معمویل دارد، چشم های 

 معمویل، ابروهای

مشیک و معمویل، دهان و لب های معمویل و 

 شاهزاده ها

حتما زرین کمر نیستند، حتما اسب سفید ندارند و 

 شاهزاده ها

یم توانند در قالب پرس همسایه ی مرموز بیایند و 

 ات
 

 زندگ

را زیر و رو کنند. با تمام خلقیات خوب و بدشان. با 

 تمام

 .اشتباهاتشان و با تمام معمویل بودن هایشان

 کیک و نمیاری؟ -

 به عارف نگاه یم کنم و با لبخند یم گویم: «چرا، االن

 ».میارم

عارف یم داند که پریزا ِ د نابلد، خودش را کشته تا 



 برای

د ی  .شاهدش کیک بیی

تکیه یم دهد به پشت  مبل و یم گوید: «بیار که یم 

 خوام

 ».خودمو آماده کنم واسه مردن

یم خندند. عارف دست یم گذارد روی زانوی شاهد 

 و یم

گوید: «کیک و خودش با کیل مشقت درست  

 کرده. »شاهد نگاهم یم

 کند. از آن نگاه هانی که تا مغز استخوانم را

یم سوزاند. از آن نگاه هانی که مجبورم یم کند توی 

 دل
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 .قربان صدقه اش بروم

 نیم زند و من دست خط چشم هایش را یم 
ی
حرف

 توانم



 .بخوانم، که چشم هایش نستعلیق عشق یم نویسند

خانه یم روم ی  .از جا بلند یم شوم و به آشیی

ون یم  کیک را با  چاقوی مخصوصش از یخچال بیر

 .آورم

خانه  ی شمع هایش را روی کیک یم گذارم و از آشیی

ون یم  بیر

 از  
 

ی من سامان آهنیک ون رفی  روم. همزمان با بیر

 گوشر اش

 .پخش یم کند و بقیه دست یم زنند

شاهد به شمع های روشن روی کیک نگاه یم کند و 

 لبخند یم

زند. و سوگند به تمام درد های دنیا که تنهانی 

ین در ِ د ع  بزرگی 

الم است! شاهدم تنها بوده، آنقدر تنها که حاال یک  

 کیک و دو

 .تا شمع حالش را خوب یم کند

ی مقابل شاهد یم گذارم و سیاوش  کیک را روی میر



 شمع

 .هایش را فوت یم کند

ی سیاوش را صدا یم کنند.  اض آمیر همه با لحن اعی 

 سیاوشاما، با

ه یم شو د به من و یم گوید: «فوت نیم  لبخند خیر

 ».کردم احساساتم خدشه دار یم شد

ون یم آید و  یم خندیم. صبا بچه به بغل از اتاق بیر

 روی

مبل تک نفره ای یم نشیند. نفس دست هایش را به 

 هم یم
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 ».کوبد و با ریتم یم خواند: «تولدت مبارک

بقیه همرایه اش یم کنند و شاهد چنگ فرو یم برد 

ی   بیر

 .موهایش و یم خندد

 جدید را چه قدر 
 

دل من آب یم شود و این زندگ



 دوست

 !دارم

 ».سامان رو به عارف یم گوید: «پاشو با چاقو برقص

 ».عارف نگاهش یم کند و یم گوید: «راه افتادی

 ».سامان نیشخند یم زند: «دست پروردتیم استاد

عارف از جا بلند یم شود چاقو را بر یم دارد، کیم 

 نگاهش

م یه قر یم دم  ».یم کند و یم گوید: «پونصد یم گیر

سیاوش اخم تصنیع یم کند و یم گوید: «چلغوز و این 

 همه

ادا؟»یم خندیم و عارف چاقو را به سمت شاهد یم  

د. شاهد  گیر

دش اما عارف چاقو را  دست دراز یم کند که بگیر

 عقب یم

 .کشد و نیم دهد

 ».رو یم کند سمت ما و یم گوید: «دستا  باال

و بعد همانطور که ما آرام دست یم زنیم، خودش  



 کیک را

 برش یم زند، بعد چاقو را یم دهد به شاهد و یم

گوید: «انقدر دلم یم خواد بکوبمش تو صورتت ویل 

 حیف که

 ».خییل چشمک یم زنه
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سیاوش با خنده یم گوید: «آخه گشنه تو مال این 

 حرف

؟  »هانی

 ».عارف رس جایش یم نشیند و یم گوید: «نه خدانی 

یم خندیم و از همه بیشی  لبخن ِ د روی لب نفس 

 است که ح

الم را خوب یم کند. یک ماه پیش، وقت  دخی  

 افرسده ای را

بعد از چهلم پدرش به کارگاه خودم بردم، تمام 

 وجودم پر بود



ی و زمان چنگ زدم که حالش خوب  از غصه. به زمیر

 بشود؛ که

غصه هایش تمام شوند و مگر نی پدری غصه ای 

 تمام شدنی 

است؟ اصال انتها ندارد این در ِ د المذه ِ ب نی 

 .مروت

اما باالخره داغش رسد شد! قلبش آرام گرفت و 

 فهمید که

 نی پدر و نی مادر جریان دارد
 حت 

 
 .زندگ

شمع و که سیاوش زحمتش و کشید، کیکم که  -

 عارف برش

زد. اگه کش نیم خواد کادوهام و به عنوان قنائم از 

 این در

ه بریم رساغ اونا ون بیی  .بیر

به ی آرایم به شانه ی شاهد یم زند و یم   عارف ضی

 :گوید

 » .این ِ وزه از بچگیش خسیس بود«



د و لبخند به لب  شاهد شانه اش را با دست یم گیر

 یم

 »گوید: «من خسیس بودم یا تو زور بگیر بودی؟
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عارف دست  به پشت گردنش یم کشد و یم  

 گوید: «من زوربگیر 

 ».بودم

یم خندیم و یک سال قبل کجا بودیم؟ من دخی  

 درمانده ای

 ام به یغما رفته بود. عارف 
 

بودم که یک شبه زندگ

 مردی

 اش را از او یم  
 

عصتی بود که داشتند عشق و زندگ

 گرفتند،

سیاوش بابای بچه ای بود که امید دیدنش را نداشت 

 و صبا ،

صبای بیچاره نو عرو ِ س مفلوگ بود که یم خواستند 



 شوهر

ند  .و بچه اش را از او بگیر

ون یم  نفس زود تر از همه کادوش را از پاکت بیر

 آورد. از جا

بلند یم شود و ییک دو قدم آنطرف ترش کادو را به 

 سمت

د  .شاهد یم گیر

د و  شاهد لبخند به لب کادو را از دست نفس یم گیر

 یم

منده کردی حاج خانوم  » .گوید: «رسر

 ».نفس یم خندد و یم گوید: «قابلتونو نداشت رسدار

شاهد هم ییک از عامالن حال خو ِ ب االن نفس 

 است. شاهد

داشت پا به پای من تمام تالشش را یم کرد که پریزاد  

 کوچک

 برگرداند. تالشش نتیجه داشت و نفس 
 

را به زندگ

 حاال از



ی رو شما نیم  ی برادر بیشی  دوستش دارد. - یه چیر

 .دونی 

 »شاهد رو به نفس یم گوید: «چی رو؟
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نفس همانطور که رس جایش یم نشیند یم  

 گوید: «پری جون

 ».امشب یه تیم گذاشته که خییل خوشتون میاد

ند. این پر ِ ی جدید برای او  ابروهای شایان باال مییی

 هم غریبه

 .است

نفس ادامه یم دهد: «تو همه ی این کادوها یه 

 یادداشت برای

 » .شما هست

به من نگفتید چرا؟ من یم خواستم واسه داداش  -

 عزیزم

 .طومار بنویسم



 شاهد رو به شایان یم گوید: «شنواتم داداش، هرچی 

 »...خواست  

میان حرف شاهد یم پرم و یم گویم: «چون قراره 

 واسه

 ».شما هم ما یادداشت بذاریم

 ».متعجب نگاهم یم کند و وفا یم گوید: «ماژیکا باال

شاهد و شایان تازه یم فهمند جریان از چه قرار 

 است. شاهدیم

 خندد و شایان یم گوید: «نکنید ترو قرآن من با این پا

 ».یم رم مغازه

 ».صبا یم گوید: «جر نزن شایان

شایان با خنده یم گوید: «اشتباه گرفتید ناموسا، تولد 

 منه

 »مگه؟
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وفا بسته ای ماژیک کوچک که قبال به خواست من 



 تهیه کرده

ون یم آورد. به همه یک رنگش را یم  از کیفش بیر

 دهد و

 ».یم گوید: «یک، دو، سه؛ حمله

ی نفر عارف از جا بلند یم شود و بعد سیاوش.  اولیر

 عارف

پای شکسته ی شایان را در آغوش گرفته و با ژست 

 خایص

به ای  ی یم نویسد. سیاوش با نوک پا ضی ی روی آن چیر

 به پای

، پاشو گمشو نوبت  عارف یم زند و یم گوید: «داوینچی

 ».منه

ه  ».یم گوید: «تولد منه، ماچشو ییک دیگه یم گیر

ی یم نویسد روی پای شایان و از جا  ی سیاوش هم چیر

 بلند

ی توی گوش شایان زمزمه یم کند و بعد  ی یم شود. چیر

ب  های  ضی



 .به پشتش یم زند

 .و تنهانی برای همه سخت و نفس گیر است

ی روی گ ِ چ پای شایان یم  ی به ترتیب همه چیر

 نویسند و نوبت

به من یم رسد. من دوکلمه را در کنار هم روی گ ِ چ 

 قسمت

پنجه ی پایش یم نویسم. قسمت  که خواهش کرده  

 کش

ی روی آن ننویسد و من یم نویسم: "شاد  ی چیر

 !"باشر 

شاهد کادوی نفس را باز یم کند. یک شیشه ی عطر 

 .است

درش را باز یم کند و با لبخند یم گوید: «مرش 

 ».نفس
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 ».نفس یم گوید: «خواهش یم کنم، قابلتونو نداشت



خب حاال یادداشتش.وفا یم گوید: «باید بلند  -

 ».بخونیا

شاهد رستکان یم دهد. نفس نگاهش را یم دوزد به  

 کیک

. صبا یم گوید: «یم خواید  ی بریده نشده ِ ی روی میر

 اول کیک

وع کنیم به کادو باز کردن؟  »و برش بزنیم بعد رسر

خانه یم رویم.   ی از جا بلند یم شوم و همراه وفا به آشیی

 کیک

را به قطعات کوچک تقسیم یم کنیم و توی پیش 

 دست  

 .هانی که از قبل حاضی کرده ام یم گذاریم

ی مهمان ها پخش یم کنیم و رس جایمان یم  بعد بیر

 .نشینیم

شاهد  برش کوچیک از کیک را توی دهان یم گذارد. 

 الی کارت

پستال کوچک را باز یم کند تا یادداشت نفس را 



 .بخواند

رسفه ای مصلحت  کرده و بعد صدایش را صاف یم  

 .کند

 .لبخندی روی لبش یم نشیند و اما انگار شوکه است

اگه حق انتخاب داشتم، دوست داشتم شما بابای  -

 !من باشر 

د برایش! شاهد رسش را باال یم آورد و  قلبم درد یم گیر

 رو

به نفس یم گوید: «شما نی حق انتخاب دخت ِ ر گل 

 ».متی 

نفس لبخند یم زند و عارف یم گوید: «زیر دلم درد  

 گرفت،فضا

 ».خییل معنوی شد

یک باره آن آرامش عمیق با صدای شلیک خندمان 

 پر
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یم کشد. سیاوش دستش را آرام روی ران عارف یم  

 کوبد و

 ».یم گوید: « خدا لعنتت کنه

 ».عارف لبخند یم زند و یم گوید: «بقیشو بگو

شاهد کارت پستال را روی جعبه ی مخمل عطر یم  

 گذارد و

 »یم گوید: «تموم شد ،بعدی؟

صبا رس کیان را روی شانه اش یم گذارد و درحایل که 

 به

به یم زند، یم گوید: «اون زیرن  ».پشتش ضی

ی را نگاه یم کند. ذوق زده  شاهد خم یم شود و زیر میر

 یم

ه اینجا؟  »!گوید: «اوه چه خیی

ون آورده و  ی بیر بعد ییک ییک کادوهایش را از زیر میر

 روی آن

 .یم گذارد

 ».دست هایش را به هم یم ساید و یم گوید: «به به



و متی که کنارش نشسته ام، متی که همرسش هستم 

 روی

ابرهام. حت  رویاهای کودگ ام هم ختم نیم شد به 

ی   داشتنچنیر

 !مردی

 .اول مال منو باز کن -

 »شاهد به عارف نگاه یم کند و یم گوید: «چرا؟

وفا رو به عارف یم گوید: «کادوی جدا گرفته 

 »بودی؟

عارف نیشخندی یم زند و یم گوید: «آدم که همه چی 

 رو
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 ».نباید به زنش بگه که

وفا اخم تصنیع یم کند و  یم گوید: «بالک اسپمت  

 کنم حالت

 »جا بیاد؟



عارف یم خندد: «نه ترو خدا تازه از ریپورت 

 ».دراومدم

سیاوش تکه ای از کیک به دهان یم گذارد و یم  

ی   گوید: «ببیر

 ».چیکار کرده که بیس چاری ریپورته

 ».عارف یم خندد و رو به سیاوش یم گوید: «کوفت

شاهد کادوی دیگری باز یم کند و یم گوید : «نمکاتونو 

 نپاچید

 ».تو هوا

بعد کارت پستال کوچک را بر یم دارد و بازش یم  

 کند: «خب

این مال عارفه... »چشم هایش گرد یم شود و 

 مبهوت به نوشته ی

 روی کاغذ

چشم یم دوزد. بعد به عارف نگاه یم کند و با 

 نیشخند یم

، خییل- خییل را با لحن   گوید: «تو روحت برسر



 کشداری ادا یم

 ».کند- عویصی 

مانی که نیم دانیم جریان از چه قرار است مات 

 نگاهشان

یم کنیم. عارف با خنده یم گوید: «قابلتم نداشت 

 ».داداشم

اض یم کنیم  .شاهد کارت پستال را یم بندد و اعی 

 .نمیشه بلند بخونمش -
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وفا یم گوید: «عارف چی نوشت  که نیم شه بلند 

 »خوندش؟

عارف طوری که مثال بخواهد خجالت بکشد رسش 

 را یم

ی و دست روی موهایش یم کشد  .اندازد پاییر

شاهد دست یم زند. بقیه سکوت یم کنند و صبا رو 

 به



سیاوش یم گوید: «از این لوس بازیا در آورده باشر 

 من یم

 ».دونم و تو

ی تکان یم دهد و یم  سیاوش رسش را آرام به طرفیر

گوید: «ای تف تو اون قد و باالت با جناق. »عارف 

 مشت  به شانه

 اش یم زند و یم گوید: «با من چیکار

 »داری نفله؟

 ».شاهد دومرتبه دست یم زند و یم گوید: « بچه ها

فرصت نیم شود که سیاوش جواب عارف را بدهد. 

 به جعبه

ای که سیاوش باز یم کند نگاه یم کنیم و عارف یم  

 :گوید

امیدوارم مر ِ د ساالری باشر و کتک های بیشماری «

 باهاش به

 ».پری بزنی 

رو به عارف با لبخند یم گویم: «منم دوستت دارم 



 ».لعنت  

لبخند یم زند و یم گوید: «باید یه دعای دیگه یم  

 کردم ویل

 ».فضاش نیست اینجا

شاهد جعبه ی کمربن ِ د چریم که عارف خریده را یم 

 بندد و
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ی یم گذارد. جعبه ی بعدی را باال یم آورد.  روی میر

 رویش را

ی و سامان  ».بلند یم خواند: «از طرف نگیر

ی و سامان یم چرخاند و یم  نگاهش را به سمت نگیر

 » .گوید: «خییل ممنونم بچه ها

لبخند یم زنند و یم گویند که قابیل ندارد. کادو را باز 

 میکند، یک

اهن مردانه است. تویل ِ د کارگاه خودمان. از آن  پیر

هانی که داشتم لنگه اش را برای شایان یم دوختم. 



 شایان

 .پارچه اش را دیده بود

م و فرار یم کنم از فکر های نی رس و  لبم را گاز یم گیر

 .ته

ند و من یک  که گذشته ها به خودی خود نیم میر

 قاتل

ه ای ام که کمر به همت قتلشان بسته  زنجیر

 ام.سامان برای شاهد

 نوشته " خوشحالم که حاال رفیق  مثل تو

 " .دارم

سیاوش برایش نوشته: " شتی که قرار بود فرداش 

 اعدام

بشم نامه نوشتم؛ به بچه ای که فکر یم کردم هیچ 

 وقت نمیبینمش،

 "!مرش که اومدی و نذاشت  اون نامه پست بشه

ک نوشته اند؛ که  صبا و وفا هر دو یک جمله ی مشی 

" 



 "خوشحالند از اینکه پری شاهد را دارد

و پری انگار خوشبخت تری ِ ن عالم است. وقت  به 

 عقب بر یم
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ی باری که شاهد را بعد از برگشتنش  گردم، به اولیر

 دیدم، به

وقت  که فکر یم کردم مصیبتم شده دوتا. به وقت  که 

 فکر

یم کردم شاهد مرموز است و پشت سکوتش پر از 

 خطر

 است دلم پر و خایل یم شود. پر از خوشر به خاطر

 .برگشتنش و خایل از ناراحت  به خاطر بودنش

نوبت به کادوی من یم رسد. شتاب زده اول نوشته 

 اش را

یم خواند. لب باز یم کند تا بلند بخواند و بعد مکث 

 یم



منده گل روتون اینم  کند. یم خندد و یم گوید: «رسر

 ».خصوصیه

وفا چشم غره یم رود و یم گوید: «ارواح عمش تم 

 داده،

 ».همش که خصو صیه و مخفیانه است

بقیه یم خندند و من اما به لبخند کوچیک روی لب 

 بسنده

یم کنم. شاهد نگاهم یم کند، لبخند یم زند و با 

 حرکت لبهایش،

 .بدون ایجاد هیچ صدانی دوستت دارم را لب یم زند

د. مثل رقصنده ای   لبخندم روی لب وسعت یم گیر

 که نیم

 .تواند روی پا بایستد

بعد جعبه ای  که هدیه ام را در آن گذاشته ام باز یم  

 .کند

ساعت را خوب نگاه یم کند. صبا غر یم زند: «یم 

 خوای



 ».اونم قایم کن نشونمون نده
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 »سامان با خنده یم گوید: «سکرت گ بودی تو؟

د. طوری که بخواهد ساع ِ ت  جعبه را باال یم گیر

 داخلش را

همه ببینند. متتی که من نوشته ام را از زبان خودش 

 یم

 ».گوید: «از فضویل َنیم رید یه وقت

لبش را با زبان تر یم کند و ادامه یم دهد: «این 

 ساعت رو

ی حقوق چند ماه کارگاهش  پریزاد با روی هم گذاشی 

 .خریده

ین برندم خریده که همیشه دستم باشه و هیچ  بهی 

 وقت

 »...خراب نشه. پریزاد یم گه

حرفش را نیمه کاره یم گذارد و یم گوید: «چیه 



 چشماتون

ی اسم شاهد را صدا یم  اض آمیر دو دو یم زنه؟»اعی 

 زنند و شاهد

 با حفظ آن

ی قدر  لبخند پریزاد ُ ک ِ ش روی لب یم گوید: «همیر

 بدونید که

گفته دوستم داره. جزییاتش دیگه بهتون ربظ 

 ».نداره

شاهد آخرین کادو را باز یم کند. شایان برایش 

ی با  انگشی 

رس عقیق خریده. با دهانی باز به کادوی شایان نگاه 

 یم کند

و بعد لبخند یم زند. نگاهش را کوک یم زند به شایان 

 و یم

 ».گوید: «ممنون داداش کوچیکه

 .من یادداشت ندارم بنابراین خودم حرف یم زنم -

نگا ِ ه شایان روی صورت شاهد و من یم چرخد. 



 منتظر چشم

989 

 درد و درمون

دوخته ایم به دهانش و تنها یک جمله ی ویران  

 کننده یم

گوید: «من آدم بده ی قصه ات نبودم- مکث یم  

 کند، لبخند

 »!کچی کنج لب یم نشاند- داداش بزرگه

ون یم دهد و یم   عارف نفسش را پر صدا بیر

 گوید: «خوشم

 ».اومد؛ تاثیر گذار بود

جو عوض یم شود. عارف بلد است از خفقان 

 !نجاتمان بدهد

شب به انتهایش یم رسد. به ساع ِ ت رفت ِ ن مهمان 

 ها و تنها

ماند ِ ن ما. من و شاهدی که ده سال پیش فکرش را 

 هم نمیکردیم



 .روزی توی این نقطه بایستیم

که کاش فکرش را یم کردم و این مرد الیق است که 

 تمام

لحظه ها و ساعت های عمرم را دوستش داشته 

 .باشم

مانده ام میان چهارچوب در، به امروز و لحظه هانی  

 که

گذشت فکر یم کنم. که گویا َ خ ِ یری پیدا شده و 

 طلتی که

 
 

 از من داشته را پرداخت کرده. که زندگ
 

زندگ

 رضایت داده

م آزاد شده ام. که یم توانم  و من از غصه های گلوگیر

 لبخند

 بزنم. که یم توانم بلند ترین جای دنیا بایستم و فریاد

م امروز ی  "!بزنم:"من چه سیی

 :برای شاهد نوشتم

بیخود گفته اند که عشق یعتی عالقه ی شدید  "



،  قلتی
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درستش این است. عشق یعتی وقت  من داشتم یم 

 مردم تو

ا ِ ب  ! تو لبخند زدی و من انگار رسر آمدی و نگذاشت 

 
 

 جاودانیک

را نوشیدم. که تو آمدی و جان بخشیدن را بلد 

 بودی. عشق

، متی که فعل هایش همراه تو ضف  ی یعتی  همیر

 "!شود

شاعر شده بودم، کلمات هجوم آورده بودند به رسم 

 و من

تصمیم گرفتم برای تو رامشان کنم.چانه اش روی 

 شانه ام قرار یم

د؛ دست هایش دور تنم  گیر

 .حلقه یم شود



ند و روی آن ییک شانه ام یم  رویاهای خوب پر یم گیر

 :نشیند. کنار گوشم لب یم زند

، تن و توانم همه تو"
 

 ای زندگ

 جانی و دیل ای دل و جانم همه تو

 تو هست  من شدی از آنی همه من

 " !*من نیست شدم در تو از آنم همه تو

* * * 

سالم، حال و احوالت خوبه؟ من که خوبم. بعد  -

 یه عمر

 .غصه و سخت  یم تونم بگم االن خوبم

، انگار که اولش تخته سه سانت  و   انی
یم دونی

 شکننده

بوده باشم االن شدم تنه ی درخت. خییل وقته دور 

 شدم از
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اون پر ِ ی نق نقو که به خاط ِ ر اش ِ ک دم مشکش 



 صداش

ی   ."میکردی " اسی 

یم دونی بابا؛ همه سختیای دنیا به کنار فقط اون 

ی که ی  چیر

دیوونم یم کرد غصه ی سیاوش بود. االن که از اون 

 ماجر اها

دور شدم، دیگه دردی که دل خودم کشید برام مهم 

 .نیست

در ِ د اشکای سیاوش تو دادگاهه که جیگرم و یم 

 سوزونه. یم

. یا حت  اگه  دونم ممکنه از دستم عصتی بوده باشر

 بودی

محکم یم زدی تو دهنم ویل بابا، من چاره ای 

 نداشتم. حالل

 .کن اگه تنت اینجا به خاطر خریت من لرزیده

دعا کردی سیاوشتو، یم دونم که حواست بوده 

 بهش. یم



 .دونم که این بار و پشتش بودی

م، زانوهایم را بغل گرفته و چانه ام   یم گیر
دم عمیق 

 را

ه یم شوم به سن ِ گ قب ِ ر  رویشان یم گذارم و خیر

 !انی 

ش فرشته ترین بود  .ابرایه ِ م مهربانی که برای دخی 

ندیده بودم گریه ی سیاوشتو، سیا بعد تو کوه  -

 بود، پشت

بود، تاب و توان بود، همه دار و ندار بود گریه نیم 

 اومد

بهچشماش. وقت  پای بچه اش اومد وسط شکست، 

 مثل تو که

ی گیجیات یم زدی تو  بدت یم اومد از وقتانی که بیر

، صدای گریه ات یم  گوشش. در اتاق و یم بست 

 اومد و
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 .خودت و لعنت یم  کردی

انی جونم، تو بابای خونی بودی واسمون فقط آدم 

 خونی 

 ...نبودی واسه زندگیت

 حاال دیگه ُ چغیل منو یم کتی بزمجه؟ -

با صدای سیاوش رس بلند یم کنم و نگاهم را به مر ِ د 

 قد بلند

کناری ام یم دوزم. روی دو زانو یم نشیند و نوک 

 انگشتش

را به سنگ قیی یم زند. فاتحه خواندنش که تمام یم 

 شود

؟  »یم گویم: «سالم، از گ اینجانی

 .از سالم حالت خوبه -

 .خییل بدی سیا، حرف خصویص داشتم یم زدم -

مثل من زانو به بغل یم نشیند و یم گوید: «نخیر 

 داشت  

هندونه یم ذاشت  زیر بغل خودت و زیر آب منو یم 



 ».زدی

لبخند یم زنم و خدایا از آن ته تری ِ ن اعماق قلبم 

 شکر کهکنارم

نشسته این جا ِ ن خواهر! که اگر کنار انی دراز به 

 دراز

افتاده بود به هفته نیم کشید که خودم را به او یم 

 .رساندم

 .همه زورم و زدم که غم نشینه به دلت -

همه تالشم و کردم که یه وقت نشه آب تو دلت 

 .تکون بخوره

اگه رست داد زدم، اگه دستم تا نصفه ی راه و  واسه 

 زدنت باال

 ...اومده، اگه اخم کردم به روت، اگه
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حرفش را قطع یم کنم و یم گویم: «همش واسه 

 خاطر



خودم بوده. م َردی سیا، مرد! اینکه بگم تو نبودی 

 منم

ی واقعیته. اگه تو نبودی من  نبودم تعارف نیست، عیر

 مرده

 »!بودم تو روزای نی کش

 دستش یم نشیند روی شانه ام و رو به سنگ قیی یم

؟ این حرفا رو با من بودا  انی
 »...گوید: «داشت 

ی و باال دارد. پایینش گایه ختم یم شود   پاییر
 

و زندگ

 به

سیاه چال. به ناامیدی، به روزهانی که مرگ را یم 

 خوایه

 و اما خدانی است که یم گوید هوایت را دارد
ست   .بیی

 پایان

 باسپاس از شما عزیزان

ینبزرگ ی 


