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 :مقدمه

 !اش نمایش استاین زندگی، همه

 .های تلخ زمهریریآن هم به وقتِ عاشقانه

 .اف.ام ردیفِ متضادِ مگاهرتز

 .های هزاررنگ استاین جا، شهر واقعیت، سرزمین

 !شنوندگان عزیز و گرامی

 .شبتان خوش و آرام

 .یر در خدمتتان هستمای دیگر از نمایشنامه زمهری شما با پردهمن، شهرزاد، همراه همیشه

*** 

 «نینوا»پرده اول: 

 .ی سفید زل زده بودم تا تو بیاییها به برگهساعت

ی ته کیفم، سنگینی هزاران تُن شدهام، کاغذ مچالهی تبریز از خانه متواری گشتهاز صبح که در سرمای زیر صفردرجه

 .های الغرم انداخته استآهن را بر شانه

 .زنم تا آتش درونم را خاموش کنمی سبز بدرنگ، زیر باران، فقط قدم میبا یک الیه نازک مانتو

 !ها قدرتی به ویرانگری یک طوفان دارندشوند، آنکلمات، فقط چند حروف نیست که کنار هم جمع می

 .کشدپوشاند؛ باران سرد آخر پاییز، تمام جانم را به آتش میام را نمیشدهشال سیاهم، موهای رنگ

اری های عزادآورِ طبالرسانم، باران روی سقف مثل موسیقیِ وهمکاره میه زیر سقف شیروانی ساختمانی نیمهخودم را ب

 .است

ها توان شنیدن آواهای بیرونی را دارند؛ مثال آوای دهل و ساز عروسی را ها هستند. آنها اندام مهمی در بدن انسانگوش

درد را  ها از غم وها توانایی شنیدن آوای درونی، مثل شکستن قلبد؛ اما آنتوانند بشنونحتی از دورترین فرسخ ها هم می

 .ندارند

انصاف نبود در این جنگ نابرابری که با  .شودکنم، چیزی جز طوفان و تاریکی نصیبم نمیبه دریای خاطراتم که رجوع می

 .کنم، دستاوردم فقط یک پوچ بزرگ باشدوجودی می "من"

 ام با تو واقعا یک برگه زرد طالق بود؟سالهماحصل زندگی یک 
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روی دیوار خیس از آب  "یا حسین"، پارچه سیاه عاشورا، امروز که باران تمام سخاوتش را به عزادران بخشیده است

 .است

 .کندی عدالت مثل زبان کودکی شیطان، برایم دهان کجی میشدهکنم، ترازوی کجکاغذ مچاله شده را باز می

 هرزاد ایمانی خواهان: ارس کیانیخوانده: ش

 .گیرددارد، رعشه سختی میهایش را با هزاران ترس و لرز برمیپاهایم مثل کودکِ نابالغی که اولین قدم

 .کنمبار مچاله میکنم، کاغذ را با خشم چندینارس؛ چندین هزاربار اسم خواهان را زیر لب زمزمه می

های یک پیرزن هشتادساله که لقوه دارند، دنبالِ اسمت آورم؛ با دستیرون میای خیسم بتلفن همراه را از کیف سورمه

 .هایم برای با تو بودن، مثل کویری خشک، عطشناک استی حسگردم؛ دنبالِ اسم تویی که همهتوی لیست تماس می

 :شودهای درون خیابان، همزمان میزنهای پشت خط، با صدای طبلصدای بوق

 !بگو -

 .های شهرمان استه سردی یخبندانتن صدایت ب

 :شودهایم در یک کلمه خالصه میها و حسرتتمام بغض

 چرا؟ -

 .گذرد؛ بغض، مثلِ ماری زنگی دور گلویم چنبره زده استهای قطبی میسکوتِ پشت خط به درازای شب

ب ایی و مرا از این کابوس شهایم مثل دود لکوموتیو ذغالی، پر از درد است. ارس؛ منتظر هستم تا لب به سخن بگشنفس

 .قطبی نجات دهی؛ ولی رویاهای من مثل همیشه سراب است

 ....کنی تابستون عشقمون به خزان رسیده؟ با تو دیگه حالم خوب نمیشه! بفهمشهرزاد چرا باور نمی -

ز دستم روی زمین گذارد؛ گوشی اام شیاری زشت میسُرد و روی خط خندههایم میی چشماز زهر کلماتت اشک از گوشه

 .افتدخیس می

ها که همان یکبارش تا آخر عمر به یادت اش نکند؛ از آن تجربهدر زندگی روزهایی هست که آدم همان بهتر که تجربه

ترین حالت روی هم فشار هایت را به نامنظمکند و لبها که تا یادش بیفتی، کف دستت عرق میماند. از آن تجربهمی

 .کندحرف نه، اللت میها که کمربهدهی. از آن تجمی

  !چرخدچرخد و میهای مغزم چون گرداب میگذرد، درون سلولالی امواج تلفن میبهصدایت از ال
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ر رفت. ظهشدم. خاطراتم مثل ماشین زمان به عقب میهایم مچاله میشده، درون بیچارگیمن تنها مثل جنینی سقط

ایی عاشورایی به های بزرگ قرمز، وجهههای بزرگ با پرچمتماشایی بود، علمعاشورا در میدان شهرمان غوغایی بس 

 .ی شهر بخشیده بودمنظره

 .زنان، زیر پای عزاداران حسینی لگدکوب شدهایی سپید آغشته به خون قمهپارچه

 !ارس، ارس

ان اند، کوفیها کردهباالی نیزهای از جنس و فداکاری و عدالت داشت. وقتی حق را آغشته به خون عاشورا برای من فلسفه

 .اندمروتان سنگدلی بودند با عزیز فاطمه چنین کردهچه بی

های سیاه سر به های دود مثل ریسمانی میدان غرق در آتش ظهر عاشورا بودند، ستونهای سیاه و سفید گوشهخیمه

 .ساییدآسمان می

 .ها شدها قاطی صدای طبالی مظلومانه زنبود، صدای گریهعزاداران لرزه به زمین و زمان انداخته  "یا حسین"صدای 

 .های غرق اشکم را از منظره میدان برگرفتچیک و نور فالش دوربین عکاسی خورشید، چشمصدای چیک

 .هایم را پاک کردمبا پر چادر سیاهم اشک

 !گرفتیها زیاد عکس میی آتیش خیمهخورشید کاش از اون صحنه -

های الجوردی شبیه ی من قلبش به رنگ آباش را با دست روی شالش کشید. این دوست دیرینهخورشید چادر عربی

 .است

 !جون شاکی شدهشهرزاد کلی عکس باکیفیت گرفتم، راستی زودتر باید بریم ...اآلن خانم -

گداز زیارت عاشورا مان، کنار صندلی چرخدار دخترش با سوز و من به خیل عزاداران نگریستم، پدر زهرا، دختر همسایه

 .های از سوز دلش روی تارهای محاسن سیاه و سفیدش لغزیدخواند. اشکمی

ارس چندین سال است در حیرتم؛ گذر روزهای عاشورا با نذر و نیاز پدر زهرا برای شفاگرفتن دخترش پیوند خورده 

 .است

کردند، با ها به آسمان بلند میدست .دندکرها بر کوی دیارش عاشقی میچه سری در عاشورا نهفته است، همه تن سال

 .ریختندسوز و گداز عمیق از عمق جگر اشک می

 .جا سرزمین عشق استاین
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 !ارس شاید این بالها را سرم آوردی که ببینی صبر ایوب دارم یا ندارم؛ ندارم

 قیمه و برنج از صبح که هنوزحسینی در راسته بازارچه ضیا خیلی معروف بود. چندین دیگ بزرگ آقاپزان حاجارس نذری

 .گذاشتیمکردند، روی اجاق های پر از آتش بار میبازی میهای سرخ و زرد با خورشید عشقرنگ

 .سهند در امان بمانیمهای خشمگین داییخورشید پر چادر سیاهش را روی صورتش کشید تا از تیر نگاه

 .ی ترکی فضا را عطرآگین کرده بودسحرانگیز نوحهحیاط بزرگ، پر از مردان درحال تکاپو بود، نوای 

ام، گیر کرد. منِ بیچاره به سان گربه مفلوکی که ناغافل سر دیگ شیر رنگ و رو رفته ایهای قهوهچادر سیاهم زیر کفش

 هایش دورم حلقه گشت و مانع از سقوط آبروبرم در وسط حیاط، میانغافلگیرش کرده باشند، در حال سقوط کسی دست

 .آن همه تماشاچی شد

 دخترِ سر به هوای شلخته، حواست کجاست؟ -

 :شدجا میدستم در مسیر چادر و روسری سیاهم جابه

 .جان ...چادرسرکردن هنریه که عمرا من بتونم توش موفق باشمدایی -

 :ها شکل گرفتسهند، لبخندی به روشنایی آبدرون چشمان دایی

ی دست بینی، رواز نظر عقلی سالمی، روی زمین هم سقوط کنی بیشتر ضربه می عزیز من بیشتر مواظب باش! خیلی -

 .مونیبابا میحاج

 .وار گریختمنیشگون ریزی از بازوی ستبر دایی گرفتم، نگاهم را به ایوان دوختم و مثل زنان کولی شلخته

بر پا کرده است. در  "من"انی در ای از برف و بورهایت هنگامهزند، سرمای حرفهای ناتوانم گوشی را چنگ میدست

 ام؟زند یا من عاشق باز اسیر توهم عشق خیالی تو شدهصدایت تلخ و نگرانی موج می

 .شهرزاد چرا جواب نمیدی؟ اصال تو کدوم گورستونی گم و گور شدی؟ مادرجون صددفعه بهم زنگ زده -

 !ام بودیاخیر زندگی جهنمی هایگیرد. ارس، همان مرد سنگدل ماههایم شکل میپوزخندی روی لب

 !به تو ربطی نداره تو کدوم کوچه و خیابونم! دفعه آخرت باشه اسم مادری من رو به زبونت میاری -

تی خواسکردن میهای آخر مثل یه کوره خاموش آهنگری بود. تا کی با فوتمنطق شدی؟ زندگی ما تو ماهشهرزاد باز بی -

 اون شعله رو روشن نگه داری؟

 .شدمس... تو اگه باورم داشتی، من دم مسیحایی زندگیمون میار -
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 .کشانمجانم را کنار دیوار میدهم، جسم بیدکمه قرمز گوشی را فشار می

باورهای هرکس شالوده وجودی زندگی هر آدمی در زندگی است. ارس بین باورهایمان چاه عمیق و ژرفی از جنس ایمان 

 .کندهای ریز و درشت پر میها و آن چالهمانم عشق آن همه فاصلهخیال بودم به گو شک بود، چه خوش

 دانم نهان از من،نمی »

 ؟"دل"ای با چه نیکی کرده

 که چون غافل شوم از او،

 «...آیدمی "تو"دوان سوی 

 .دوباره گرداب خاطرات اولین دیدارها، مرا به دو سال قبل برگرداند

شوند. دایی سهند در باغ خاطرات کودکی من نقش یی زندگی آن شخص میهاهای هرکس، اسطورهارس عزیزترین آدم

 .هایشان مرا تا ایوان همراهی کردغیرقابل انکاری داشت. صدای خنده

شا هایم را تمااش را قاب گرفته بود، با لبخندی دلنواز قدمتوی ایوان، مادری با مقنعه سیاه که صورت سفید آسمانی

 .کردمی

 !م سهند بکن و نذرش رو قبول کندر دیر کردی. مادری زود بیا کمک...ای خدا یه نظری هم به بچهقشهرزادجان چه -

 .خواستسهند میی سوت و کور دایینذرش خیلی بزرگ هم نبود، فقط صدای گریه کودکی را برای خانه

ترین نقطه از انتهاییاش های مروایدگونهاش مشت کرد، اشکهای چروکیدهرنگش را درون دستایتسبیح فیروزه

های ها با آبی فام فیروزهاش را روی صورتش کشید. اشککردههای آبی آماسچشمانش جاری شد. دست پر از رگ

 .تسبیح یکی شد

اش را لرزیدن دل مادرجانم را حس کردم، با گرمی عشقی برخاسته از تمنای دلم در آغوشش گرفتم. روزگار تازیانه

 .نشانده بود ی این زنسخت بر گرده

ای هی مادرهاست؟ مادران سالارس چه کسی گفته آغوشی برای بقیه بودن، مرهمی برای دل دیگران بودن، فقط وظیفه

 رحمآورند. امان از روزی که این درختان استوار زیر شالق بیها هم روزی کم میگاه برای ما هستند؛ ولی آنزیادی تکیه

 .های قطبی در جهان برپا خواهد شدشک قیامتی از یخبندانن بیسوز زمستانی کم بیاورند! آن زما

 :هایش را دور کمرم چون زنجیری ناگسستنی محکم پیچید و گفتمادرجون دست
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 .امیشدهاشی، یادگار ترانه جوونمرگتر باش. تو عزیز دردونهبابات یه کم مهربونشهرزادجان با حاج -

داد، به ام جاری شد؛ من این پیرزن مهربان را که بوی مائده بهشتی میپیشانی عرق شرم یا خجالت از زیر شال سیاه تا

 .طور عجیب و غریبی دوست داشتم

 ای آخوندمسلک رو دوست ندارم. مگه ازدواج بی عشق میشه؟مادری...آقاجون اون پسر شلوارپارچه -

 .نثارم کرد "حیاییبی"ی خشم درشت کرد و زیر لب های سیاهش را به نشانهمادری چشم

های مشبک رنگی، آغوشش بخشمان پایان داد. درهای بزرگ چوبی با پنجرهصدای یاهلل میهمانان به معـ ـاشـ*ـقه لذت

 .دیدیمرا برای عزاداران حسینی باز کرده بود؛ از آغاز دهه محرم برای امروز تدراک می

های رهکرد. سفو شمیم بهشتی را برایم تداعی می بوی خوش دارچین و گالب قیمه نذری که در فضای خانه پیچیده، عطر

 .های دوغ پر از گل سرخ، مهیای پذیرایی از میهمانان بودخوردن، تنگرنگی با سبدهای پر از سبزی

ها با زرشک و زعفران بودند. دیس بزرگ گل سرخ مملو از برنج را برداشتم، ها در آشپزخانه مشغول تزیین برنجزن

 .دادای را میخبر از ورود پیمان شلوارپارچهای مصلحتی، سرفه

 گشت؟الی تار و پود فرش دنبال چه میالیه ممکن خم کرد؛ در حیرت بودم در البهپیمان سرش را تا منتهی

 .های لرزانش را جلو آورد و با خجالت دیس را گرفتدیس برنج را به طرفش گرفتم، دست

کرد توانایی شنیداری من شنیدند! چرا پیمان فکر میروی دیوار هم نمی هایهای زیر لبش را به گمانم مورچهزمزمه

 فراصوت است؟

 .افتهآقا پیمان کاری دارین؟ غذا سرد میشه و از دهن می -

 .درخشیدقطرات ریز عرق روی پیشانی کوچکش که زیر موهای سیاه پنهان بود، می

 ....حاجی اجازه دادن فردا با هم بیرون بریم، تا من -

 .هایم در کسری از ثانیه در آغوش هم گره خوردندخما

 هاست؟ اونم تو روز عاشورا؟آقاپیمان اآلن وقت این حرف -

خورده از ناظم، های مظلوم کتکمانده شد، راهش را مثل بچه آقاپیمان رنگ رخسارش به سان گوجه لهیده زیر آفتاب

 .کشید و رفت

 :لب ناسزایی نثارم کردخورشید نیشگون محکمی از دستم گرفت، زیر 
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 !دونم تو ریخت قناس تو چی دیده عاشقت شدهچزونی! نمیقدر این برادر مظلوم من رو میچه -

 :دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم، لبخند مرموزی بر روی صورتم درخشید و لب زدم

کر ستاره عاشقشن، من اون ماه تو ی یه آسمون سیاهه و یه لشدهندهدونی چیه؟ زینتجان، خاصیت ماه میداییزن -

 !آسمونم

 :خورشید ریشخندکنان با دست به گیجگاهش اشاره کرد و گفت

یادم باشه به سهند بگم امسال نذرمون رو دوبرابر کنیم تا توام شفا پیدا کنی! شهرزاد یه بار راست و حسینی تکلیفت  -

 .رو با پیمان روشن کن

 .و من را با دنیایی از آشفتگی و تردیدهایم تنها گذاشتخورشید راهش را به آشپزخانه کج کرد 

 .های چوبی باال رفتم، به پناهگاه امن و در گریزگاه همیشگی سنگر گرفتماز پله

 .های شمعدانی کوچک و بزرگم را با عشق نظاره کردمی بزرگ اتاقم با پرده توری سبز نشستم. ردیف گلدانکنار پنجره

ه هایی کدرخشند. آن دست آدمای زالل و شفاف در دل تابستان میهایی که مثل برکهن خوبپیمان خیلی خوب بود، از آ

 .هایش زندگی آرام داشته باشیتوانستی یک عمر با تکیه به خوبیمانند؛ میای گرم در دل کوهستان میمانند کلبه

ه مثل خورشید، خواهرش، از شب قبل خواست کبودن و آرامش نبودم! پیمان زنی میولی دل شهرزاد چه؟ من آدم برکه

گرفتم؛ به هایم، جان میهای نمایشنامهکردن نقشغذای ظهر شوهرش را آماده کند. من طوفانی بودم که با خلق

 .دمیدمجان، روحی از زندگی میهای بیآدمک

 ارس بعد تو »

 .کنداین زمستان، فقط برفک بخش می

 زی کند،تواند نقش آغوشت را بانه هیچ ژاکتی می

 «...هایت راگردنی، نقش دستنه هیچ شال

 .ام را فعال کردهای کنجکاویی اتاقم، فرکانسبابا پای پنجرهزدن دایی و حاجصدای حرف

 .بابا از قطر دیوارها گذشت، من هم با تمام جان دلم گوش شدمصدای حاج

 دکتر زند امسال هم نیومد؛ مطمئنی کارت دعوت بهش دادن؟ -

 :شدی مردها و نوحه ترکی گم میدایی میان زمزمهصدای 
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 .شناسی، به هیچی اعتقاد ندارهآقاجان...شما خودت اون رو می -

کرد، حاال هم سهند...چند بار بگم ندونسته قضاوت نکن. این مرد روزی علم امام حسین)ع( رو روی دوشش حمل می -

 !ها برسبرو به مهمان

 .ای آرام انداخته باشی، لرزان و پر از بغض بودکه در برکهبابا مثل سنگی صدای محکم حاج

درشت خاکستری لبخندی بر لب صدای صلوات توی عمارت پیچید، ته دلم از گرسنگی مالش رفت. در آینه، دختر چشم

 .کردنشاند؛ با اینکه جای خالی پدرم در سفره، غمی پنهان در دلم جاری می

نظیری ی تئاتر، غرق لذت بیولی من از هر بار دیدن ایفای نقش پدرم روی صحنهخواند؛ بابا او را آرتیست میحاج

 .شدممی

 .رفتنشستم، پرده عریض و سنگین صحنه کنار میهای وسط صحنه میوقتی در عمق تاریکی در ردیف صندلی

 .شهرزادجان بیا ناهارت رو بخور-

مانده را بین همسایگان توزیع عادت هرسال که غذاهای اضافه با صدای مادری از دریای اوهام و خیاالتم بیرون آمدم. به

 .بارمصرف را برداشتمکردیم، پالستیک محتوی چند ظرف یکمی

 .های ریز و درشت برداشته بودندهای خیابان از هرم گرما ترکهوای ظهر تابستان آن سال عطش داشت؛ آسفالت

 .شنیدمی قلبم را میتپش کرکننده خورد، صدایچادر عربی روی روسری ساتن سیاهم سر می

 .ای آبی ایستادمی با نمای شیشهرقصید، مردد جلوی خانههای ته کوچه مینگاهم به شماره پالک

های لرزان هایم لگدکوب کردم، با دستات زیاد دلچسب نبود؛ ترس و دودلی را زیر چکمههایم از خانوادهارس شنیده

 .زنگ را فشردم

تان، برایم به درازای یک شب شدن درب خانهاند؟ انتظار برای گشودهی انتظار را برایت معنا کردهژهارس تا به حال وا

 !یلدا گذشت

موهای سیاهم روی پیشانی خیسم چسبیده  .ای ناهنجار باز شدام جاری شد، در با صدای تقهعرق درشتی از کنج پیشانی

 .بود؛ روسری سیاه را با کف دستم جلوتر کشیدم

  ...ی دیدم درخت بزرگ بید مجنونی قرار گرفت، دکتر کیانیگسترهدر 

 .گفتندها میهای محله در مورد دکتر کیانی داستانزن

 :کردهای ورزشی سبزرنگ، طلبکارانه نگاهم میمردی با هیکلی تنومند و با لباس

 سر ظهری چه خبره؟ -
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 .کردهیکل سیاهپوشم را رصد می یک تای ابروی سیاهش را باال برده، با چشمانی پر از نخوت

 :ظرف غذای نذری را به طرفش گرفتم و با صدایی آهسته گفتم

 .(نذریِ امام حسین)ع -

 .شدهای سیاهش سرمای سختی به بیرون ساطع میاز درون مردمک

 !دخترجون... ما تو این خونه به این چیزها اعتقادی نداریم -

 .آبی در هوا ماندشده از بیخشکام با ظرف غذا، همچون چوب دست درازشده

 !به خاطر عاشورا بگیردیش -

 :زدن ابروهایش از خشم و دژم در هم گره خوردکرد، در عرض یک پلکمرد با لبخند پوچ و استهزاآمیز نگاهم می

ما  یها به کشور باستاندخترجون من با دین و خدای شما مشکل دارم، هزاران ساله چسبیدین به سنن پوچ. این عرب -

 !دینهای متحجری چون امثال شما هستین که به این افکار پوچ ادامه میگند زدند، احمق

های زرد و های چشمانم از تعجب و خشم گشاد شده بود؛ نگاهم روی دانهغذای نذری را با خشم از دستم گرفت، مردمک

 .رقصیدشده روی زمین میهای قرمز ریختهزرشک

 :خورده از گرما و عطش گفتمهای ترکتر شد، با لبآورده از خشم محکمنفسِ کمدستم روی قلب کوبان و 

 !زدینبودن دارین، دست کسی رو که براتون چیزی آورده پس نمیاین فقط یه نذریه، اگر ادعایی ایرانی -

 .جه بوداش تکیه داد، ته چشمانش هنوز سرمای زیر صفردررنگ برجستهایدکتر کیانی با تفریح به در قهوه

 .خوار بودن، تمدن عظیمی داشتها ملخدخترخانم ...ایران باستان اون زمان که عرب -

 جا چه خبره؟بابا این -

من مبهوت متوجه تماشاگر جدید این تراژدی بودم. نگاهم را از دو چشم یخی دیگر به اطراف گرداندم تا سرمای 

 !صاحبشان در وجودم رخنه نکند

 .وجود آورده بودد جوان با لبخند ژکوند دکترکیانی، در داغی ظهر عاشورا هارمونی عجیبی بهآمیز مری سُخرهخنده

 خانم کوچولو راهت رو گم کردی؟ -

 !ام گشاد شدات تا پس کلهام از لحن غریبههای درشت خاکستریچشم

 خانم کوچولو... چرا چشات مثل جغد شده؟ -

 .بر غلیان برداشت، چادر سیاهم را روی سرم کشیدمهای متناقضی از خشم و خجالت درونم سر حس

 .پاهایم به سان آهویی گریزپای که از دام صیاد رمیده، از مهلکه دورم کرد

 !تان بدرقه راهم شدی مستانهارس صدای بلند خنده

 .ها، روی شناخت و تصوری که از آنان در ذهن خواهیم داشت، اثر شگرفی داردارس اولین دیدارها آدم
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 .ی تو، شک برای من آغاز شدین دیدارمان در ظهر عاشورا و میان خندهاول

 .آن ظهر خودم را به باد شماتت گرفته بودم؛ چرا چون کودکان نوباوه و ترسو گریختم

 :کردمزیر لب مداوم خود ترسویم را شماتت می

کردن بودی! پدر و ئاتربازیکردن تو در حال توقت که سهم شانس پخش میای شهرزاد بدبخت شانس نداری! اون -

 !کشندین و ایمون خجالت هم نمیپسر بی

 شهرزادخانم چه اتفاقی افتاده؟ -

دادن محبتشان ها جای نامناسب و زمان بدی که تو از نظر روحی بدترین حالت را داری، سعی برای نشانبعضی آدم

 .سبی را برای دلبری انتخاب نکرده بودای با آن خط اتوی برنده، وقت مناشک پیمان شلوارپارچهدارند. بی

 .آقا پیمان... هر اتفاقی هم برام افتاده باشه، هرگز به شما یکی ربطی پیدا نخواهد کرد -

 لبِ تو را که بخندی به »

 ؛"سیب  "حال و روزم 

 دل مرا که شود خون

 " انار "

 «...گویندمی

 .نیدمای را شای پیمان شلوارپارچه، شکستن دل شیشهدرب سنگین آهنی را پشت سرم بستم. از پشت دیوارهای آجری

ها بودند. روی تاب فلزی زانوهایم را در آغوش شکست جیرجیرکشب خیلی آرامی بود، تنها صدایی که سکوت را می

 .کردمبودم و به اتفاقات امروز فکر می ام را روی زانویم گذاشتههایم زندانی کرده بودم، چانهدست

آور بود که کسی لقب دکتر را قرارم ایجاد نکرده بود، فقط کمی شوکهین دکتر کیانی، لرزشی در دلِ بیهای زهرآگحرف

 .کشدیدک می

 ام هرگز ادعای روشنفکری نداشت. مگر همه این عشق و شور عاشقان حسینی خرافه بود؟وجودی "من"

 اندالقمر یاد کردهامروز را روز شق»

 الحق که حسین فرزند علی است،

 «.القمر پدرش انداخته استها دوباره ما را یاد شقو باالی نیزه

کوفتند، مگر این حماسه های الغرشان میوقتی کودکان با تمام عشق و وجود در عزادارهای با پای برهنه، زنجیر بر شانه

 ها خرافه بود؟

توانی با خیالی راحت از هر گاه دارند، میتکیهها که طعم های الغرم حلقه شد؛ از آن دستدستی گرم و بزرگ دور شانه

 .طوفانی به آنان تکیه دهی
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 قرارت اذیتت کرده؟جا غمبرک زدی؟ نکنه عاشق بیشهرزادجان....دایی چرا این -

 .ای دایی پر از خنده بودهایم را با حرص روی فشردم، دریای چشمان قهوهلب

 !کنمبابا بگو ها من با اون شفته عروسی نمیباهم داریم؟ به حاجای چه صنمی جان؟ من و اون شلوارپارچهدایی -

 .های پهن دایی گذاشتمهای پهن دایی از خنده را حس کردم، سرم را روی گستره شانهلرزیدن شانه

ی زیبایی ماه تو آسمان به درخشش چرخن! همهرقصن و میها دارن دورش میشهرزاد...ماه رو نگاه کن...ستاره -

خواد تو های خیلی خوشنامین. حاجی دلش میهاست؛ سرشناس و آدمی پیمان مثل اون ستارههاست. خانوادهستاره

 .خوشبخت بشی...تو تنها یادگار ترانه هستی

دایی... من پیمان رو دوست ندارم، تو جغرافیای زندگی من مشرق، اون شمال غربی، هیچ نکته اشتراکی بینمون نیست.  -

گناهه کسی رو  .هامم، تنها ماجراجویی پیمان اینه که سالی یه بار با قطار مشهد برهدادن به نقشجونمن عاشق تئاتر و 

 بخوام که حالم با اون خوب باشه؟

تونی ی دیدت رو مینه عزیزم گـ ـناه نیست! فقط به سرنوشت و خودت فرصت بده. با پیمان حرف بزن ببین زاویه -

 باهاش یکی کنی؟

ماه ِ آسمان با تکه ابری سیاه در جنگ و  .اش بیرون آوردهایم را کمی فشار داد، آهی غلیظ از عمق سینهدست دایی شانه

 !پوشاندجدال بود؛ گاهی ابر با شیطنت کودکی تخس رویش را می

 شهرزادجان نظر بابات چیه؟ -

 .از روی تاب آهنی سفید پایین آمدم، صدای قیژش روی تارهای اعصابم خط کشید

های سیاهش تاب را به حرکت در آورد. بوی هایش را روی تاب صد و هشتاد درجه باز کرد، با پاشنه کفشدستدایی 

 .ی خود درآورده بودی یاسمن تمام فضای شب را در محاصرهخوش بوته

 "من"هایم حلقه کردم. گاهی دلم برای هایم را دور شانهبافتِ موی سیاهم را روی پیراهن سیاهم مرتب کردم، دست

 .طفلکم می سوخت؛ مثل جزیره کوچکی بودم که تک و تنها میان اقیانوسی خروشان است

 !کنه، دایی مثل یه گوشت قربونی بین بابا و حاج بابا موندمجا بدخلقی میبابام هنوز سر سه روز موندنم در هفته این -

 .پیش باهم دعوامون شدشناسی، خوش قلب و مهربونه؛ ولی خیلی لجبازه! چند روز بابا رو که می

 .گلی در گلو داشتمهایم جاری شد، بغضی به بزرگی دریاچه ایلهای درشت اشک از کنج چشمقطره

 .بودن بکندریخت، الزم نبود تظاهر به خوبهایش فرو میی نقابسهند همهارس، شهرزاد با دایی

حرف در سکوت توانستم ام شد. بیرزان وجودیهای محکمش پناهگاه نهال لی دراز دایی روی زمین افتاد، دستسایه

 .های کودکی و تنهایی، فقط در آغوش او آرام بگیرممثل تمام سال

 بارها پرسیده بودند »
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 کاره شوی؟خواهی چهبزرگ شدی می

 "خوشبخت"وقت نگفتیم ما هیچ

 بچه بودیم دیگر

 «!..رسیدعقلمان نمی

ه شدی؟ همه از من انتظار ایفای نقشی را داشتند که فقط در چهارچوب ات کالفارس تا به حال از عشق زیاد خانواده

 !گنجیدها میذهنی آن

های شمعدانی قرمز و پر از طروات، کنار ای کنار حوض بزرگ آبی با گلدانی شکسته چند تکه بود. تکهشهرزاد مثل آینه

ای بزرگ که تمام ای با پنجرهبست، در دل خانهبن ی بزرگ دیگری از شهرزاد، درکوچهتکه .بابا و مادری جامانده بودحاج

  .کردآسمان را گویا در آغوشش گرفته، زندگی می

اندازد. جسم لرزانم ی هزارتن سنگ روی گردنم سنگینی میچکد، سرم به اندازههای سرد باران روی صورتم میقطره

 .سوز استمثل کوره آهنگری پر از هرم آتش استخوان

 .لرزدای که راه انداختی، هنوز مثل بید میپاییز تمام درونم از عمق بازی ناجوانمردانه ارس؛ در سرمای

ل پیچد. از درد مثی سیمان خیس افتاده، درد وحشتناکی در ناحیه شکمم میتر کنار کیسهتلفن همراهم کمی آن طرف

 .آورمون میای بیرپیچم، کاغذ آزمایش دیگری از جیب کیف سورمهها در خود میمارگزیده

 .لوحی بودم که هنوز کودکانه به سراب عشقمان باور دارمهای زندگی مشترک، من موجود سادهارس در تمام سال

ی گذارم. کلبهی درخواست طالقت را از باران خیس و خمیرشده، کنار برگه آزمایش با عالمت مثبت میشدهکاغذ مچاله

 .یز است؛ ولی حال زیر آوار چیزی نمانده به مرز جنون برسمخوشبختیمان به ظن خود از عشق و صداقت لبر

نفهم است، حتی این اواخر داشتن زیاد توست! ارس دل الکردارم مثل کودکی زبانارس گـ ـناه منِ عاشق فقط دوست

وش کردم. هر کاری از دلِ ساده بخواه، جز اینکه خاکستر عشقمان را با تلی از خاک خامزمهریر عشقمان را حس می

 .کنم

 !از من کارهای سخت بخواه»

 مثال

 در چله زمستان

 برایم بهانه در قله قاف بتراش
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 یا من را به جنگ اژدها بفرست

 اما هرگز نخواه که

 «!.. دوستت نداشته باشم

ی اهدارد، بند کیفم را روی شانهکنم، درونم خشم عصیانگر چون گردباد سر برمیهایم مچاله میهر دو کاغذ را در دست

 .کنملرزانم محکم می

کنم. ی پر از آب باران فرو میحواس پایم را درون چالهکنم، بیبارد. سرمای خفیفی را درونم حس مینم میباران هنوز نم

خواهم پایم را از چاله در بیاورم، صدای بوق ممتد ماشینی که با سرعت رود. میگل و سرما درون کفش و جورابم فرو می

کند. راننده با چشمان آشنای پر از نفرت محکم به جسم د، درونم سیلی از وحشت و ناباوری جاری میآیبه طرفم می

 .بنددهای نور و روشنایی هم از ذهنم رخت میکوبد؛ آخرین اشعهلرزانم می

*** 

 «کابوسی در رویا»پرده دوم: 

صیدن در رویای خودشان هستند، یا فهمیدم در حال رقگاه نمیارس من همیشه افراد ساکت را دوست دارم. هیچ

 .کشندسنگینی بار هستی را به دوش می

کردم، بعد از هر باران هایم که در کودکی الی دفترچه کاهی ترسیم میهای نقاشیکمانپدرم مهربانم شبیه رنگین

 .درخشیدمی

 .بیمارستان گذاشترسید؛ مردی سرش را با لباس گان آبی روی تخت سفید هق آشنایی به گوشم میصدای هق

 .گیردهای دستگاه اتاقک را فرا میهای مرد از گریه مثل منار جنبان لرزی خفیف دارد، صدای بیبشانه

با وحشت به طرف دختر آرمیده  .رنگ خیلی آشنا استهای مختلف صورت مهتابیروم، زیر سیمچند قدم جلوتر می

کند؛ هایش درونم رشد میی یخ دستگیرم. شعلهمیهایم های منجمد چون یخش را درون دستروم؛ دستمی

 .آوردوجود میاندازد، درخت تناوری از یخ بههای بزرگی در تمام جانم میریشه

 .رودکوبم، دستم درون جسم خفته در تخت فرو میی بیمار خفته میوار روی سینهبا مشت پتک

های خاکستری بزرگ مرد درونشان غم بیداد هم؛ چشمجکند. با وحشت کمی عقب میمرد مسن با تعلل سر بلند می

 .کندمی

 .کندمرد با پشت دستش خطِ باریک اشک روی صورتش را پاک می
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ام شهرزادجان....جان بابا کی این بال رو سرمون آورده؟ به قلب پیر پدرت رحم کن...ای خدا این چه بالیی بود سر بچه -

 !آوردی

 :گویمدهم و میرا روی هم فشار میام خوردههای ترکمنِ مبهوت لب

 .جامبابایی...من این -

کشد و کودک کند. دیو وحشت درونم تنوره میتغییر نگاهم میهای مرد مثل افراد گنگ، بیآسمان خاکستری چشم

 .کندی درونم، خودش را کنج دیوار مچاله میخوردهترس

 اگر برای ابد »

 هوای دیدن تو

 «نیفتد از سر من چه کنم؟

 .رودهایم! درون صورت مرد فرو میهایم؛ امان از دستبرم. دستهایم را به طرف صورت اشکی بابا میدست

 .های کفش، توجهم را از مرد رویگردان کردتق پاشنهدرخشید. صدای بلند تقهایم مثل مروارید روی صورتم میاشک

 .افتهاره معرکه راه میامیرجان پاشو دیگه! اآلن حاجی و سهند پیداشون میشه، دوب -

های سیاه قیراندودش، غم و یأس جاری در فضا را دختر موهای سیاهش را مثل شالق دور صورت سفیدش ریخته، لباس

 .نموددوچندان می

 .های گرم روی صورتش تضاد داشتهای یخِ درونشان با اشکدرون چشمانش انگار شور زندگی نبود، الیه

 :هایش برداردخواست کوه غم از شانهبا مهر، گویا میدست لرزان بابا را گرفت و 

 !عزیزم ....باید به خدا توکل کنی -

آلود انداخت و لب های چرکرنگ را با حرص از سرش برداشت، روی کاشیهایش را کنار زد، کاله آبیامیر با خشم دست

 :زد

 .یه دونه بچه رو از دار دنیا دارمدونم هست یا نه؟ انصاف نیست! من همین توکل به کی؟ خدایی که نمی -

 .دوممبهوت به دنبال بابا و زن جوان در راهروهای خاکستری می

 :زنداش را چنگ مینشیند، با یأس و دلتنگی خرمن موهای خاکستریبابا روی صندلی آبی پالستیکی می

 .سوزههاست قلبم داره میدادن شهرزاد رو ندارم، سالدیگه طاقت ازدست -
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های شالش را به بازی هایش با غم ریشهکوبد. آتنا به دیوار تکیه داد و دستاش میشده روی سینهمشت با دست

 :گیردمی

هاست که توی یه قطعه تو گورستون خوابیده؛ ولی تو امیرجان هرچی مصلحت و خیر باشه، همون میشه! ترانه سال -

 .کوبیا خشم و کینه به دیوار حسرتات مشت میهاست بسال !بیست و پنج سال به خاطراتِ پوسیده چسبیدی

هایش غیرقابل باور بود! انگار بلور باورهایش ترکی دارد؛ غم نهفته درون چشمهایش را از روی صورتش برمیبابا دست

 .هایش هزاران قسمت شده استعمیق خورده و تکه

 !فقط بحث شکستن نیست»

 گاهی دلت

 «...داردترک برمی

اش به آورد. خطوط چهرهبرد، تسبیح سبز رنگی را بیرون میرش را درون جیب کاپشن سیاهش فرو میبابا انگشتان الغ

 .یابدپوزخند وحشتناکی تغییر می

ی حرفات رو بهشون میگی. ی رازها و همهآتنا یه آدمایی هستن با نقاب به عنوان دوست بهت نزدیک میشن، همه -

دارن و خنجر کنن...ولی به وقتش ماسکشون رو برمیعیشون رو پنهان میتر از نفست میشن؛ ولی چهره واقنزدیک

 .کننزهرآگین رو تا دسته تو قلبت فرو می

 .خوردای آب هزاران تکان میای؟ در تقالی قطرهارس ماهی دورمانده از آب را دیده

 :ردگذاریزد؛ سرش را روی زانوانش میقد، روی زمین فرو میآتنا با پاهای لرزان تمام

ی سهم من از زندگی با تو یه اسم زن بودن متنفرن! همیشه تو زندگیت اولویت دوم بودم، همهها از سایهامیر زن -

ی اون نقاب روشنفکریت فقط مال منه....منِ دیوونه فقط به خاطر کنی، همهای بود. هر شش ماه یه بار تمدید میصیغه

 .عشق کوفتی هر چی گفتی، گوش دادم

 :درخشیدمان خاکستری بابا برق ناباوری میدرونِ چش

ان ساله فقط یه سایبپس چرا تا حاال حرفی نزدی؟ تو از عشقم به زن مرحومم خبر داشتی؛ بهت گفته بودم منِ پنجاه -

 .موقتم

 .خراشدی دردآلود آتنا روح و روانم را از غم میگریه
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گویند چرا این زن ریزند. مردها با خود نمیرا درون خود میی دردهایشان زنند، همهها حرف نمیها بعضی وقتارس زن

 .ی خوشبختیشان استها نشانهدهند. در ظن خود سکوتِ زنیکباره الل شد؛ به خود زحمت کندو کاو نمی

ا ابا رکنم. وقتی نگاه شیفته بدهم. من به این زن با چشمان درشت و زیبا همیشه حسادت میبه دیوار سرد و کدر تکیه می

ه چرخد؛ بی خاطراتم به عقب میکشیدم. دوباره گردونهدیدم، از خشم تمام صحنه را به آتش میگون او میبه پیکر مه

 .گردم که اولین بار آتنا را دیدمزمانی برمی

 ترین روز زندگیتان باشد! من همیشه روز دوشنبهدهند تا بدشانسی کائنات دست به دست میامان از روزهایی که همه

 .دانستم؛ در این روز خاص، آسمان آفتابی درخشان داشتام میشانسیرا روز خوش

دادم؛ ولی آن روز دوشنبه ابری، ساعت ام را تحویل آقای سهراب سرابی میهای رادیوییها متن نمایشنامهدوشنبه

 .رنگم به خواب زمستانی رفته بوددار طالییشماطه

ای را به سرم کشیدم. اطراف اتاقم را انگشت پشتی قرمزم ریختم، با هول مقنعه سورمهکولهام را درون های درسیکتاب

 .به دهان نظاره کردم؛ بازار شامی برای خودش است

های ریز قرمزشان ام که گلهای کوچک و بزرگ شمعدانیپرده حریر آبی با وزش باد تکان مالیمی داشت، ردیف گلدان

 .در آغوششان آرمیده بودند

ا ها که بای بود؛ از آن قابهای زیبا میان پوسترهای از صحنه نمایش، قاب عکس رنگ و رو رفتهبریکنار طاقچه با گچ

 !کردندها حسرت و غم، یک سیل آرزو بر دلت جاری میدیدنشان سال

خیال به آغوش  عکس مردی جوان با چشمان خاکستری که دستش را دور کمر زنی زیبا حلقه کرده، مادرم چه با آرامش

 .پدرم تکیه داده بود

بست، در ی کوچکی ته بنگذشت. روزهای سحرانگیزی در خانهی پدر برایم در دیدارهای آخر هفته میها واژهارس سال

 .کنمهای بزرگ را ستایش میای تنگ و باریک داشتم؛ هنوز هم عاشقانه قاب پنجرهکوچه

 .ها خشک شده بودند، بودها سالودکارهای تمام و ناتمامی که جوهر بعضیاتاق بابا همیشه پر از کاغذهای کاهی و خ

ی ترش و شیرینش از زیر زبانم خوردم تا مزهکردن لواشک اناری که ذره ذره میزندگی با بابا خیلی آسان بود؛ مثل مزه

 !فرار نکند

های بست و نقشز صورتی را بر دوشش میهای ریی آبی با گلهایم داشت. گاهی پردهی زیادی برای شیطنتبابا حوصله
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 .کردها را برایم بازی میداستان

ی ناشناخته ها در جستجوی جزیرهرفتیم، زمانی هم مدتهای پر از گنج میگاهی همراه دزدان دریایی به غارت کشتی

 !ماندیمروی دریا سرگردان می

 .نده بودذره مثل اکسیر حیات در وجودم چکابابا عشق به تئاتر را ذره

ی گلدار ریزی روی زمین پهن بود، مربای انجیر درون پیاله چینی گل سرخ به کرد، سفرهای قل قل میسماور بزرگ نقره

 .زدمنِ گرسنه چشمک می

م هایخواست مثل کودکیاش در آورد، موهای سفیدش رو به هوا کمی جسته بود. دلم میبابا حاجی ساعتش را از جلیقه

 .کردم و با کف دست موهایش را بخوابانمام دست در گردنش میشیرینی برای گرفتن سهم

 .باباسالم حاج -

 .ی پنیر و گردویی درست کرد و به دستم دادبابا زیر چشمی با مهر نگاهم کرد، لقمهحاج

 .ام زدمبابا گازی به لقمهرنگ گذاشتم، زیر نگاه خیره و سنگین حاجی قرمزم را کنار سفره آبیکوله

 این وقت صبح مادرجون و بقیه اهلِ خانه کجا بودند؟

 شهرزاد در مورد پیمان با پدرت حرف زدی؟ -

 .ای مشبک آشپزخانه دیدمی مادری را از پشت در شیشهام را باال آوردم؛ سایهزیر نگاه خاکستریسربه

 :م زدبابا با مهر نهفته دوباره صدایکردم. حاجایم بازی میی مقنعه سورمهبا لبه

 شهرزادجان؟ -

 :با استیصال نهفته درونِ صدایم لب زدم

 .امروز بهش میگم -

 .باباجان زودتر بهش بگو....مردم منتظر جوابت هستن -

خواندم که جانش بودم؛ ولی من با عالم و آدم، بابا میهای حاجمنِ بیچاره میان برزخ تعارف گیر کرده بودم، درون چشم

 !ی بابا امیر هم تعارف داشتمشت خانهی سیاه و زحتی با گربه

 سردم است »

 و بعید نیست
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 هایم را که باز کنمدکمه

 «…جایی از جهان یخ بزند

ام کوبیدم؛ ولی انگار با دست روی سینه .لقمه را جویده و نجویده قورت دادم؛ ولی چیزی مثل تکه سنگ گلوگاهم را بست

 .ی کمی نفس به تالطم افتادام بسته شده، تمام جوارح بدنم براراه تنفسی

 !دادهایش را دور گلویم فشار میهایم حس کردم؛ عفریت مرگ دستسوزشِ اشک را از کنار چشم

 .دستی محکم بر ستون فقراتم کوبید؛ تا به حال عدسی چشمانم هجوم آن همه نور را به خود ندیده بود

ن پمپاژ ام به بیروام را به سختی از ته حنجرهشدهحبسکرد، نفس ام میی لبش نظارهخورشید با لبخند شیطانی گوشه

 .ای، ستانده بودام را به پیمان شلوارپارچهمحلیهای بیشک تمام انتقامکردم. بی

 .چادرم را روی سرم انداختم، با خداحافظی بلندی از اهل خانه به پیکار زندگی روانه شدم

  .یدن روی تخته سیاه، اعصابم را به هم ریختکشپشتی مثل ناخنصدای زنگ تلفنم از درون کوله

 :ها درون گوشم سرازیر شدبا مشقت گوشی را از ته شلوغی کیفم پیدا کردم. از پشت خط صدای خیابان و ماشین

 الو، شهرزاد بدقول کجایی؟ -

 !ها نبودرمانخلق های خوشلب زیرینم را با دندان گزیدم؛ سهراب از آن دست آدم

 .رسونمها رو بهت میی دیگه متندقیقهسالم...سهراب من تا ده -

-... 

 !جان، ماشین دم دره...خدافظسهراب -

 .ی صورتم را فرا گرفت، صدای جیرینگی مرغ حواسِ پریشانم را جمع نمودلبخندی پهنه

روی زمین افتاده بود؛ نگاهی طوفانی با چشمان برزخی و سرزنشگرش را بر من  ای کنار پایمپارچهشلوار کلید پیماندسته

 :دوخت و لب زد

 کنی؟شهرزادخانم شما همیشه مردها رو به اسم کوچیک صدا می -

 :ام جاری شدام گشاد شد؛ عرق درشتی از زیر مقنعهام تا پس پیشانیچشمان خاکستری

 بله؟ منظورتون چیه؟ -

ی لب باالیم به پوزخندی تغییر زاویه اش را رصد کردم، گوشهخوردهطرفه شانهشلوارش تا موهای یک از اتوی تیز برنده

 .داد

http://forum.negahdl.com/forums/5/
http://forum.negahdl.com/forums/5/
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 :کردای بازی میریزهاش با سنگخوردههای سیاه واکسبا نوک کفش

 .تسشهرزادخانم اگر بنابر زندگی مشترک باشه، تو اصول من دروغ و صمیمیت با مردای نامحرم گـ ـناه کبیره -

 :دیگ خشمم مثل آتشفشانی فوران کرد و گدازه و مواد مذابش تمام جانم را گرفت

 کردن گـ ـناه کبیره نیست؟ دار تو اصول شما قضاوت عجوالنهآقای دین -

 :ایش را در دستش مشت کرد و گفتدرشت فیروزهتسبیح دانه

 ...کنیمر یا زود ما با هم ازدواج میزدن شما استنباط کردم! به هرحال دیخانم شهرزاد من از طرز حرف -

 .دادشدنم میشده روی ساعت نه، خبر از بدقولشمار چفتهای دقیقهمچی گرد سفیدم انداختم؛ عقربهنگاهی به ساعت

 !کنموقت ازدواج نمیکنم...من با شما هیچآقاپیمان یه بار برا همیشه این بحث رو تموم می -

 :هم مچاله شده و تن صدایش لرزه به جانم انداختابروهای پهنش از خشم در آغوش 

 ی خودتون کردین؟آقا...از شما انتظار نداشتم؛ سه ماه من رو مسخرهحاج -

 .گر بحثِمان بودبابا روی ایوان نظارهبا وحشت دستم را روی قلبم مشت کردم. قامت بلند حاج

 آقاپیمان مگه من به شما جواب قطعی داده بودم؟ -

 :وزخندی بر لب سوییچش را از روی زمین برداشت و گفتپیمان با پ

نه حاجی؛ ولی دوز نفرت شهرزادخانم از من رو نگفته بودین! انگار ایشون عاشق یه نفر دیگه هستن؛ حاجی این رسم  -

 !مسلمونی نبود

 ام منمرگ را دیده»

 در دیداری غمناک

 اممن مرگ را به دست سوده

 اممن مرگ را زیسته

 «غمناک غمناکبا آوازی 

شدن محکم دربِ حیاط صدای کوبیده .ام را از بین بردی خوشبختیای چندریشتری در عرض چنددقیقه همهانگار زلزله

 :انگیز حاج بابا شدی حزنهمزمان با ناله

  شهرزاد...پیمان راست میگه؟ -
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ی دیو درونشان جهانی را به ردند؛ ولی تنورهکشان را با زیور خوبی آراسته میهایی که چهرههای متظاهر؛ آنوای از آدم

 !کشدپلیدی می

 :ام لب زدمای از عمق سینههایم پنهان کردم، با نالهصورت مبهوتم را درون حصار امن دست

 !کس نیستمبابا دروغ میگه، من عاشق هیچحاج -

 .ی شکسته ایوان نشستبابا از کمر خم شد، روی پلهقامت چون سرو حاج

ی درخشان قلبم بود. کدوم باباییه که سعادت و خوشبختی اوالدش رو نخواد؟ من یه آدم مادرت، ستاره ترانه، -

کنن. هنوز کمرم از خبر رسوایی مادرت خوب نشده! اون ام؛ از اون دست آدما که خشت رو خشت آبروشون بنا میقدیمی

کنم مبادا آشنایی من رو د. هنوزم سرم رو خم میاش دود شهای تبریز همهفروشرضا تو راسته کفشیال و کوپال حاج

 !ببینه و اون خبر رو یادش بیاد

های الغرم روی زمین سقوط کرد. گـ ـناه منِ بیچاره چه بود؟ از کی دختران تقاص گـ ـناه ی سنگینم از شانهکوله

 دادند؟مادرشان را پس می

 کینی؟چربابا... بعد بیست و پنج سال هنوز از مادرم دلحاج -

 .بابا رسانداش مسیرش را به محاسن سپید چون برف حاجشدهقطره اشکی از کنج چشمان چروک

هاست سهم من از دخترم یه سنگ سفید مرمره؛ حسرت شنیدن صداش رو با شهرزاد دیگه چه توفیری داره؟ سال -

 !ام نزنبرم، تو دیگه مثل مادرت تیشه به ریشهخودم به گور می

 .های کوچکم دور دستان پیر و لرزانش پیچک شدروی زمین نشستم، دستکنارش دوزانو 

 .سپردن به یه بازیگر تئاتر بودگـ ـناه مادرم فقط دل -

 :تر از شوکران شدبابا تلخصدای حاج

 .ی عقد با یکی دیگه فرار کردکاش گناهش فقط عاشقی بود! از سفره -

 از صبح پرده سوز، »

 خدایا! نگاه دار

 ااین رازه

 «.ایمکه ما به دل شب سپرده
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 .بابا بودهای سال قابِ عکس بی رنگ و نگار مادر برایم چون گنج علیسال

وش های منقبابا روی موزاییکی خمیده حاجصدای سوت بلبلی زنگ، درون سرم پژواک یافته و چندین برابر شد؛ سایه

 .حیاط دراز شده بود

کرد. وقتی های بیدزده پنهان میها صورتش را میان ترمهرفت، گاهی ساعتمیاش مادری وقتی سر صندوقچه قدیمی

 .کردپرسیدند، گرد و خاک را بهانه میعلت قرمزی چشمانش را می

ام پیچک شد، چادر سیاهم زدههای لرزانم دور تنِ یخای برپا کرده بود. دستجواب در مغزم هنگامههای بیکوران سوال

 .یم محکم کردماهورا روی سر پر از هی

قای زند ی آی کوچکش را روی زمین گذاشته، کامیون بزرگ آبی اثاثیه کنار خانهجلوی درب حیاط خانه پسر کوچکی کوله

 .ی همیشه خلوت ما برپا کرده بودندتوقف کرده، زن و مردی جوان سر صندلی زشت، نزاعی سخت در کوچه

 !زمههانیه این تنها یادگاری آقاجون خدا بیامر -

 !ات رو باز کن، این صندلی جهاز منهمحمد... اون چشای کورشده -

ای کدر را هایم را به سان توپی گرد کرد. دختر با سماجت تمام دسته صندلی قهوهخط ریش عجیب مرد جوان، چشم

 :محکم گرفت، با صدای آمیخته از خشم فریاد کشید

 یه تیکه چوب سراغمون اومدی؟مرد حسابی ما یه ساله طالق گرفتیم، اآلن واسه  -

وت هایش را به سکمرد با کالفگی دستی بر دور دهانش کشید، ناگهان متوجه تئاتر خیابانی که راه انداخته، شد و لب

 .مهمان کرد

درون  نمود؛های تسبیح بازی میبابا با دانهراننده کامیون با کالفگی ناشی از انتظار، چیزی زیر لب غرولند کرد. حاج

 .های مهر تا عمق جانم را گرما بخشیدانش شعلهچشم

 !های جدید داریم... باباجان دیرت نشهشهرزادجان انگار همسایه -

 ....بابا مادرم با کیحاج -

 .بعد برات تعریف می کنم...اآلن برو -

ا می اش رخانهزن جوان با مانتوی چرم سیاهش دستش را گرد کمر پسر کوچکش کرده، به کارگرها دستور بردن اسباب 

 .داد
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ای رفته، آسمان روز دوشنبه هوای باریدن از غم را پوشِ ابرهای سیاه با گرز و نیزه به جنگ ابرهای پنبهی سیاهشاهزاده

 .داشت

  .کرداش رفتنم را نظاره میبستههای کبرهجوانکِ شوهر سابق، سیگاری آتش زده و با نوک کتانی

داری که ساک سنگین خریدشان را زیر چادر های مختلف را ببینی؛ زنانِ خانهتوانی آدمدر ایستگاه اتوبوس از هر طیف می

  .های پرخواب منتظر رسیدن اتوبوس بودندمخفی کرده، مردان کارمندی که با چشم

پشتی قرمز جیغ، سر در گوش هم کرده و کرد. دو دختر محصل با کولهای آسمانِ تاریک را روشن میهرازگاهی صاعقه

شنیدم. دختر مقنعه آبی عکس سه در چهار یار را درون کفِ دستش پنهان کرده و ی در گوشیشان را میصدای زمزمه

مت بخت به چند قسی دوستش را باز کرد؛ در این تقالی نافرجام، عکسِ یار نگوندوست بازیگوشش با کنجکاوی پنجه

 .نامساوی تقسیم شد

های عکس را کنار هم چید. دوستش با کلمات رگباری های لرزان تکهبا دست دختر عاشق با چشمان گشادشده از حیرت،

ی آسمان مثل بغض دخترکِ عاشق ترکید و باران ریزی شروع به کردن خطایش بود؛ بغض فروخوردهمالیسعی در ماست

 .باریدن کرد

 .ساعت تاخیر داشت، گذشتمی خدا یکاز منتظرنشستن برای اتوبوسی که همیشه

ی کف دستش خیره بود. دوستش با مهر دست در گردنش کرده، بو*سه آشتی بر وجوان هنوز به عکس پارهدختر ن

 .گیجگاه دوستش زد

 سالگی من چه بود؟های شانزدهدغدغه

 .ی درون زیرزمین دنبال سرزمین جادویی نارنیا بودمشاید میانِ کمدِ کهنه

 رفت. مثلجواب مثل پاندول ساعت قدیمی عقب و جلو میبیهای نشست، سوالباران ریز مثل سوزن روی صورتم می

 .کودکی بودم که صبح یک روز پس از زلزله، فهمیده دیگر کسی در دنیا برایش باقی نمانده

 در این زندگی پر از سایه، نقش من چه بود؟ 

خفته در سیطره قلبم چه  ای بود؛ ولی حال با این همه حجم دردکردن پیمان شلوارپارچهگونه دکی دردم چهصبح همه

 کردم؟می

 .خواستگیری کودکانه میدلم مثل آسمان باالی سرم پر از بغضِ سنگین و کالف سردرگم بود، دلم کمی بهانه
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ها من هایی که تا قرنقید و شرط فقط مالِ خودم باشد. از آن گوش خواست که بیهای گرم مادرانه میدلم از آن نوازش

 !خواستهایش را الی موهایم بلغزاند؛ گـ ـناه نبود که دلم کمی مادر میازش دستبگویم و او حریر نو

 آرامشم مدتی است »

 !کار شدهکم

 یصدایت یک شنونده

 «خواهد؟وقت نمیتمام

 .ی آسمان بودشدههایم خیس از بغض خالیجلوی ساختمان آجری قرمز ایستادم؛ تمام لباس

کوچکی تشکیل داده؛ تصویر دخترکِ لرزان درونش  ی تئاتر جمع شده، دریاچهساختمان ِکهنههای از آب باران جلوی چاله

 .نمودبرایم ناآشنا می

روشن نگاه کردم. سهراب کالفه دستش را به موهای سیاهش آشنا کرد، زیر چشمی نگاهش ی نیمهدر تاریکی به صحنه

گرفت، خدا ی مرا در آن روز دوشنبه بارانی میزاربار شمارهبرای چندمین ه .ایش انداختشکل نقرهرا به ساعتِ مربع

 !عالم بود

 .های خشم سهراب را حس کردماز همین فاصله که دور از صحنه نشسته بودم، فرکانس

کردم از آن ی تئاتر دیدم. با خرمن موی بلندی که داشت، اول فکر میبار یک روز دوشنبه در صحنهسهراب را اولین

های هنر است؛ ولی چند روز بعدتر فهمیدم در هر هنری از دور دستی بر آتش دارد. درون آسمانِ سیاه جوجهِ دانشجو

ی مواقع بیکاری بازیگر صحنه .های رادیویی بودکننده برنامه نمایشنامهچشمانش برق خطرناکی از ذکاوت داشت، تهیه

 .ی هنر بودشد؛ مرد هزارنقابِ و مرد هزارچهرهتئاتر می

 .تاریک مشغول چیدن میز و صندلی بودی نیمهمیر روی صحنهبابا ا

 .کردام گله میبا کالفگی دست راستش را دور دهانش کشید، زیرلب حتما از بدقولی

ه خوردنش را چندقدم بی الغر سهراب کوفت؛ از این فاصله سکندریهای خندان مشتی محکم بر شانهبابا امیر با چشم

 .شان محکم در هم زنجیر شد، سهراب به عالمت خدافظی دستی بر پیشانی بردهای رفاقتعقب دیدم. دست

 .گر پاییز هزاررنگ بودهای سال هستند؛ سهراب هنرمند مرموز برایم تداعیها برای من نمودی از فصلآدم

 .ودان بنگریستم؛ بابا برایم گرمای داغ تابستام میترین آدم زندگیتفاوت نشسته به مهمدر عمق تاریکی، بی
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 .طرف، به پدرم و اعمالش نگاه کردمام را در کفِ ترازویی نهادم و مثل یک آدم بیی عشق دختریبرای اولین بار همه

 دلتنگی »

 ی انگور سیاه استخوشه

 لگدکوبش کن،

 بگذار ساعتی سربسته بماند

 «!...کند اندوهمستت می

ی کردن و عالفی در شهرهای مختلف به بهانهکار مفیدش کاغذسیاهدین بود که تنها بابا پدرم یک هنرمند بیاز دید حاج

 .بازیگری بود

 یزدهاز دریچه نگاه مادربزرگم، گویا بابا موجود نامرئی در زندگی من است. هر زمان با شوق از بابا حرفی زدم؛ مرغ غم

 .های ریز دیوار هم سرک کشیدهای من، حتی به ترکنگاه مادری به جز حرف

 .کردماش را از بابا درک نمیسهند که تا به امروز کینههای پنهانی داییاخم وای از

وقت کامل باز نشد؛ مدام سوار بر قطار یا اش هیچها بود. چمدان سیاه کهنهزندگی بابا همیشه مثل کولی سرگردان قصه

 .اتوبوس دنبال اجرای تئاترهای شهرستانی بود

 .بابا برایم مثل شوک بود های همیشگیطعم تلخِ حقیقتِ نبودن

 ی چشم چپم بیرون غلتید، اشک کدام چشم از شادی یا غم بود؟اشکی از گوشه

دلم که گرفت، غم مسیر نمی شناخت؛ اول بغضی مثل حجم یک کوه گلویم را گرفت، آخر سیالب اشک تمام من 

 .ام را در آغوشش میهمان کردوجودی

 .ام را زنده کردهای ناموفق سهراب دوباره حس بدقولیها و تماسپیامام را باز کردم، هجوم شدهگوشی سایلنت

 پیام اول: شهرزاد کجا موندی؟

 !های کوفتی رو بهم برسونپیام دوم: جون هر کی دوست داری اون متن

 .پیام سوم: پیش باباتم

 .های ناآشنا و غریبی برایم بودندبابا؟ مادر؟ خانواده؟ چه واژه

 .ام را تحریک کرد؛ صدای زن ظرافت خاصی مثل حریر داشتلوی صحنه، تارهای شنیداریصدای نازک زنی از ج
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 های پرعشوه از آنِ چه کسی بود؟تب تندِ کنجکاوی در وجودم شعله کشید، این خنده

 .ستکشیدهآقا امیرمن عاشق این نقش شدم؛ رژان یه زن رنج -

 :های ریز دختر آمیخته شدصدای بم بابا با خنده

 !کرد، شما یکی از استعدادهای خاص تئاترینناخانم سهراب ازتون خیلی تعریف میآت -

ته هایش ریخپاورچین خودم را از سایه به روشنایی صحنه کشاندم. موهای چون شالق دختر از زیر شال سفید دور شانه

 .بود

ا این تیپ عجیب و غریبش استعداد اش نظری انداختم. این دختر ببا تعجب به مانتوی جلوباز سیاه و شلوار جین پاره

 درخشان بود؟

 .آقا امیر شما بهم لطف داری...من همه تئاترهایی رو که کارگردانی کردین، دیدم -

هایش به ی نگاهش را روی سیاهی چادرم لغزاند، لبای را شکست؛ زن جوان هنرمند اشعههایم گویا خلسهصدای قدم

 :یافتپوزخندی وحشتناک ناشی از تحقیر قوس 

 کنن؟آقا امیر ایشون هم تو این نمایشنامه بازی می -

 :ام در هم گره خورد، با تعجب لحن تمسخرآمیزش را مورد کنکاش قرار دادمی پیشانیکمان ابروهایم در جاده

 سالم...شما کی هستی؟ -

 .زهرآگین چنبره زده بودها تاثیر شگرفی دارد، درون چشمان سیاه زن مار اولین دیدارها برای همیشه در ذهن آدم

 امهایش درهم گره خورد، امواج خشمش را با حس المسهبابا با تعجب سر برگرداند، با دیدنم در کسری از ثانیه اخم

 .ردیابی کردم

دوختم تا خورشید طلوع کند؛ روز یک روزهایی مثل شب یلدا طوالنی است، از پنجره به آسمان سیاه شب چشم می

 .یلدا بوددوشنبه به سان شب 

ی لرزان، با گونه روی همه جوارحم انداخته؛ بابا متعجب از رفتار منِ سرمازدهخیسی چادرم لرزی عجیب و مرگ

 :هایم را گرفتهایش شانهدست

 شهرزادم؟ بابایی چی شده؟ -

یان ش موفلک دور سرم چرخید؛ سرم روی قلبش پناه گرفت، خروش پُرتپش قلبآور یک چرخچیز با سرعت سرسامهمه
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 .هایم نشستساحل گوش

 :دستش چادر خیسم را از روی سرم جدا کرد، لبش کنار گوشم زمزمه کرد

 عزیز دل بابا...این چه حالیه؟ کسی اذیتت کرده؟ -

 وار پدرم بودم؟واقعا عزیزِ دلش بودم؟ منِ تنها کجای زندگی کولی

 :ام را هق زدم و نالیدملتنگیی کوه ناراحتی و دی گمشده درون جنگل مخوف، همهمثل دختربچه

 بابا تو واقعا مامان رو دوست داشتی؟ یا فقط واست سرگرمی بودیم؟ -

 :های خاکستری بابا یخ بست، ناباورانه تلوتلوخوران چندقدم به عقب رفتوای که شاهرگ حیات درون چشم

 !ت چتر بردارات تو بارون گل نکنه؛ با خودشهرزاد مریض شدی؟ چند بار گفتم طبع شاعرانه -

 .شناختهایم که زمان و مکان مناسب نمیها دوزانو روی زمین سرد افتادم؛ امان از حجم ناراحتیمثل مادرمرده

تو اون گذشته چه خبر بوده؟ چرا باباحاجی و بقیه باهات لجن؟ این چه عشقی بوده که مادرم از سر سفره عقد یکی  -

 دیگه فرار کرده؟

 نشد؟ام الل چرا زبان گزنده

 !وجدانت روی سرم کشیدیوقت پیشم نبودی...دریاچه محبتت فقط یه روده که از صدقه سر عذابتو هیچ -

 .ی زن غریبه تکان ریزی خوردسنگینی دستش را روی صورتِ پُراشکم حس کردم، سایه

 :فرو رفته بود های ریز خرده که درون کف ِدستششکستگی بود؛ مثل شیشهصدای بابا پر از خشم و ناامیدی و دل

 !انصافیشهرزاد... بابایی خیلی بی -

 ...بابا -

 ها زیرش بدوننم بارانِ بهاری بود که ساعتی مظلوم درون صدایم سوخت. بابا همیشه برایم نمدلم به حال دختربچه

 .ی سرسبز قدم زده بودمچتر، در جاده

 نبودن تو »

 فقط نبودن تو نیست

 «.نبودن خیلی چیزهاست

 .های ریزی کرددیو خشم بابا تنوره کشید، لهیبش دلم را سوزاند و پر از تاول دوباره
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ی پدر و دختریمون رو زیر ها مثل موش خیس اومدی، با یه حرف از گذشته همهبابا و درد.... بابا و کوفت! عین پدرمرده -

 سوال بردی! اول از منِ بدبخت اصل ماجرا رو پرسیدی که قضاوتم کردی؟

 .را دور زانوهایم حلقه کردم، سرِ سنگین و منگ از دردم را رویش گذاشتم هایمدست

بابا و بقیه از توئه. امروز بعد اون حرف پیمان، چرکینی حاجکردم مرگ مامان باعث دلبابا ...من تا امروز صبح فکر می -

 .بابا از گذشته برام تعریف کردحاج

 !شدن نداشتندکه خیال خشکهای لعنتی از کدامین دریاچه بودند این اشک

تمان دل کام حقیقت را از منِ سادههایم از این بود که عزیزانم تمام عمر بیست و پنج سالهشاید عمق بیشتر ناراحتی

 .کرده بودند

 :بابا پوفی از سر عصبانیت کشید، مثل آدم منگ کنارم روی زمین دوزانو نشست

  .زنیمی این پیمان و گذشته حرف میدربارهشهرزاد اآلن با هم میریم خونه، بعد مفصل  -

آلود بینمان جاری شد؛ آتنا با دولیوان بزرگ در دست ایستاده که حتی صدای نرم و لطیفی چون حریر در هوای تنش

 .رقـــص بخارشان موجی از گرما در وجودم جاری کرد

 .آقا امیر بفرمایید -

 :دستان ظریفش گرفتها را از بابا با لبخند حاکی از تشکر، لیوان

 .خیلی از لطفت ممنون، بابت امروز هم متاسفم -

 :جا کرداش جابهموی جذاب با ظرافت، بند کیف کوچک قرمزش را روی شانهدخترک سیاه

 .ام نکنید، من فردا مزاحمتون میشم. برام افتخاریه که باهاتون همکاری کنمآقا امیر بیش از این شرمنده -

 .ها هم هستندعصر بیاین که بقیه بچهپس فردا ساعت شش  -

 .رفتن نرم و رقصان مثل یک بالرین آتنا شدمدخترک با لبخندِ محو زیبایی خدافظی آرامی کرد، محو راه

 .های لرزانم دادبابا لیوان بزرگ کاغذی را به دست

هایم ی شدید بیفتم. ریهفهتمام محتویات لیوانِ نسکافه را الجرعه سر کشیدم، داغی بیش از حدش باعث شد تا به سر

 .هایم مثل بازار مسگرها کوبش داشتای برای اندکی هوا به تقال افتاد؛ شقیقهلحظه

 :وار بر پشتم باال و پایین شددست بابا نوازش
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 ....آروم باش...نفس عمیق بگیر....این اسپریت کو -

ی چشمانم از دردی جانگداز سوخت، درون تونل هاهای ذهنم باال و پایین شد؛ حدقهفریاد هیستریک بابا میان موج

 .خاطرات به زمان حال پرتاب شدم

آورد. هجوم پرستارها و دکترها را به جسم ها تمام فضای اتاق را به تسخیر خود درمیصدای بوق هشدار دستگاه

ک باال و پایین ها برایم آبستن حوادث غریبی است. جسمم زیر دستگاه شوبینم، لحظهام روی تخت میشدهمچاله

 .بینمهای پهنش از گریه را میافتد؛ لرزش شانهرود، بیرون اتاقک، بابا دوزانو روی زمین میمی

کنم، تونلی از نورهای رنگی پیش آسمانِ خاکستری چشمانم گشوده وزن احساس گرما و نور میمثل پری رقصان و بی

 .شودمی

*** 

 «های پنهانحقیقت»پرده سوم: 

 باشد باید چیزی»

 که پایبندت کند

 که در گوشَت بخواند نرو

 آدم یک سال با دیوار هم حرف بزند

 «.وار دوستش خواهد داشتپنجره

ند؛ زدها فریاد میآیند، با صدای دورگه و بلندگو زندگی را در کوچههای متفاوتی میگردهر صبح در محله قدیمی ما دوره

 .ام ماندارههمیشه حسرت خواب شیرین دم صبح روی دل بیچ

 .توانستم حسرت خواب شیرین دم صبح را تالفی کنمتونلی از نور به سویم آغوش باز نموده، فقط با دوقدم می

ی شوق رفتن را از منِ بیچاره گرفت؛ صدای ذکرگفتن بابا با داده به دیوار خاکستری بیمارستان، همهتن لرزان بابای تکیه

 .ا شل کردزده، پای سفرم رهای خشک و تاوللب

بلندش از دور نمایان های پاشنههای کفشتقکنارش روی زمینِ سرد پشت اتاق عمل دوزانو نشستم. آتنا با آن تق

داشت. صورت سفیدش پریدگی رنگِ اش دست برنمیشود. این زن در هیچ موقعیتی از دک و پز اعصاب خردکنندهمی

 :گذاردوی صندلی آبی پالستیکی میگونه دارد. پالستیک حاوی آب میوه و کیک را رمیت

 امیرجان هنوز خبری نشده؟ -
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ام را روی اش افتاده؟ انگشت اشارهابروهای پهن بابا از دردی عمیق درهم شد. از کی این همه شیار عمیق روی پیشانی

 های ریز کنار چشم چپش کشیدم، بابا از کی این همه پیر و تکیده شدی؟چروک

 :گیردی کنار چشمش را میماندهبابا با پشت دستش اشکِ 

یرتم غیو افتاده، از خودِ بیسیی این مریضی که بیهوش تو کنج سیکارهاز دیروز که پرستار زنگ زد و گفت تو چی -

اش خبر نداشته گیره. از صبح هی به خودم میگم من واقعا یه پدرم؟ کدوم باباییه که یک سال از جگرگوشهاوقم می

 !باشه

 .شکندآور را میآورد، صدای پاق درب فلزی درِ سکوتِ رنجرانی را از داخل پالستیک بیرون میآتنا قوطی 

 !المللی خیلی مهم بودعالوه اون تئاتر بینافته، بهدونستی این اتفاق واسش میامیرجان تو از کجا می -

صفت در یک جوی آتنای مارموز روباه کجی به سویی متمایل کردم؛ از اول هم آبم با اینی دهنهایم را به نشانهلب

 .رفتنمی

 :ی روی دیوار استدهد، چشمانش به ساعتِ خوابیدههایش بازی میبابا قوطی رانی هلو را میان دست

 کنی انگار هیچ اتفاق مهمی نیفتاده؟ام داره از دستم میره. آتنا چرا جوری رفتار میتئاتر؟ جگرگوشه -

 :کندای از شال سیاهش بازی میشود، با حرص با ریشهبرپا می درون چشمان قطبی آتنا بورانی

خواد تو یه کمی هم به فکر من و تنهاییم باشی. بین همکارام ام، دلم میامیرجان من از این وضعیت سردرگم خسته -

 ...امخواستم اآلن بهت بگم؛ ولی من سه ماه حاملهست. میشایعه پشت شایعه

دم؛ ور ششود. با حس وحشتناک حسادت مثل شیری ژیان به طرف آتنا حملهتنیس گشاد میی توپ چشمانم به اندازه

فهمم به زودی صاحب بودن میرود. اولین حقیقت من در عالم روحهایم که در صورت ِسفید آتنا فرو میولی امان از دست

 .خواهر یا برادری خواهم شد

نا ی آتزدههای ستبر بابا روی صورتِ یخکنم، دستدِ جسمم حس مییک لحظه عبور چیزی ناشناس را از درونِ تار و پو

 .نشیندمی

کند، متحیر با ی لبش مقداری خون سرخ شره میحجم شوک و ناباوری صورت آتنا غیرقابل شمارش است؛ از گوشه

 :کنداش زخمش را لمس میانگشت سبابه

 !ستیباز بیشتر نیامیر ایمانی، تو یه پیر کفتارِ هــ ـو*س -
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ی آتنا پر از پوزخند و بغض است؛ با دست تا دم گلوگاهش را برد. چشمان دریدهبابا با خشم دستش را بار دیگر باال می

 :دهدنشان می

 !ام...بترس از روزی که این دمل چرکین بترکهامیر تا خرخره پر از بغض و عقده -

 :زندهِ نگرانش روی در اتاق عمل پرپر مینشیند، نگاخورده روی صندلی میبابا با ناتوانی مردی زخم

این  گیرم. تا اون روی سگم بیشتر ازای رو به گردنم نمیی شرایطم رو گفته بودم، من مسئولیت هیچ تولهآتنا بهت همه -

 !باال نیومده، بهتره جل و پالست رو جمع کنی و از جلوی چشمام گم شی

جرینگ صدا هایش جرینگهای غرورش زیر قدمت آتنا سوخت، خردهی اشک روی صورآخ که دل بیقرارم برای باریکه

 :کردمی

ای که یه ماه دیگه تموم وار عاشق توی رذل سنگدل شده، آخه من با این صیغهلعنت به این دل بیقرارم که دیوونه -

 میشه با یه بچه تو شکمم چه خاکی توی سر احمقم بریزم؟

 :های مرا نیز منجمد کرداری درون رگصدای به سان یخ قطبی بابا، حتی خون ج

ای یه آدم مطمئن پیدا کن و اون بچه رو کورتاژ کن، پولش هر چی شد خودم میدم. آتنا تو کنار من هیچ آینده -

 !نداری...برو دیگه

شکسته روی نیمکت حیاط بیمارستان این صورتک پنهان آتنای بازیگر را تا به حال رؤیت نکرده نبودم. آتنای درهم

 .های هزاررنگ خزان استنشسته؛ زمین پر از برگ

 :نمودکشد، زیر لب مثل مادرمردگان مویه و زاری میهایش محکم میموهای سیاهش را با دست

ی نامرد رذل، اآلن تو این شهر درندشت میون این همه گرگ میرم! مرتیکهوای خداجون کجایی؟ دارم از درد و غم می -

 کار کنم؟چی

 .کنمدیده را درک نمیکشم؛ من هرگز احواالت این زن رنجاز ته دلم میآهی سوزناک 

کشد، پسر جوان الغری به اش را میهای نگران است. زنی دست کودک نوباوههایی با صورتحیاط بیمارستان پر از آدم

 .زیزی استکند؛ شاید نگران جان عدیوار آجری تکیه داده، با نوک کفشش روی زمین اشکال نامفهوم رسم می

جان پاییزی به ساختمان خاکستری بیمارستان ابهت مخوفی داده است. از دور سیمای نگران و هراسان دوتن نور کم

بینم. آی زندگی! مادری و دایی که بیش از یک سال است از حسرت ندیدنشان کم مانده به جنون عزیزتر از جانم را می
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 .برسم

آورد، مادربزرگم گردی صورتِ مهربانش را میان چادر ان را به تسخیر خود در میهای خاکستری ابر، تمام سطح آسمالیه

 .سهند را گویا پاییز شبیخون زده بودسیاه از غم مچاله کرده، خرمن موهای سیاه دایی

. دی زنی جوان در هم آمیخته شی جوان روی برانکارد با گریهشود؛ نالهآمبوالنسی صفیرکشان جلوی اورژانس متوقف می

اره خورد، دوبآغوش تندی قرمز خون بود. دفتر خاطراتم با سرعتی باورنکردنی به عقب ورق میرنگ آبی شلوار جین، هم

 .گردمبه یک سال و اندی قبل برمی

*** 

وقتی بیماری به روح و جسم آدم رخنه کرد، مثل مسافر مانده در ایستگاه متروک قطار منتظر نشستی، حس زندگی از 

 .بسته است وجودت رخت

 :ام نشستی ناآشنا، در ساحل امواج شنیداریصدای گرم و صمیمی سهراب میان همهمه

 .آقا امیر دیگه نگران نباش...دکتر که گفتن یه شوک عصبی بود، اونم رفع شد -

 :وار روی موهایم لغزیددستی گرم نوازش

 !ش بیاد شاهرگ حیات منم قطع میشهجان این بچه تنها دارایی من تو دنیاست، اگر بالیی به سرسهراب -

 !لرزهتلیک میها از درد استخونام داره تلیکنامسلمون -

 آقا چه خبرته... کل اورژانس رو روی سرت گذاشتی؟ -

 .میرمدین بگو از درد دارم میخانم پرستار به این افسر بی -

 !کم ننه و غریبم بازی در بیار -

مرده را محکم ی سفید چرکهایم مالفهد تا امواج خواب را کنار بزنم، با دستی دردناکی از خشم باعث شصدای ناله

 .فشردم

 :هایم مثل بخاری ذغالی سنگین و پر از درد بودصدای نفس

 ....بابا -

 :ام را مهر زدکمان نور و شادی شد، به آرامی خم شد و روی پیشانیهای خاکستری بابا پر از رنگینآسمان چشم

 !.تو که من رو تا مرز سکته بردیجان بابا.. -

 :ی لبش پدیدار شدی پر از موی سیاه سهراب با لبخندی گوشهرنگ اورژانس کناری رفت، کلهی آبیپرده
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 !سالم شهرزادخانم... چه عجب ما امروز شما رو زیارت کردیم -

 :ام لب زدمز درد سینهشده اام جلوتر کشیدم، با صدای دورگهبا کف دستم روسری ساتن سیاه را تا پیشانی

 ...ها آماده هست، فقط من حال روحیمی شما شدم؛ متنآقاسهراب من خیلی شرمنده-

 :شده به صورتش، روی دستم ضربات مهرآمیزی نواخت و گفتبابا با لبخند چسب

 جان صدای دعوا و مرافعه مال چی بود؟ سهراب -

 :ایش فرو کردسهراب دستش را درون کاپشن چرمی قهوه

انگار یه زندانی همراه یه افسره. شهرزادخانم شمام خوب استراحت کن، خیلی کار داریم؛ باید تئاتر رو تا جشنواره فجر  -

 .آماده کنیم

 .چیزی به نرمی و سبکی پر رقصان در هوا درون قلبم به پرواز در آمد

 .خب شهرزادخانم، فعال استراحت کن -

 .لطف کردی اومدی -

ای بابا و سهراب راهی شد. دو تخت آن سوتر، جوانک زندانی با پای تا زانو گچ نگاهش به روی در و هنگاهم در پی قدم

ا هایش رکشیدن ابروهایم از خشم، جوانک لبرفت. با رصد نگاهم، نیشخند گشادی تحویلم داد. با درهمدیوار هرز می

 .ی صورت حیرانم کردای هوایی روانهغنچه، بـ ــوسه

هایم از خجالت و خشم به سرخی انار گلگون شد، مالفه را روی سرم کشیدم تا سد دفاعی برای نگاه شوم ی موتا ریشه

  .جوانک گستاخ ساخته باشم

 شهرزادجان بابایی حالت بد شده؟ -

 !بابا اون پرده رو کامل بکش. وای ساعت چنده؟ اآلن مادرجون نگران میشه -

 :تیزش را به کف دست چپش تکیه دادی بابا کنارم روی صندلی آبی نشست، چانه

 ...مونی. اولین بار که مادرت رو دیدم، عصر یه روز دوشنبه ابری بودعصری از موبایلت پیام دادم شب پیشم می -

 ام باال آورد، با دستشی اورژانس سیخ نشستم. بابا نگاهش را تا امتداد چشمان ِخاکستریروی تخت نه چندان شاهانه

 :ی ته صدایش ادامه دادناهمواری کشید و با غم انباشتهروی مالفه خطوط 

کنم؛ چون هنوز بعد گذشت این همه سال، یادآوری خاطرات ترانه شهرزاد من این قصه رو فقط یه بار برات تعریف می -
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 بالغ گفته بودم؟برام مثل مرگه. یادته برات از روستای بچگیم، آق

الیه مو رویش شد. دست بزرگ بابا را که الیههایم جاری میاز درون رگبه قطرات سرم نگاه کردم که مثل رودی در

 .های کوچک و سفیدم گرفتمخوابیده، میان دست

دانشجوی سال آخر ادبیات تو تبریز بودم،  .بالغ الک کرده بوداون سال زمستون انگار تمام برفش رو را یه جا رو سر آق -

از  ی خداعلی که همیشهی حاجگشتم. اون روز دوشنبه وقتی از اتوبوس کهنهآخر ترم برای دیدن آنام به روستا برمی

 .های تنگ و باریک پر از گل و برفاب بودبوی بنزینش آدم حالت تهوع داشت پیاده شدم، کوچه

ی کوچک با دیوارهای کوتاه خشتی کاهگلی مان با گل میخ آهنی لبخندی به صورتم نشوند، اون خونهدر چوبی کهنه

 .ام بودای از بهشتِ گمشدههتک

بود. باد  امهای ریز و کوچیک بود، فانوس سیاه آنام به تیر چوبی ایوان، تنها خوشامدگویندهجلوی در اتاقمون پر از کفش

فتم. در ای گکوبید، ساک دستیم رو به دست راستم دادم و با صدای بلند یااهللکنان برف رو به سر و صورتم میهوفهوف

ثانیه آنام در رو باز کرد. وای که بوی زندگی همه خستگیم رو از تنم جدا کرد؛ پشت سر مادرم چهل پنجاه جفت  کسری از

 .گرم بودندسال با تعجب نظارهچشم بچه

کنار بخاری نفتی دوزانو روی گلیم دستباف مادرم نشستم، باالی اتاق چندردیف متکا رو کنار هم چیده و یه نفر با دو 

های ریز کردن بود، صدای خندهقلکرد. کتری روی بخاری با تمام توانش در حال قلی نمایش بازی میعروسک جوراب

 .سوخته قاطی شدکودکانه با صدای تودماغی عروسک سیاه

ای خوردم؛ داغیش باعث شد تا انتهای حلقم بسوزه. شهرزاد خیلی لیوان چای پررنگ رو با کشمش سیاه یه دفعه

 !ی ما که ته دنیا بود، دیدن یه نمایش عروسکی مثل اینه که تو تابستون برف ببارهن ده کورهمتعجب بودم؛ تو او

ای روشن با ها من رو از خواب و خیال در آورد، از پشت متکاها یه دختر با صورتی گرد و چشمان قهوهتشویق محکم بچه

 .گرفته، طلوع کردروسری بلند ترکمنی سفید قاب

 تو  »

 ار بودی غافلگیریِ رگب

 و من

 «.مردی که چتر به همراه نداشت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 37 

ام جاری کرد. بابا با کالفگی از کنارم دور شد؛ به یقین با آتش زدهی اشکم را روی صورتِ یخانگیز بابا چشمهصدای غم

 .دادهایش را تسکین میسیگاری غم

 !ن قلبم پیچک زدیک لحظه خار حسادت به خاطرات مادری که هنوز پدرم عاشقانه دوستش داشت، درو

 .چیز را در آغوش خود پنهان کرده بودی شیشه به سیاهی شب بود که چون لحافی زرگون همهنگاهم از قاب پنجره

ز انگیی رعبصدای قیژقیژ تخت کناری بر تن اعصابِ رنجورم خش انداخت، صدای سوت ریزی و چند لحظه بعد زمزمه

 :جوانک زندانی بلند شد

 ؟ جوجو... اسمت چیه -

کف دستم را به پیشانی داغم گذاشتم، تار عنکبوت افکارم به سقف آجری مغزم چسبیده، در گردابی از تردیدها و 

 .ها گرفتار شده بودمقضاوت

ی دانستم آن گذشتهکرد، در نظرم زنده شد. نمیهق میی خاطراتش هقهایی که بابا سر صندوقچهشبتصویر آن نیمه

 .هایش پنهان کرده که بعدها نفرینش دامنِ زندگی مرا هم گرفتنگالتلخون چه اندوهی را در چ

های جوانک مزاحم، مجالی به جوالن افکارم آلود اورژانس جاری شد؛ صدای زمزمهی چرکهای ریز باران از پنجرهقطره

 :نداد

ه آق بار بود و یه میدون ترهجوجه کالغ ...به پنج تن قسم من آدم بدی نیستم، نگاه نکن اآلن اسیر بندم...یه روزی ی -

 !...سام. بابا که باالسر آدم نباشه بدبخته دوعالمه

تو  گرفت، واسه گداییها دست من و خواهرام رو میشنبهام هر پنجاز بچگی توپ پالستیکی رو از زیر بغلم گرفتن، ننه

نشست و هی با اون صدای ریزش ک میآجیم قرآن به دس باال سر قبرها تو خا !رفتیم. آی خدا مصبتو شکرقبرستون می

 ...سوختکشیدم، صاحب عزا دلش واسمون میخوند، منم با شکم گرسنه هی مفم رو باال میالرحمن می

ای محکم بابا اش را دیدم، سفیدی مطلق بدون سیاهی دلم را لرزاند. صدای قدم شدهی آبی چشم لوچاز الی پرده

 .ی جوانک را بریدزمزمه

 .دش را روی کمد کنار تخت گذاشت، بوی تلخ سیگارش را از این فرسنگ فاصله هم حس کردمی خریکیسه

 باره خم شد؟های چون کوه بابا یکآخ چرا شانه

 ی دستانت برای کدام غم پنهانی بود؟پاکت شیر کاکائو را به طرفم دراز کرد؛ بابا رعشه
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 .ای از کیک را جدا کرد و مقابل دهانم گرفتتکهشده از بارانش را گرفت، با دست، نم موهای خاکستری خیس

 :ی چشمانم حس کردنیشتر اشک را در گوشه

 .ام نیست ....خودت بخوربابا خیلی گشنه-

 :بابا سرش را کمی خم کرد، نگاهش را تا امتداد نگاهم پایین آورد

و بگم... فردا شوهر کردی دو روزه واسم ی داستان رشهرزادجان بابا تو که تعارفی نبودی، بیا کمی جون بگیر تا ادامه -

 !پست نفرستن

 :شوری اشک و طعم شیرین شیر کاکائو لبم را به گل لبخند باز کرد

 !بابا -

 :ای از ته دل وادار کرد، میان غم و شادی لب زدلحن معترضم بابا را به قهقهه

اش اشق مادرت شدم...مادرت با خانوادهترانه مثل طلوع یه خورشید تو شب سیاهم بود. شهرزاد من تو یه نگاه ع -

ی توی دستش مثل باروت آتشی بود که تو خرمن تخیالتم افتاد. یه بار که توی زندگی مهمون خونه عموم بود. حلقه

پدرم یه ستاره پیدا کردم، سهم یکی دیگه بود. اون روز و شبای بعدش لرز تو تموم جونم افتاد، آنام حیرون سخت بی

اش چند روز بعد از روستامون چی دمنوش تو پستوی خونه داشت، تو حلق منِ بینوا ریخت. ترانه و خانوادهحالم بود و هر

رفتن، منم قلبم رو تو یه قفس زندانی کردم تا واسه ناموس یکی دیگه نتپه. ولی امان از چرخ گردون که تو آستینش هزار 

 .مون جا گذاشت، تنها یادگاری از عشق نوظهورم شدخونه سوخته مبارک ترانه کهبازی پنهان داره! اون عروسک سیاه

اش را به ی کدر به قطرات ریز باران خیره شد؛ خطوط پیشانیاش داد، از پنجرهرفتهبابا کش و قوسی به اندام خواب

 :ی تفکر عمیق درهم کشید و لب زدنشانه

به یقین رسیدم که دلم واسه یه آدم اشتباهی  کنه، من تو اون زمستونگاهی سرنوشت بازی خیلی عجیبی با آدم می -

مون آب بارون چکه نکنه، تا نبودن مرد سریده. خودم رو سرگرم کارهای خونه کاهگلی آنام کردم تا از سقف خونه

 ی نازک دلِ آنام رو پر از غصه نکنه؛ ولی امان از دل که بیقرار دیدن یار بود! اواخر اسفندماه که بوی بهاراش شیشهخونه

توی  ای روها با طناب، پارچهها پسربچهسوری از توی پشت بومی روستامون پیچید، شب چهارشنبهکوچهتو کوچه پس

ی رنگی مشتی کشمش و یه سیب قرمز گذاشتم، آرزو کردم تا خدا به دل عاشقم حیاط خونه آویزون کردند. توی پارچه

 !صبر بده
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 .خورده تو جنگ، خسته از ظلم زمونه بودمد، مثل یه جنگاور شکستفرسا بوعید اون سال برام خیلی سخت و طاقت

 .از طرف کانون فکری برای تدریس داستان دعوت به کارم کردند، چهارده فروردین برام پر از شگفتی بود

 شدن تو ذوق و شوق اونا تو خلق داستان، برای رفع خستگی به دفتر کوچکهای کوچیک و سهیمزدن با بچهبعد سروکله

 .ی از ته دلِ آشنایی شنیدمقلپ خوردم. صدای خندهکانون رفتم. پشت یه میز کهنه، از فنجون چایم قلپ

 هایت را نبنددیگر چشم »

 بانو کجای دنیا

 دور میکده 

 «!دیوار می کشند

ا از های تو انگشتِ دست چپش نبود. مربیی آرزوهام برآورده شد! دیگه برق حلقهشهرزاد باورت نمیشه، همه

شتم و نوهای کودکانه میگفتند. مادرت کارگردانی نمایش عروسکی خونده بود، من نمایشنامهخوردن نامزدیش میهمبه

ی کهکشانِ داد. با اون چشمای پر از ستاره همهها جون میای به اونای و میلهاون با چشمای پُرخنده با عروسکای پارچه

 ...زوی تو دلم به خواستگاریش رفتم؛ ولیزندگیم شد. شهرزاد با یه دنیا و آر

ام ای در محوطه تاریکِ بیمارستان پیچید، درون چشمان خاکستری بابا از ترس کودکانهصدای آسمان غرمبه

 .باران لبخند بودشکوفه

 باباحاجی مخالف ازدواجتون بود؟ -

 .ستاندیهای زهرآگینِ سیگار جانش را مای از ته گلو کرد، آخر آن پاکتبابا سرفه

 .موهایش را با انگشتانش تا انتهای سرش شانه کرد

ها گذشتم. من زمانی پا تو زندگی مادرت ها و سنتی مخالفتشهرزاد گذشته رو تو دیروز چال کردم، از سد همه -

توام  ،ی ماجرا رو از باباحاجی بپرسی. میرم تو نمازخونه کمی استراحت کنمتونی بقیهگذاشتم که کسی توش نبود. می

 .کمی بخواب

کردن جوانک زندانی در بلبشوی افکارم ام بود. کنار تختم صدای ریز صحبتانگار آن روز دوشنبه بلندترین روز زندگی

 .مثل صدای بازار مسگرها بود

 این جوانک چرا پیچ دهانش این همه شل بود؟
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 :حواسم را پرت کرد ایافکارم مثل دریای یک روز طوفانی متالطم بود، سوز صدای جوانک لحظه

 .تر ببند، من که قاتل و جانی نیستم...جرمم فقط دزدی از یه گاراژ زوار دررفته بودجناب سروان این دستبند رو کمی شل -

 :ی ریز شخص دومی را شنیدمها روی هم لغزیدند، خندههایی که به زور آرامبخشمابین امواج خواب و پلک

 !روغنِ سوخته افتاده... آبروی صنف دزدها رو هم بردیآره یه دزد بدشانس که تو چال  -

 .لبخند تلخی از بازی سرنوشتِ شوم جوانک پرچانه بر لبم نقش بست

اند؛ ولی هنوز احساساتم به بابا برایم الینحل ماند. ولی ای از مه و سایه پیچیده شدهام در هالههای پنهان زندگیحقیقت

 .هایش دوست داشتممن عاشقانه بابای هنرمندم را با تمام کاستی ام این بود؛تنها حقیقت محض زندگی

 بوی بهار را»

 هایتالی انگشتاز البه

 کنمحس می

 وقتی

 خواب زمستانی گیسوانم را

 «.کندنوازش می

*** 

 .گردمکشم و به زمان حال بر میاز نشخوار خاطرات گذشته دست می

سهند نگاه کند. آن سوتر داییبه دانه با عطر صلوات متبرک می دانهرنگ تسبیح را های الجوردیمادربزرگ دانه

 .ای روی زمین استسرگردانش مات مورچه

 شدن، زلها حسرت دور هم جمعنشینم، با تمام جانم به این تابلوی خانوادگی بعد سالروی صندلی سرد ساکت می

 .زنممی

نشیند؛ نگاه . روی صندلی آبی پالستیکی کنار مادری میماندهای ساعتِ روی دیوار میبابا نگاهش روی عقربه

 .سرگردانش روی چشمانِ پر اشک مادربزرگم است

 .داشتن زیاد بودشدن از طرف شما رو داشتم؛ گـ ـناه من و ترانه فقط دوستها حسرتِ یه کم مهربونی و درکسال -

 :ایستادتپش می صدای مادری از بغض دورگه شده، با هر لرزش قلب منِ بینوا هم از

 ها زندگیزنکوقتی ترانه حلقه نامزدیش رو پس فرستاد، تو بازارچه کوس رسوایی ما رو زدن...حرف پشت حرف خاله -
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ت ثانیه آبروکنی راحت بود یه عمر مثقال به مثقال آبرو جمع کنی؛ بعدش تو عرض دهرو واسمون جهنم کردن. فکر می

 بشه آبِ جوب؟

 .بارون بودام ستارهگل نرگس خواستگاری اومدی؛ تو چشمان ترانهدسته دوماه بعدش تو با یه

 های بزرگشآلود مادری را میان دستکند، دستِ پر چروک و گوشتهای سیاه پر از گرد و غبارش میبابا نگاهی به کفش

 :گویدگیرد و میمی

 .بودن آب پاکی رو دستم ریخترمنداسم و هنبه قصد عاشقی و محبت جلو اومده بودم؛ ولی حاجی به جرم بی -

خوام با بابا این گناهه می» ولی ترانه با تموم جونش پای عشقش موند، زیر بارون سرد پاییز با حاجی دعوا کرد و گفت: -

 «کسی ازدواج کنم که حالم باهاش خوبه؟

 ...امان از لجبازی! حاجی با اجبار رضایت داد؛ ولی

 .تنی روی پیشانی ظاهر شدرستاری با اخمی یکدرب سبزرنگ اتاق عمل باز شد، پ

*** 

 «راز تلخونِ همسایه»پرده چهارم: 

ی ؛ همهروندهای شتابان به طرف دکتر سبزپوشی که پشت پرستار از اتاق عمل بیرون آمد، میسهند با قدمبابا و دایی

 :ریزندامیدشان را درون نگاهشان می

 طوره؟دکتر چی شد؟ حال شهرزاد چه -

 :آوردر با آرامش لبخندی به چشمانِ پر از هراس عزیزتر از جانم بر لب میدکت

عمل به خوبی انجام شد و فشار درون جمجمه رو پایین آوردیم، باید منتظر باشیم تا سطح هوشیاری بیمارتون باال  -

 .بیاد....البته وضعیت جنین هم تا به حال خوب بوده

خبربودنشان از حال و احواالتِ من بینوا های دایی از تعجب، نشان از بیکهای بابا و گشادشدن مردمشدن دستمشت

 .داشت

ی عزیزانم مثل سوخت؛ به گـ ـناه یک قضاوتِ ناعادالنه همهآخ که دلِ پر از دردم برای کودکِ چسبیده به بطنم می

 .آبرو طردم کردندگناهکاری بی

 !بازنده منم »

 ...گردیگذارم شاید که بازکه در را باز می
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 دزد هم که بیاید

 !یابدچیز مهمی برای بُردن نمی

 ,مهم من بودم

 «!که تو بردی

 :غردکوبد، به سان شیری ژیان به بابا میاش میسهند با کف دستش محکم روی پیشانیدایی

 ی معصوم آورده؟اش کجاست؟ کی این بال رو سر این بچهپس این شوهر گور به گور شده -

 :گویداش میی ته حنجرهدهد و با غم نشستهو پر از ترک است، به دیوار خاکستری تکیه می های بابا خشکلب

 ..خانم هواش رو دارینکردم تو و حاجدونم؛ شش ماه تو کانادا بودم، فکر میمن نمی-

 :ی بابا حلقه شدهای ستبرش دور یقهبینم، دستدرون چشمان دایی مرگ یک مرد را می

 .باش نبودی؟ ما به امید بودن تو رهاش کردیممگه تو مثال با -

کند شهرزاد رنجورِ امروز روزی عزیزترین موجود زند؛ چه کسی باور میدل میزده روی قلبم دِلزخم های چرکینِ دلمه

 .این مردان غضبناک بود

 :شکندآلود مادربزرگم سکوت سهمگین را میصدای سنگین و بغض

ت وقزنه، اونکشین؟ این طفل معصوم میون مرگ و زندگی داره دست و پا میخجالت نمیشما دو تا تو این وضعیت  -

 !رمام بمیام چی کشیده، برای مظلومیت و تنهایی بچهدونه تو این سال بچهشما دوتا لندهور دنبال مقصرین. خدا می

اند که دیگر هیچ آفتاب ظل ام فراگرفتهزدههای غم چنان دور قلبِ یخکنم؛ الیههایم را دور زانوهای لرزانم حلقه میدست

 .تواند آبش بکندتابستانی هم به گمانم نمی

ی پنهان ماجرا در کنیم؛ چه بسا نیمهای قضاوت میها گاهی خیلی زود و براساس دیدن، فقط با یک نما از قضیهما آدم

 .سایه پنهان بماند

 خوانیمشان میرد؛ ما در نقش تماشاگری دور از صحنه فقط دربارهی امروزی ما وجود داهای تلخ در جامعهبعضی واقعیت

کنیم؛ ولی وقتی در بطن کامل ماجرا قرار بگیریم، زاویه دیدِ باورمان و تفکراتمان صد و هشتاد درجه فرق یا قضاوت می

 .خواهد کرد

*** 

 .درون داالن خاطراتم دوباره به عقب برگشتم
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وقف کرد، نگاهم به عروسک گربه پشمالوی سیاه زشت آویزان آینه بود. با کف دست مان متبابا ماشین را باالی کوچه

 .تکانی آرامی به آن دادم

  .کردام را به رقـــص و سماع دعوت میاز رادیوی استانی آهنگ شاد ترکی در حال پخش بود که روح مرده

را روی فرمان ماشین گذاشت، فندک سبز هایش ای مرتب کردم، بابا دستچادر سیاهم را روی روسری بدرنگ عاریه

رنگی را از جیب کتش در آورد؛ همانی را که به عنوان شوخی هدیه روز پدر نامیده بودمش؛ ولی هیهآت که آن یشمی

 .های تنهایی بابا گشتفندک سبز یشمی یار شب

 بابا مگه قول ندادی دیگه سیگار نکشی؟ -

 :ی سمت راننده را کمی پایین داد و گفتاری آتش زد، شیشهام با فندک سیگتوجه به لحن شاکیبابا بی

 !نیکبه اون باباحاجی بگو بدون خبرِ من برات خواستگار جور نکنن؛ اما تو دفعه آخرت باشه چیزی رو ازم پنهون می -

رده و ش پناه باهایی بود که بابا به غار تنهاییی ماشین بردم؛ از آن زمانزیر لب چشم آرامی گفتم، دست به دستگیره

 .قفل سکوت بر لبش زده بود

 :دوقدم از ماشین پژو سفیدمان دور نشده بودم، بابا اسمم را با مهر خواند

 .شهرزاد فردا یه بازیگر جدید مرد برای نقش کاوه میاد، توام کمی زود بیا تا تمرین رو شروع کنیم -

 :ا تا امتداد نگاه بابا پایین آوردمکشیده گذاشتم، کمی سرم ری پُرلکِ پاییندستم را روی شیشه

 بابا هنوز ازم ناراحتی؟ -

 :خاکستر سیگارش را از پنجره به بیرون تکاند

 ....شاید کمی ازت دلخورم، شهرزاد دیگه یکطرفه قضاوتم نکن -

 .ملحن همیشه گرم بابا خیلی خسته بود. کمی سر کوچه ایستادم و دورشدن ماشین بابا را در دل جاده نظاره کرد

 .ها را با لذت وافری گوش کردمخش برگباد مالیمی درون گیسوان درخت بید مجنون وزید، صدای خش

های رنگی علی پر از المپی کوچک لبنیاتی حاجیرو تمام ریخته و شکسته بودند، مغازهرنگ پیادههای نارنجیسنگفرش

آلود ی سبزرنگی بر سر داشت و با دستمال چرکزدند. کاله بافتنزن بود که حتی در روز روشن هم چشمک میچشمک

بار در روز، پیشخوانش را پاک می کرد. سرم را به زیر انداختم و خواستم از مقابل مغازه مثل عابری عبور برای هزارمین

بخت روی چادر من و شلوار سیاهش واژگون گشت. عصبانی و کنم که در اثر تصادف، ناگهان سطل ماستِ مشتری نگون
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 !ز خشم سر بلند کردم، آن موجود ماستی، ارس، تو بودیپر ا

 من از شش جهت  »

 خودم هستم؛

 ... اما

 از سمتی که 

 «!زنی پرنده امصدایم می

رنگم خیره نگاه کردم، با دست کمی پر چادرم را جمع کردم و با کف دست با تحیر به سفیدی ماسیده روی چادر شب

 .تر کنمرنگرا کمی بیخواستم تا این اثر هنری پیکاسوواره 

  !خواندی "دخترِ گیج"ها خیره مانده بودی، زیر لب به طعنه مرا ارس به سطل ماست دمر روی سنگفرش

ام را جلوی ای سرخ شد. تو را از همان روزی که پدرت غذای نذریهای موهای سرم از خجالت به سان گوجهتا ریشه

 .تان روی زمین پرتاب کرد، شناختمخانه

های ماست بود، موهای سیاه و پُرپشتت را با کف دست مرتب کردی، درون های شلوارلی سیاهت پر از لکهپاچه تمام

 .ات پر از برقِ تمسخر بودچشمان یخی

 .ی ترسیده از لنگه دمپایی به طرف خانه دویدمزیر لب عذرخواهی سریع کردم، به سان گربه

ام را خالی کردم. با کنجکاوی نگاهی به ته کوچه انداختم؛ سطل سینههای خانه، نفس تنگ درون با رسیدن به نزدیک

 .ماست دیگری در دست در خم کوچه گم شدی

 .جستن از معرکه بر لبم نشاندملبخند شیرینی برای رهایی

 باران ناگهانِ ابر است، »

 اشک، ناگهانِ عشق

 من، ناگهانِ تو؛

 و تو

 همه ناگهان از کنار این

 «.گذشتیآهسته و آرام 
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ای گشتم که درب حیاط باز شد و سیمای پیمانِ شلوارپارچهکلیدم میبازارم دنبال دستهپشتی شلوغ چهارشنبهدرون کوله

 .نمایان شد

ی ابروانش خبر از غم و یأس های در هم مچالههایش بود، گرهای میان مشترنگ و رو رفته دستی آبیی ساکدسته

یر اش خیره شدم، مسدستیزده باز کنم. با کنجکاوی به ساکتا راه عبوری برای عاشق غم تر رفتمداشت. چندقدم عقب

 :نگاهم را ردیابی کرد و پوزخندی بر لبش جاری کرد و گفت

دونی شهرزادخانم، دیگه جهت امیدوار کردین... میکنم، شما من رو بیدارم گورم رو برای همیشه از این شهر گم می -

 !ی نمیشموقت عاشق کسهیچ

 :ام را به دست چپم دادم، سفیدی ماست حتی به کیفم هم نقش و نگاری زده بودکوله

کنین که ضربان قلبتون باهاش یکی باشه، شمام وقت شما رو امیدوار نکردم، یه روز یکی رو پیدا میآقاپیمان من هیچ -

 .هم ندونسته بهم تهمت زدین

ها های فروافتاده به طرف باالی کوچه رفت. خب تقصیر ما آدمبا شانهحرف دستی به محاسن سیاه صورتش کشید، بی

ون بینی یک نفر را بدشوی و میشدن فرمول خاصی ندارد، فقط یک روز از خواب بلند زمستانی بیدار مینیست؛ عاشق

 !دلیلی فقط عاشقانه دوست داریهیچ

زند که منِ دیوانه، عاشق سنگدلی چون تو م گره میدانستم که روزگار چنان سرنوشتمان را در هارس؛ آن زمان نمی

 ...شوم؛ ولی تومی

ها درهم آمیخته شده بود. روی تخت کنار باغچه رنگمان باز بود، قطرات ریز آب با صدای جیرجیرکوسط حوض آبی فواره

 .خوردیمهای زردرنگ شام میهای رز، زیر نور المپپر از گل

ت گل سرخِ چینی آب بزاقم را تحریک نمود، خورشید نامرد لیموعمانی را از چنگ قاشقم لیموعمانی شناور در ظرفِ خورش

 .دایی مهربان آوردی آویزانم لبخند پنهانی بر لب زنبه سرقت برد. لب و لوچه

 :بغل مهر خوابیده استهای این زن بغلمادربزرگم کفگیر دیگری برنج روی بشقابم سرازیر کرد، درون چین و چروک

 شهرزاد، مادری چرا زیر چشمات یه بند انگشت گود رفته؟ -

 !گردهتر برمیمادرجون معلوم نیست پیش باباش چه اتفاقی میفته، سالم میره داغون -

 .ی ترد قلبم شدصدای پوزخند خورشید خنجری بر دیواره
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 .مجشنواره سخت مشغول تمرینیگذره، فقط این روزا برای رسوندن تئاتر به وقت بد نمیخورشیدجان پیش بابام هیچ -

 .ها را روی هم چید؛ چرا حس کردم بغضی درون رفتارها و حرکاتش پنهان کرده استها و بشقابخورشید قاشق

 !داری کنیعزیزم آخرش که مجبوری بشینی تو خونه بچه -

م به جلو ایوان رفت. ناگهان چندقد کنان بهتا پوشید، زیر لب شکوهبهی دمپایی زردم را با لنگه دمپایی سبز خودش تالنگه

 .کنان به درون خانه رفتلیسکندری خورد و کمی به جلو خم شد. با دست مچ پای دردناکش را مالید و لی

 :وار خورشید خندیدیم. مادری دستش را میان تار موهای سیاهم لغزاندمادری و من لبخندزنان به این رفتار کمدی

 !خوابهداشش دلخوره، یه کم بگذره آتیش زیر خاکسترش هم میکم بابت رفتن پیمان، دایه -

 :های زرنشان شب استسرم را روی زانوی پُرمهر مادری گذاشتم، نگاهم به آسمانِ پر از دکمه

مادرجون، خورشید چرا ازم ناراحته؟ اینکه با صداقتِ قلبی به پیمان گفتم خط سرنوشتمون باهم یکی نیست؟ یه عمر  -

 !یه آدم اشتباهی، نه حقِ منه و نه حق برادرش زندگی سرد با

 هایش را دوباره میان دشت گیسوانم لغزاند؛ چرا مادری همیشه پر از سکوت بود؟ مادربزرگم دست

 .سکوتی که گاهی مرهم روی زخم، گاهی آتشِ پنهانِ امید در تاریکی ناامیدی بود

خواست. اینکه هر روز پاشه زندگی معمولی مثل بقیه رو می اندازی؛ اول دلش یهشهرزاد تو من رو به یاد مادرت می -

بار میوه و سبزی بخره، ترشی درست کنه و بوی غذاش توی محله برای شوهرش صبحانه آماده کنه، بره از بازار تره

خوابِ عشق و عاشقی رو زیاد باور نداشت؛ ولی یه زمستون که بهار قرار بود با نامزدش عروسی کنه، انگار از  .بپیچه

ر مون دچیز تو چندروز به هم ریخت...پای آبروی چند سالهی نامزدی رو پس فرستاد. همهاصحاب کهف بلند شده، حلقه

 !بابا از هر دری تونست وارد شد؛ مهربانی و خشم و حتی کتک؛ ولی هیهآت ترانه آخرش گفت عاشق شدهمیون بود. حاج

 دستم را  »

 گذارم وزیر سرم می

 روم،به خواب می

 من و دستم

 «.بینیمهر شب خواب تو را می

 .های رکیکی از بیرون دیوارهای خانه، آوار آرامشِمان شدصدای هیاهو و دشنام
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رنگش را از روی بند رخت آویزان حیاط برداشت، های محکم به درب آهنی حیاط کوبید، مادربزرگ چادر آبیکسی با مشت

 :به طرف غریبه صدا بلند کرد

 !اومدم..امون بده -

های هیستریک زنی کامال مشهود بود. چنددقیقه ام را روی موهای سرم کشیدم. حال صداها بلندتر و جیغشال صورتی

آلود وسط حیاطمان، مثل حیوانی زخمی از سر درد بعد از بازشدن در، زنی با موهای طالیی پریشان، با صورتی تمام خون

 .آلود بودای خونشده از ترسم، در دستان همسایه جدیدمان، محمد، قمهشادهناالن بود. در افق دید چشمانِ گ

 :هایش را مثل پتک محکم بر فرق سرش کوبیدحال روی زمینِ سرد دوزانو آوار شد، دستهانیه پریشان

کشم. یهای خودم چهارپایه رو از زیر پای میران رذل ممحمد به خاک آقاجونم قسم رضایت نمیدم....با همین دست -

 !خداجون وای دیگه طاقت ندارم

 بارید؟قدر ملتهب و داغ بودند! چرا از در و دیوار آتش بر سرمان میها چهلحظه

 .مو دوزانو نشستمی پریشانچندقدم جلوتر رفتم، کنار این زن آوارزده

 :ی دهانش بیرون ریختمحمد با غیظ قمه را به دستِ چپش داد، کف از گوشه

ه قیمات خندیدی... فقط میران قصاص بشه، اون ماهان رو جلو چشمت قیمهگور خودت و اون خواهر دیوونههانیه تو به  -

  !برمسر می

 ای از زمهریر جهنمت هست؟ جا چه گوشهخدایا این

 جا زیر آسمان سقف ِکبود ِشهرِ هرت بود؟گفتند؛ مگر اینها میکردن انسانقیمهچه راحت حرف از سربریدن و قیمه

 .لرزیدای تنها مانده در باران میهای الغر و رنجور زنِ گریان انداختم، مثل بچهدست گرد شانه

 :ی این کابوس تلخ راه نجات شدی مادربزرگم در صحنهگونهفریاد شیرزن

 کنی؟جا چاله میدونه، صدات رو تو سرت انداختی و همه رو به کشتن تهدید میاوی جوانک مگه این -

کرد، خواست به طرف مادربزرگم هایی که خون از درونشان فوران میار درون بمب متحرکی بیش نبود، با چشمجوانک انگ

 :هایمان با صدای فریاد خورشید شکستشده درون ششهای حبسیورش ببرد. زمان به کندی متوقف شد، نفس

 !کنمی دیگه گورت رو از این خونه گم نکنی، پلیس رو خبر میفقط تا دودقیقه -

تلفن همراهش را با تهدید درون هوا تکان داد. جوانک با عصبانیت قمه را به طرف حوض پرتاب کرد، آب زالل حوض 
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 .رنگ موج برداشت و رنگ سرخ خون گرفتآبی

 .هانیه المصب من حیوون نیستم! فقط یه کم مروت و انصاف داشته باش -

 :نش شدهای پُرتانداز لحظهصدای سرد خورشید دوباره طنین

 .عمو سخنرانیت تموم نشد؟ بفرما خوش اومدی -

 .اش باال و پایین شدمادربزرگ با پای لنگان خودش را به تخت رساند، دستش روی قفسه سینه

 .هایی افتاده از قاب تصویر نگاهمان دور شدجوانک میرغضب چنددقیقه پیش با شانه

 شاید نگویند؛ ولی »

 «.کردن بغل بشوندجای بغل رودگاهی مردها هم دلشان ضعف می

 :کردخورشید لیوان آب بر دست به طرف مادری رفت، زیر لب هم به جان جوانک فحشی نثار می

طور با این میرغضب زندگی ساعت دیگه میان. وای خداجون خواهر خدا به دادت برسه، چهبه سهند زنگ زدم، تا نیم -

 کنی؟می

   !ود و ماجرایی بس عجیب و غریبآلکنان خونهقما ماندیم و با زنی هق

 .کردباشک بازی میای بازیگوش قایمماه امشب رخش را گاهی زیر ابرهای سیاه پنهان، گاهی هم مثل بچه

ایش را زیر روسری سبز عاریه پوشانده؛ پشت سیمای این زن غمی بزرگ و درد تلخونی به هانیه موهای پریشانِ قهوه

 .طعم زهر بود

 .وله از کنج چشمانش جاری شد، با کف دستِ راستش صورتش را پاک کردگهایش گولهاشک

 :ان دادمرنگ، ظرفی شیرینی بهشتی آورد، لیوان چایی خوشرنگ داغ را به دستِ لرزان همسایهمادربزرگم در سینی آبی

 .جان یه کم شیرینی بخور، رنگت مثل میت سفید شدههانیه -

 :رنگش دوباره و صدباره پر از باران شدایهای قهوهشد، تیلهاش پر از آب نگاه مات و پر از غصه

 .ببخشید شما رو هم درگیر این ماجراها کردم -

 .ردککجی میزده از گلیم کهنه بود که به بیننده دهانهای بیرونام را به کفِ دستم تکیه دادم، نگاهم به ریشهچانه

 .ر جونت در خطره باید از طریق پلیس اقدام کنیمونی؛ ولی اگجان عزیزم تو مثل دخترم میهانیه -

 :اش را روی تخت کنار سینی گذاشتشدههانیه لیوان چای سرد
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 !ی پرغصه که توش پر از قساوتِ قلب و بوی گندابه خونه که قاتق نونمون شدهجون، چی بگم از این قصهخانم -

 :های الغر زنِ لرزان حلقه کردهایش را دور شانهمادربزرگ دست

 .منم جای مادرتم، هر دردی داری بگو، خودم با جون و دلم گوش میدم -

 :آوردهانیه هقی از ته دل زد؛ انگار با هر هق تمام رازهای تلخِ ناتمامِ جانش را باال می

مون داشتیم. به قول مادرم حال زندگیمون خوب مشرب شهرستونی بود، یه مغازه لبنیاتی سر کوچهبابام یه مرد خوش -

شد. خواهرم، دیالن، از اون بافتن پر میهای مادرم و با قالیهای خانواده کم جمعیتمون با صبوریبود، چاله و چوله

شدن رو دارن؛ مداوم توی  دخترای اهل خونه و زندگی بود؛ از اونایی که از بچگی عشق مادرشدن و خانم یه خونه

ی دیالن با دیدن میران، برادر یکی از دوستاش، پر گلستان عرانهدنیای شا .پزی پالس بودآرایی و شیرینیکالسای گل

 .شد

های خواهرم مثل گل میرانِ قدسرو جذاب، عصر یک روز اردیبهشت با یه بغل نرگس به خواستگاری دیالن اومد؛ گونه

  .سرخی از شرم گل انداخت

 !اش خبر ندارهیندهی دلش پر از بوی خوش عاشقی شد؛ ولی امان از فرداها که کسی از آباغچه

 بعضى ها مثل یک اتفاق وحشتناک»

 .کنندحال آدم را بد مى

 مثل هواى مانده در اتاق هستند،

 «.اش بیرونشان کندخواهد پنجره را تا انتها باز کند؛ از همه زندگیآدم دلش مى

ر به ی که خورشید به زوهای عمیقش حکایت از اثرکردن مسکن قوبافت سبز را روی سرش کشیده، نفسهانیه پتوی گل

 .کرداو خورانده، می

ی آشنای سهراب روی ی تور حریر، روی تختم انداخته، شمارههای شمعدانی و پردهالی گلدانماه نورش را از البه

 :وار باز نمودمی موبایلم روشن و خاموش شد؛ در را به آرامی پاورچینصفحه

 .الو سالم آقاسهراب -

 :پشت گوشی بلند شدخش آرامی از صدای خش

 .سالم شهرزاد، ببخشید این وقت شب مزاحم شدم -
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 .کنمنه خواهش می -

 .ها رو الزم دارممن فردا واقعا متن -

 .هایم از خجالت گر گرفتگونه

 های نمایشنامه رو به بابا دادم؛ بهت نرسوند؟آقاسهراب من متن -

 :خش دوباره بلند شدصدای خش

 .گیرم، شبت خوشردا صبح از ایشون مینه متاسفانه، پس من ف -

 .شب شمام خوش -

های شناختم، بازیگر ثابت نمایشنامههای دور میحس ناآشنایی مثل ریزش یک رگبار بهاری بر دلم زد؛ سهراب را از سال

مم شای داشت؛ گاهی حسِ شنقص او بودم؛ ولی سهراب شخصیت خیلی پیچیدههای بیبابا بود. من آماتور شیفته بازی

 .کندی همیشه خندانش، شخصیت سنگدلی هم زندگی میگفت زیر پوستهمی

 من ناگهان »

 چون شعر در خوابم

 ها خوش نیستحالم میان بیت

 مفهوموزن و بیقافیه، بیبی

 من ناخوشم؛

 «.اما ردیفم کن

ایش ههانیه با چنگهای هیستریکی سکوتِ سرد شب را شکست. صدای شکستن از داخل اتاقم به گوش رسید، جیغ

 :گفتهای متناوب مثل حیوان زخمی زیر لب جمالتی نامفهومی میموهایش را محکم از ریشه کشید؛ با جیغ

داره. میران خدا لعنتت کنه...با همین دستام چشات میرم! کی این کابوس لعنتی دست از سرم برمیخداجون دارم می -

 !کندنش رو باالی دار ببینمونرو از کاسه در میارم. وای خدا نمیرم فقط ج

های لیوان شکسته روی کف اتاقم زیر نور مهتاب درخششی زده مثل آدم گنگ به دیوار تکیه دادم، خرده ریزسرد و یخ

 .خطرناک داشت

 .کندن هستندای هوا در حال جانهایم برای یافتن قطرهبغضی به بزرگی سنگ درون گلویم گیر کرده، حس کردم ریه
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 .یغ و ناله گنگ و دور شدند، دستی بزرگ و مهربان اسپری را درون دهانم خالی کردصداهای ج

های مختلفی ها هم طعمدلم بود. آغوشهایم جاری شد، سرم روی زانوی مادربزرگ مهربانالی پلکاذنم از البه اشک بی

ل چای دارچینی پر از گرما و آرامش برایم دارند؛ آغوش بابا طعم شیرینی شکالتی با بوی وانیل داشت، آغوش مادری مث

 .بود

 .الی موهایم رقصیددستِ مهربان مادری البه

 :ی خفیفی تبدیل شده بوداش به سکسکههق بریدهداد، هقخورشید کمر هانیه را با مهربانی ماساژ می

 ...میران، آی میران که اومدنش هم پر از خیر و شادی برای ما بود هم -

شد. ها با ساکی پر از خوراکی و سوغاتی مهمون دل دیالن میی مسافربری بود، فقط آخر هفتهمیران راننده قطارها

و ها تها و سالای به زندگیشون بخشید. ماهدنیاآوردن ماهان، شادی دوبارهشون پر از مهر و صفا بود؛ دیالن با بهخونه

 ...ب روی آب کم بودشادی و عید مثل برق و باد گذشت. آی خدا که عمر خوشبختی مثل حبا

 ی پدریچکه کرد و تموم شد. عصر یه روز تابستونی که همه توی خونهعمر خوشبختیشون مثل یخ درحال ذوب چکه

ای بزرگ وسط حوض توی آب های سرخ و هندوانهمیران جمع شده بودیم، مامان آش دوغ محلی پخت، سیب

 ...رقصیدنمی

 :ستش زانوی دردناکش را مالیدمادربزرگ آهی از ته دلش کشید، با کفِ د

 .جان مادر یه کم استراحت کنهانیه -

دانم خواب چه موقع مرا در ساحلِ آرام خویش دربرگرفت. روزهای بعد از آن شبِ شوم، هانیه و سرنوشتِ تلخونش نمی

  .ی ما در مصلحتِ کارهای خدا انگشت بر دهان ماندیمچنان در تار و پود زندگیمان گره خورد که همه

 .سهند برای نماز، از خواب غفلت شیرین دم صبح بیدارم کرداکبر داییصدای اهلل

 .شال سیاه را روی موهای پریشانم انداختم، هانیه مثل جنین زیر پتو خودش را مچاله کرده بود

یی با آن چادر خواب آبی پر از آرامش بود، انداختم. مادری پشت سر داهای چوبی نگاهی به نشیمن که زیر چراغاز پله

 .نمود، به نماز ایستاده بودسفیدی که بوی یاسش مشامم را نوازش می

 .تر است، وضو گرفتمدستم را درون آب سرد حوض فرو کردم، برای دیدار عاشقی که از همه مهربان

 :دایی با لبخند گشاد چسبیده به صورتش، مرا که با تسبیح آبی ذکر گویم، درحال سیرکردن است
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 !جون، با ما به از این باش که با خلق جهانید داییشهرزا -

 :پرتی گفتم؛ تسبیح را در مشتم مچاله کردم، با تعجب به چشمان پر از شیطنتش خیره شدمذکر آخر را با حواس

 دونی محرم رازم تویی، غیر شما کی رو تو این دنیا دارم؟جان خودت که میدایی -

 :ام را مهر زد و گفتهایش پیشانیدایی دست دور گردنم انداخت، با لب

فروشم. سه روزه یه خبر از حال داییش آره جون اون بابات، تو گفتی و منم باور کردم....برو بچه من خودم ذغال -

 !گیرهنمی

دوخت؛ گاهی های چرم اصل را میهایی که کفشهای بزرگ دستش را نوازش کردم، دستام روی پینهبا انگشتِ اشاره

 .شدساله میلجبازی یک کودک پنجدایی به 

 .کنمی شهرزادپز آماده میجونم شما بری دوتا نون بربری بگیری، منم یه صبونهدایی -

 :رنگ را زیر سرش گذاشتدایی ابروهایش را با شیطنت برایم باال انداخت، بالشت صورتی

 خوردن ندارم...انگار مهمون ناخونده همن تکونتا خود صبح تو حسینیه مشغول کار بودیم... پس فردا اربعینه، دیگه جو -

 .داریم

 .ای روی دیوار انداختم؛ ساعت شش و نیم صبح بوددیواری قهوهچادر سبزم را از سرم برداشتم، نگاهی به ساعت

 :ای از نان خالی را به دندان گرفتمای را روشن کردم، لقمهزیر سماور نقره

  ...ببینی چه بلوایی بود همسایه جدیدمونه، دایی دیشب نبودی -

دایی خود را به خواب عمیقِ دم صبح میهمان کرده، با پتو رویش را از گزند سرمای دم صبح پوشاندم؛ آخ چه سرنوشت 

 !انگیزی بودغم

 چرا زندگی یک بچه به این مرد مهربان هدیه نداده بود تا بتواند تمام دریای محبتش را پای کودکی بریزد؟

های شمعدانی مادرجون روی پیش بخاری اتاق گرفته، تا ی باباحاجی گرداندم؛ از اللهت سنتی خانهنگاهم را به باف

 .عکسی که باباحاجی از مکه یادگاری آورده بود

ی نقلی و تمیز مادری کشاند، دو قاشق چای خشک را درون قوری چینی گل سرخ قل سماور مرا به آشپزخانهصدای قل

ی دم کردم. افکارم به راز عجیب هانیه و سرنوشت نامعلومش کشیده شد. صدای گریه ریختم؛ اول صبح چای زندگ

ام رهانید، به زمان حال و بیمارستانی که حاال جسمم را در خود پناه داده، آشنایی مرا از نشخوار خاطرات گذشته
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 .گردمبرمی

*** 

 «هاها و اولین نقاباولین نقش»پرده پنجم: 

 ویِ سرم هست هنوزات رزدهچترِ باران»

 «.ایممن و معشوقِ خیالی به خیابان زده

 .دوزمام که روی تخت، زیر خروارها سیم و لوله است، میای به جسمِ تکیدهنگاهم را از پشت دیوار شیشه

هایش در این چند روز متوالی کثیف و کند، رنگ لباسهای بزرگش مچاله میبابا لیوان یکبارمصرفِ چای را میان دست

 .پیچدخورد؛ آهنگ آرام الهه ناز معین در راهروی باریک میبار زنگ میاست. گوشی همراهش چندین کدررنگ شده

 زنی؟الو آتنا، چندبار دیگه زنگ می -

- ... 

 .حالش بهتره...عملش خوب بود -

-... 

ی ه ید طوالنی تو شوهریابای پیدا کنی، تو کشدن صیغه شوهر دیگهتونی بعد تمومهه! تصمیم من عوض نشده...می -

 !داری

-... 

 .اون دهن پر کثافتت رو ببند، من مثل اون شوهر اولت االغ و ببو نیستم -

-... 

 !آتنا خفه شو -

های شود؛ مثل مسافر هزارساله با شانهکند، با کالفگی از روی نیمکت بلند میبابا با حرص گوشی تلفن را خاموش می

 .رودافتاده به طرف بیرون بخش می

 .ی کالغان استبرگ مأوای خانوادههای ل*خت و بیآسمان رخت سیاهی بر تن پوشیده، درخت

ی زدهآلود روی موهای خاکستری بابا نشست، نورهای رنگی، محوطه شبهای ریز برف با وزش باد رقـــصدانه

 .نمودکند، دود سیگارش اشکال متنوعی در هوا رسم میبیمارستان را روشن می

 .رودهایم که درونشان فرو میی بابا نهادم؛ ولی امان از دستهای خستههای کوچکم را روی شانهدست

 :زنمی سفیدشده از برف، رو به آسمان ضجه میکنم، روی محوطهریزش حس وحشتناک خألیی را درونم حس می
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های بابام رو ببین، از درد من خم نهخوای امتحانم کنی؟ خداجون دیگه طاقتم تموم شده...شوقدر دیگه میخدایا چه -

 !ی ناخلفت کم آوردمشنوی، من، بندهقدر دیگه باید توان بدم؟ خداجونم میشده. چه

 :فشارداش را میگذارد، با حس نزدیکی از همدردی درد مشترک شانهی بابا میدایی دست بر روی شانه

جا تنها بذاره و بره نیست ما رو با این همه حجم درد این وفاقدر بیامیر شهرزاد حتما خوب میشه، این دختر این -

 !حاجی مکهحاجی

اندازد، برف و ته سیگار در ی زاللی از اشک پوشاند، ته سیگار را روی زمین برفی میهای خاکستری بابا را پردهتیله

 .شوندآغوش هم حل می

 !م که حظ کنهفردا باهم میریم سراغ ارس، چنان درسی به این بچه سوسول بدی -

گر رقـــص روند. منِ سرمازده در این شب، با پوزخندی بر لب نظارههای هم مثل دو یار دیرین میدست در گرد شانه

 .مانمبرف می

هایی که کج و کوله از سیطره دیدمان عبور های پُرلک ماشین به درختاش زده، از پشت شیشهبابا دستش را زیر چانه

 .کنند، زل زده استمی

ه کند، چنان زل زده کام را چک میهای خوبی برایش نداشت. بابا به دکتر جوان که عالیم حیاتیصبح دکتر معالجم خبر

 .اش برای رهایی از برزخ استانگار ناجی

 ام به هوش نمیاد؟دکتر پس چرا بچه -

 :نویسداندازد، روی کاغذهایش چیزی میقوه کوچکی را درون چشمانم میدکتر چراغ

های آینده خیلی العملی نشون نمیده...ساعتها عکسببینید، دختر شما یه عمل سخت رو گذرونده؛ ولی به محرک -

 .مهمه... براش دعا کنین

آه! من روحی گرفتار بین دو عالم بودم، حاال هم سوار بر ماشین دایی برای یافتن ردی از ارس، شوهر نامهربانم، همراه 

 .شده بودم

. همان کنمکند، هجوم سیل خاطراتِ تلخ و شیرین را حس میسر پیچ خیابان آشنای خاطراتم متوقف می دایی ماشین را

ی نوساز با نمای سنگ سرخ، همچنان ام شده بود، ساختمان دوطبقههای زیادی مونس تنهاییدرخت بیدِ مجنون که شب

های رنگی و کوچک عطر جلوی آتلیه عکاسی یشهفروش هم با آن شکند. حتی پیرمرد دستپابرجا ریشخندآمیز نگاهم می
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ای را اش را تا باالی چشمانش پایین کشیده، مثل همیشه با بدگمانی هر غریبهبساطش پهن بود، همان جاست؛ کاله آبی

 .پاییدمی

لگی حوصاست. بابا پوفی از سر بی ها تزیین شدهویترین آتلیه عکاسی شوکا با قاب عکس کوچک و بزرگ از عکس بچه

تری ای، دخدهد. پشت پیشخوان شیشهکند، با دست درب را به جلو هل میکشید. دایی زیپ کاپشن سیاهش را باز می

ر ی دیوار، هیچ تغییری نکرده بود. دختی کوچک و چشمان درشت نشسته بود. همان نخل سبزرنگ مصنوعی گوشهبا جثه

ها بعد از گذشت کنم؛ عکسای با موهای بور را نگاه میچههمان شوکای معروف آشنای پارسالم است. قاب عکس دخترب

 .شوندروح میقدر بیزمان چه

 :صدای شوکا به نرمی آبی روان است

 امری دارین؟ -

 :گذاردی پیشخوان میدایی دست بر لبه

 .با آقای زند کار داریم -

 .ا دوبرابر نموده بودگونش ررنگ زیبایی فرشتهاش کشید، شال زرشکیشوکا دستی بر موهای طالیی

 .اآلن خدمتتون میان -

 .زندوار ضربه میبابا با نوک کفش روی زمین ریتم

 .خورداز اتاقک کناری قامت بلندت بیرون آمد، با دیدن بابا و دایی ابروهای سیاهت از خشم و نفرت در هم گره می

 خواستم بمانم،می»

 .رفتم

 .خواستم بروم، ماندممی

 و نه ماندن؛نه رفتن مهم بود 

 مهم من بودم

 « ...که نبودم

 ام که حتیی خستهپیچد. من یک روح آوارهام میشود؛ دردی که در تمام روح خستههنوز هم قلبم با دیدنت پر از درد می

 .گیرم را راضی کنم تا دوری از تو را تاب بیاورندهای بهانهتوانم دستنمی
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 .شوندات لبریز از خشم و نفرت میبا دیدن بابا و دایی، چشمان سرد و یخی

 .دوزدات، با ناراحتی نگاهش را به تو میشوکا، دخترخاله

 :شکندصدای تلخ و طلبکارت سکوت را می

 جان عزیز! پارسال دوست امسال آشنا... پس شهرزاد به طالق راضی شد؟به احوال پدرزن و دایی -

 :تواند قورت بدهدگویا نجویده نمی ی طالق راکند، کلمهبابا پوزخند برلب تماشایش می

 خواستی طالقش بدی؟مگه تو می -

 .سهند خاموش استارس، رد نگاهت هنوز به دایی

 .کرد تا یه فرصت دوباره بهش بدمچهارروز پیش که پشت تلفن راضی نبود، التماسم می -

 را خوب بلد هستی؟زدن داد؛ چه سنگدلی هستی که زخمزدن میلحنت مثل همیشه بوی تمسخر و طعنه

 :شود، در چشمانش طوفانی از خشم و نفرت استدایی با خشم دوقدم به تو نزدیک می

 ... غیرت... به توام میگن مردبی -

 :ی میز چسباندی، کمی به جلو خم شدیارس دستت را به لبه

 !که آشغال رفتار کردینزنه، شماهایی که باهاش مثل یه تیحرف دهنت رو بفهم...ببین کی حرف از مردونگی می -

 .ارس هیهآت که حقیقت را مثل سیلی بر صورتشان کوبیدی

 :گیردهایش میی پیراهنت را درون مشتهای کلیدکرده از خشم، یقهدایی با دندان

زمینی پشندی واسم موعظه وقت تو مثل سیبات روی تخت بیمارستون در حال مرگن...اونمردک الدنگ، زن و بچه -

 کنی؟می

 :رون چشمانت پر از حیرت و سوءظن استد

 خواین سرم در بیارین؟کدوم بچه؟ بیمارستان؟ شماها چی دارین میگن؟ مثل پارسال چه بامبولی می -

 :زندکشد، پر از غم لب میاش میبابا دستی بر ریش پروفسوری

 !های خودت ببینیبیایی با چشمتونی ست، یه تصادف وحشتناک کرده و تو کما رفته...میماه حاملهشهرزاد سه -

 :پوشاندشنوم، شوکا با دست چشمانش را میای را میهق ریز زنانهصدای هق

 چیز دیگه بین تو و شهرزاد نمونده؟ارس... مگه نگفتی هیچ -
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 .دآزری خــ ـیانـت درون عکاسی مشام همه را میجا بود، بوی مشمئزکنندهی من اینحقیقت گنداب زندگی عاشقانه

های الغر شوکا هایت روی شانهچه بدبخت بودم که خوشبختی مثل پیرزن جذامی برایم تداعی شده بود. ارس دست

 .دردشود؛ حسادت مثل دشنه درونم را میپیچک می

 شناسند،هایی که مرا میی آنهمه»

 !دانند چه آدم حسودی هستممی

 هایی کهی آنو همه

 ...شناسندتو را می

 یی کههالعنت به آن

 «!شناسندتو را می

 ات،خالهارس این آغوش امن میان بازوانت، باید از آنِ من و کودکت باشد؛ ولی تو سخاوتمندانه آن را پیشکش دختر

 .ستاندیها میاند، از آنکنی. شاید انتقام آن بالهایی را که فامیلم سرت آوردهشوکا می

 :رام خاتمه دادی پرسوز دسهند به صحنهی داییحوصلهصدای بی

 ... شازده اول تکلیف زندگی اولت رو روشن کن، بعد -

 :بنددپوزخند وحشتناکی بر لبانت نقش می

 .دونم این دفعه چه ریگی تو کفشتونه! شوکا برو خونه منم زودی میاملعنت خدا به شماها بیاد، من که می-

 کنم؛ به روزهای خوشای فکر میده کنار ویترین شیشهششوی. من به شوکای مچالهحرص آلود با دایی و بابا همراه می

 نهایت خندان وها را قرار بود کنار این دختر ریزجثه بازی کنم، یک سال قبل این دختر بیای که اولین نقشگذشته

 .شرو بودخو

*** 

کرد، کاغذهای د میها همیشه غمی بزرگ در درونم رشدهیم؛ صبح چهارشنبهما روزها را برحسب حال روحیمان لقبی می

ی کاغذ کردم، هنوز افکارم درگیر راز مخوف هانیه بود. با خودکار عکس طناب داری گوشهام را زیر و رو مینمایشنامه

 رسم نمودم، چه رازی در قلبش داشت که حرف از قصاص و تقاص بود؟

 .اعت نُه صبح چفت شده بودندها با تنبلی روی سسفیدم بود، عقربهشکل صفحهاینگاهم به ساعتِ مچی دایره

هایی که با قدر دلم در آرزوی یک لپتاپ بود تا دیگر از شر کاغذها و متنهنوز خبری از اعضای گروه نمایش نبود. چه
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ی اضافه عالوه بر خرجِ دانشگاه پیام نور تر از آن بودم که هزینهنمودم، راحت باشم؛ ولی خجالتیشلختگی گم و گور می

هایم ام باعث شده بود تا تمام دردها و خواستهخواهم. هرچند سخاوت باباحاجی زبانزد بود؛ ولی زندگی دوگانهرا از بابا ب

 .را مخفی کنم

ت ای درسرنگ گذاشتم. صحنه یک کلبه چوبی بود؛ با چند تخته چوب قاب پنجرهچادرم را روی صندلی چوبی نارنجی

ی مستقلم بود، هیجانی مثل عطش یک کودک این اولین نمایشنامه هایم را پشت سرم قالب کردم؛کرده بودند. دست

 .ی ریز و کوتاهی در سالن درندشت تئاتر پیچیدبرای خوردن یک بستنی در گرمای تابستان داشتم. صدای خنده

 :ای دوباره بلند شدی ریز پر از عشوهصدای خنده

 ارس مطمئنی آدرس رو درست اومدیم؟ -

 :جوابش را دادای صدای زمخت و دورگه

 .جا رو دادسهراب دیشب آدرس این -

 :صدای آشنا و بم سهراب قاطی بحث شد

 .سالم -

ها در افق دیدم نمایان شدند، حال توانستم بازیگران و آشناهای جدید را ببینم. اول از همه دختری با صداها و سایه

اش از زیر شال سرخابی سخاوتمندانه در اطراف طالییبندی را ظریف دیدم. مانتوی جلوباز آبی بر تن زده، موهای اسکلت

 .هایش آویزان بودشانه

 .اش کنار هم مثل دو یار صمیمی کنار صحنه رسیدندسهراب هم با آن تیپ هنری همیشگی

داری ام ابروهایت به طرز خندهها در یادآوری خاطرات قدیمی نقش خیلی فعالی دارد. ارس با دیدن دوبارهی آدمحافظه

هایم از یادآوری آن سطل ماست دردسرساز گلگون ام کشیدم، حس کردم گونهی مقنعهر هم گره خورد. دستی به لبهد

 :شد و گفتم

 قدر دیر کردین؟سالم...چه -

 :ات را فشردسهراب با لبخند شانه

 .ی کل تبریز رو گلچین کردمخان تنبل بود، شهرزاد برات بهترین هنرپیشهسالم. تقصیر ارس -

 :ی ظریفی کرددخترک خنده
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 جا مترسک سر جالیزم؟جان پس من اینسهراب -

بدن عاشقِ سهراب بود؛ سهراب چشمک ریزی به دخترک زد. از صمیمیت تنیده در روابطشان جا خوردم، این دختر نازک

 .زند، شناختنی چشمانشان سوسو میتوان از شوقی که درونِ نیهای عاشق را میزن

 :ی کردم تا به این شیطنت پنهان پایان دهمای مصلحتسرفه

 کنی؟آقاسهراب معرفی نمی -

 :سهراب گویا لحن سرد و جدیتم را در سخنانم خواند که گفت

پردازیه. ایشون هم خانم ایمانی، ایشون دوست صمیمی من ارس کیانی، خانم شوکا حافظیان هم کارشون چهره -

 .ی این نمایشنامه هستننویسنده

 :ای بر لبت نقش بستو نرم دختر را فشردم. ارس لبخند موذیانهدست کوچک 

 .اش رو خوندم، آخرین کارشون هم سطل ماست بودبله، چند تا نمایشنامه -

 :سهراب با دست صندلی ها را تعارف کرد

 .چه خوب! پس بیاین در مورد نمایشنامه و کاراکترها حرف بزنیم -

 :راب نشستای کنار سهشوکا روی صندلی چوبی قهوه

 .من کم و بیش این نمایشنامه رو خوندم -

 :ی موهایت باال بردیارس ابروهایت را تا ریشه

 سارق ادبی، هی این چندروز دنبال کاغذام بودم...نگو تو کش رفته بودی؟ -

 .ی ریزش درون سالن اکو شدشوکا نیشگون ریزی از دستت گرفت، قهقهه

 .وتی داره...شهرزادخانم تبریک میگمخب عاشق نقش رژان شدم، موضوع متفا -

 :ام جاری شدی موهای زیر مقنعهعرق ریزی از ریشه

 .مرسی...نظر لطفتونه-

 :ی چوبی نقاشی کشیدیارس با خودکار روی میز فرسوده

های سوخته خیلی گنگ و نامفهوم بود، شخصیت ی ریشهسهراب تو نسخه اولیه که بهم ایمیل کرده بودی، نمایشنامه -

  !خورهکان تو متن خیلی منطقی نبود. به نظرم اصال به درد اجرا و شرکت تو جشنواره مهمی چون فجر نمیما
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 زدند که من خبر نداشتم؟ی دوم نمایشنامه حرف میحس بد ناامیدی درونم جاری شد، از کدام نسخه

گرم را به سهراب که دستش های بلندم درون گوشت دستم فرو رفت. نگاه پرسشدستم را از حرص مشت کردم، ناخن

 :اش کرده، انداختمگاه چانهرا تکیه

 سهراب نظر تو چیه؟ -

 :ای بزند تا برایم دلگرمی باشدسهراب سعی کرد تا لبخند کج و کوله

 .خب متن نمایشنامه اولیه خیلی منسجم نبود، آقاامیر تو بازنویسی که خیلی بهترش کرد -

 :لی کرده باشند، صدای ریز شوکا از شادی در جمع چهارنفره پیچیدانگار یک سطل آب یخ روی فرق سرم خا

اد طور دلت میاد ازش انتقای که من خوندم کامل بودا، چهی آقاامیر بودم، ارس اون متن نمایشنامهمن عاشق تئاتر سایه -

 کنی؟

 :سهراب دستی دور دهانش کشید

 ودم، اون متن کامل رو هم شما انگار کش رفتی؟شوکاجان ... من برای ارس نسخه اولیه رو ایمیل کرده ب -

 .هایش از خوشی چال افتادی شوکا بلند شد، گونهصدای خنده

دا نقصم تعریف کرد، حال در خفا خی بیشد. بابا با چه حرارتی از نمایشنامهبغض درون گلویم آخر تبدیل به سیالب می

 .کرده بودام را بازنویسی سروتهبار نوشته بیداند چندینمی

چالندمشان. نگاهت پر از های من بود که عصبی میسنگینی نگاهی را حس کردم، ارس امتداد نگاهت روی دست

 .خواندیاستفهام بود؛ چه بد که راز نگاهم را از همان اول می

ورد وکا با حرارت در مآشنا آبرویم را به تاراج نبرد. شهای تازهام جلوی غریبهی سنگی بغضم را قورت دادم تا گریهگلوله

داد، سهراب دست به کمر با خنده سری به عالمت تایید تکان داد. شوکا دستش را هایش نظر میدکور صحنه و ایده

 .شان در صحنه پیچیدی دونفرهگرفته به طرف قاب پنجره چوبی برد، سر در گوش سهراب چه گفت خنده

 خانم ایمانی شما حالتون خوبه؟ -

 :ام کشیدمکردهعرقدست بر پیشانی 

 .بله خوبم -

 :چشمان سیاهت تمسخری پنهان داشت
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 !زنی زیرگریهی دیگه میرسه، احتماال چنددقیقهنظر نمیطور بهواقعا؟ این -

 :لبم را به دندان گزیدم

 آقای کیانی چه دلیلی برای گریه دارم؟ -

 :و لب زدی پای راستت را روی پای چپ انداختی، کمی گردنت را به جلو خم کردی

 !ام با سهراب ناراحتیخالهگرفتن دخترات رو بازنویسی کرده، دوم از گرماول اینکه خبر نداشتی آقاامیر نمایشنامه -

 :ابروهایم از حیرت باال رفت، پوزخندی بر لبم نقش بست

 !نهکردن کارتوگویی؟ روابط آقا سهراب به خودشون مربوطه...شما هم انگار زود قضاوتشما غیب -

 :با لذت به سرخ و سفیدشدن من از خشم نگاه کردی و گفتی

 ی درونت رو لو میده؟شهرزادخانم تا حاال کسی بهت نگفته چشمات همه -

 .حوصلگی کشیدمدستم را از حرص مشت کردم تا بر صورت خندانت نکوبم، پوفی از سر بی

 :کردیهای فرضی کشیدی؛ چشمک ریزی نثارم با دست روی میز چوبی دایره

 ...همین اآلن کم مونده تا سرم رو به طاق بکوبی -

شکن به تویی که چای نخورده پسرخاله شدی، بدهم؛ نوای سحرانگیز تلفن همراهم بلند دهان باز کردم تا جوابی دندان

 .شد

 .الو، سالم مادر جون -

-... 

 .خوبم الهی قربونت برم. نه سرما نخوردم -

-... 

 .میام حسینیه باشه...پس من یه راست -

سیاه امروز روسری قرمز کوچکی بر سرش بسته بود. مشغول بگو اش را روی بازویش انداخته، آتنای چشمبابا کت پاییزه

 .ی ناجور جمع من بودم، چادر و کیفم را از روی میز چوبی برداشتمو بخند با جمع هنری بود. گویا تنها غریبه و وصله

کردم و عزم رفتن داشتم. دستی بر ریش خت که چادرم را روی سرم مرتب میبابا نگاه متعجبش را به من دو

 :اش کشیدپروفسوری

 کجا به سالمتی شال و کاله کردی؟ -
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 :کاغذهایم را دسته کردم

 .پزونه، مادرجون منتظرمه باهم بریمامشب تو حسینیه نذری -

 :بابا کاغذها را از دستم گرفت، با حرص روی میز چوبی کوبید

  !ی این نمایشنامه نیستی؟ یه کم حس مسئولیت بکنامروز تمرین نداریم؟ تو نویسنده مگه-

 :آلود کیفم را بر دوشم انداختملعنت به من که اشکم همیشه دم مشکم بود! بغض

 خورد؟خواد؟ اصال به درد اجرا میی من نیست، شما چرا بهم نگفتی بازنویسی میاین نمایشنامه-

 :مالیمتِ کودکی گرفت، لحنش پر از دلجویی بودبابا بازویم را با 

 .زنیمعزیزم بعد حرف می -

 .ی دوساله نیستم که هی بخوای سرم رو شیره بمالیبابا من بچه -

 :معدنی روی میز را برداشتصدایم کمی باال رفت، بابا کالفه بطری آب

همه آدم عالف تو نیستن! هرچند انگار هنوز لیاقت ساله میشی، این های پنجشهرزاد گاهی اوقات لجبازتر از دختربچه -

 !نوشتن نمایشنامه رو هم نداری

 .قطره روی صورتم خطی کج و کوله انداختی اشکم جوشید، قطرهچشمه

آفرینی برای هایی که برای نقشچیز اهمیت نداشت؛ نه نگاه متعجب آدمآن لحظه هیچ .به طرف درب خروجی دویدم

دند، نه نگاه سرزنشگر بابا، فقط یک چیز در من فرو ریخت، آن هم حس افتخاری بود که با نوشتن ام آمده بونمایشنامه

 .الی ابرهای سیاه گم شداولین نمایشنامه و اجرای آن در من بود؛ آن حس دود شده و به آسمان تبریز رفته، البه

 هایی که جوراب وها بود. دستفروشنگارنگ مغازههای ررو، نگاهم به ویترینهایی فروافتاده در پیادهزیر با شانهسربه

 .ی گچی دختری که سبد گلی بر سر داشت، نظرم را جلب کردفروختند. مجسمهریز زنانه میخرده

 .ها شاد و زنده بودمجسمه را در دستم گرفتم، رنگ گل

 آقا این مجسمه چنده؟ -

ی وفش کنارم ایستاد، چنان لبخند گشادی زد که گوشهبا حیرت سر برگرداندم، سهراب با همان کاله سبز بدرنگ معر

 :چشمانش پر از چین شد

 .آقاامیر از دستت خیلی ناراحت شد -
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 :فروش گذاشتم، چادرم را روی سرم مرتب کردمی گچی را روی بساط خردهمجسمه

 .خورمبابا بهم فهموند که به درد نوشتن نمی -

 :رو به راه افتادآور بود، همپای من در پیادهابان سرسامها در خیها و جیغ الستیکصدای بوق ماشین

 !شهرزاد بابات رو یه کم منصفانه قضاوت کن -

 .ی کوچکش همین بازنویسی نمایشنامه...من دیگه بچه نیستمکنه؟ نمونهچیز رو ازم مخفی میچرا بابا همه -

 :ختها پرداهای کتابفروشی به تماشای عنوانسهراب جلوی ویترین کتاب

ای برای کارش داره. راستش من کنندهتو اآلن ازش دلخوری، چندساعت بعد به بابات تلفن کن، حتما جواب قانع -

 ...خواستم در مورد موضوع خیلی مهمی باهات حرف بزنم...تو یعنی...منمی

هایم از شرم باغ گونهزن بود، های چشمکهای سیاه چشمان سهراب پر از ستارهمتعجب سرم را بلند کردم؛ درون تیله

 .انار شد

 .هایی که به لطافت حریر باران استها از جنس دیگری است، از جنس حرفته قلبم یک حسی گفت این صحبت

 :رو را خیس کرد، سهراب از خجالت دستی بر موهایش کشیدهای پیاده نم باران روی سنگفرشنم

 .شاپ باران منتظرتمدوشنبه ساعت پنج کافی -

 .های زرد ناپدید شدالی تاکسیه عنوان خداحافظی تکان داد، مثل قطره البهدستی ب

های ی زیبایی با بالهای متناقض از بهت و شادی درونم جوشید، سهراب برایم رودِ زالل آرامش بود، پروانهحس

 .ی قلبم سبکبال پرواز کردرنگارنگ درون دریاچه

 .رات ریز باران را با تمام جان حس کردمدستم را به طرف آسمان دراز کردم؛ خنکای قط

 خودت هم که نباشی »

 ...کندات دلبری میخیال خنده

 !انصاف نیست

 آییاگر نمی

 «.کمی از مرا به من بازگردان

ی آینده بودم؛ ولی هیهآت که روزگار برایم سرنوشت دیگری رقم دست به طرف تاکسی دراز کردم، دلخوش به دوشنبه
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 .زده بود

خوان از انگیز نوحهبارید، صدای حزنی آشپزخانه حسینیه نگاهم به باران تندی بود که از ظهر یکسره میپنجرهازپشت 

 .بلندگوها در حیاط جاری بود

 .کشیدن بود؛ بوی خوش برنج زعفرانی را به مشام کشیدمگاز بزرگ، دیگِ برنج در حال دمروی اجاق

گرفت. گاهی با نوای نوحه ترکی زیر لب ها را پوست میرمز و زرد نشسته، آنهانیه کنار سبد بزرگی از پیازهای درشت ق

 .ی کوچک را باز کردم، روسری ساتن سیاهم را با دست کمی جلو کشیدمکرد. الی پنجرههمنوایی می

 .کردم یگرفتن پیاز درشتکنار هانیه روی چهارپایه قرمز پالستیکی نشستم، چاقویی از ظرف برداشتم و شروع به پوست

 :پای چشمان هانیه یک بند انگشت گود افتاده، کنجکاوانه سرش را کمی باال گرفت

 شهرزاد تا حاال دل به کسی دادی؟ -

 ...دونمنمی -

هایم هنوز برای ی سهراب و قرار روز دوشنبه افتادم. حسهایم از شرم و حیای دخترانه اناری شد، یاد حرفِ نگفتهگونه

و  گوییها درباره تئاتر و قصهبود؛ با سهراب حرف مشترک زیادی برای گفتن داشتم، ساعتخودم ناشناخته و گنگ 

زدیم. شاید چون همیشه مورد تایید بابا بود، من هم ناخودآگاه به او از اعماق قلبم اعتماد نویسی حرف مینمایشنامه

 .داشتم

 فکرکردن به تو یعنی غزلی شورانگیز »

 «ست! کافیترینمکه همین شوق مرا،خوب

 :اش را پاک کرداش عرق نشسته روی پیشانیی روسریهانیه با دسته

منطق به یکی دل ببندی، چشم دل و عقلت باهم کور میشه. عشق من به دونی بدترین درد دنیا عاشقیه. وقتی که بیمی -

 .محمد مثل گل سرخ بود؛ بدون اینکه به خارهاش توجه کنم

 .تمپیاز را درون ظرف مسی انداخ

 ی داستانت چی شد؟ چه اتفاقی برای شوهرخواهرت، میران افتاده بود؟راستی بقیه -

ی چشمانش را با دست پاک کرد، اشک ناشی از سوزش پیاز بود یا من درد تلخونش را دوباره یادآوری اشک گوشه

 کردم؟
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آبیش رو روی زمین انداخت، دو  دستیعصر اون روز، میران با چشمای پرخون و مبهوت درب حیاط رو باز کرد، ساک -

زانو روی سنگریزهای باغ افتاد. دیالن پابرهنه به طرفش دوید، هیکل چون سَروش از کمر خم شد؛ وای که اشک مثل 

 .قطره روی زمین چکیدهای سیاهش گم شد، قطرهالی ریشسیالب از البه

های میران رو پاک کرد. سری بلندش اشکی رودیالن، خواهرم، صورت شوهرش رو با دو دست قاب گرفت، با گوشه

 «دردت به جونم، چی شده؟» دیالن با درد آروم زمزمه کرد:

د ی سیاه بود. چناول فکر کردم یه حیوونی چیزیه، از توی واگن فقط یه نقطه»میران محکم واستوار مثل بچه ها زار زد: 

رفت... رو با دست لرزون کشیدم؛ ولی قطار هی جلو میی موطالیی بود. ترمز بار سوت قطار رو کشیدم؛ ولی یه دختربچه

هاش رو باز کرد و روی ریل قطار چرخ خورد و رفت...موهاش مثل طال تو آفتاب درخشید. دختربچه خندان دستجلو می

 «...چرخ خورد. خدایا....دیالن بچه رفت زیر قطار. دخترک جیغ کشید...من از ته دلم نعره کشیدم

ی این حرص از وسط دونیم کرد. بیرونِ آشپزخانه باران هنوز به شدت تمام درحال باریدن بود، ادامه هانیه پیاز را با

 .تر بودداستان تراژدی خیلی غمگین

روزی نبود که خواهرم، دیالن، با سر  .بعد اون جریان میران خیلی عصبی و پرخاشگر شد، دیگه حتی سر کار هم نرفت -

ها کردند. ما آدممون نیاد؛ ولی بابا و مادرم دیالن رو به سعه صدر و صبوری دعوت میخونهو چشم کبود به حالت قهر به 

شون بست رسیدههای میران و بدبختی خواهرم عادت کردیم، روی زندگی به بنکنیم؛ به بداخالقیچیز عادت میبه همه

 .ون مثل کبک تو برف بودی طالقش رو مطرح کرد؛ ولی همه سرمسرپوش گذاشتیم. خواهرم بارها قضیه

ی ما بود؛ ولی شور ی عاشقی خودم با محمد بودم، میران مخالف وصلت برادرش با خانوادهاون روزها من سرگرم قصه

 .کنان به طرف خونه پدری رفتیمعاشقی ما از هر سدی و بندی عبور کرد، بعد از عقد محضری ما شاد و هلهله

ام قبل از ما خونه رفتن، با لباس سفید عروسی با من رو با خون شستن! خانواده شهرزادجان چی بگم... گلیم بدبختیای

بست ی بنزده چرخیدیم و چرخیدیم...محمد با لب خندون ماشین رو تو کوچهها با ماشین گلعشقم محمد، توی خیابون

های رنگی ماشین پلیس راغآمبوالنس و چ !ی مردم جمع بودنی پدریم هدایت کرد. وای خدا مثل روز محشر همهخونه

ام یتیم شدم. با لباس عروس از ی خانوادهتو سرم باال و پایین شدند. وای که اون روز بدبخت شدم! اون روز از همه

ها روم رقصیدند. اون برانکاردهایی که روشون مالفه سفید ی آدمزدههای گرد و وحشتماشین بیرون پریدم...چشم

ول رو ی اهایی که خواستن نذارن جلو برم، فرار کردم. مالفهوار از بند دستبا قدرتی دیوونه کشیدند، عزیزای من بودند.
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ی مهربونش رو دریده بودند. اون یکی مامانم بود ... خواهر ها سینهکنار زدم...باباجونم بود با صورت پرخون ...گلوله

ا وار تو کوچه فریاد زدم...بابزاش رو بغل کنه. دیوونهبدبخت عزی بدبختم چشاش از حدقه بیرون زده بود. نذاشتن هانیه

مامان....آجی هانیه عروس شدم...تو تشت خون عروس شدم و کل کشیدم. میران حیوون و سنگدل با خشم و غضبش 

له وی دنیام رو با مسلسل به رگبار گلام و همهی خانوادهگرفتن از خواهرم که درخواست طالق داده بود، همهبرای انتقام

 .بسته بود

هانیه صورتش از درد و خشم به سرخی گرایید، با قلبی پرخون به بیرون از آشپزخانه رفت. زیر باران دوالدوال رفت و کنار 

 .حوض بزرگ وسط حیاط حسینیه نشست. با چشمانی گریان پشت پنجره ایستادم و به زنی عزادار زیر باران نگاه کردم

 بینم که، وایلیک در آینه می »

 «ای هم ز آنچه بودم نیستمسایه

هانیه، با چند قرص آرامبخش قوی به خواب عمیقی رفته، از پشت پنجره به آسمان سیاه که هر چندثانیه یکبار با نور 

 .امشد، زل زدهصاعقه روشن می

دادند، اگر میانداز شده است؛ اگر روح میران را مورد درمان قرار های هانیه مثل ناقوس کلیسا در مغزم طنینحرف

گذاشتند؛ این فاجعه به طعم زقوم در زندگیشان اتفاق ی دیالن بر زندگی آشفته و روح رنجورش سرپوش نمیخانواده

 .افتادنمی

 !دادن به تقدیرگذاشتن، تناست سرپوشاگر، اگر، زندگی ما به جای حل مسئله شده

 !کوچک در گذر زمان تبدیل به بهمنی ویرانگر شودی برفی مشکالت کنیم تا گلولهدست میقدر تعلل و دستآن

 ایمما جوانی را میان خاک مدفون کرده »

 «بس که در پایان هر شادی درآمد پیر ما

هایم از بابا بخار شد و به طاق آسمان قدر کودکانه و بسته بود! وقتی حجم کوه درد هانیه را شنیدم، دلخوریدنیای من چه

 .تاریک شب پرواز کرد

اش را به یغما برده، باز هم چون های اردیبهشتی خانوادهی شکوفهشیرزنی بود که وقتی داسِ غارتگر مرگ، همهچه 

 .درختی تناور مقابل طوفان سر خم نکرده بود

 .خواندن مادربزرگم روحم را به ملکوت اعال مهمان کردصدای گرم و خوشایند قرآن

*** 
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 «بیداری از کما»پرده ششم: 

روم، پاهای های پاره جلو مییدیوارکورمال در راهرویی تاریک با کاغذانگیزی فرا گرفته، کورمالسکوت وهمهمه جا را 

کشم، صدای گذارم، دستم را برای یافتن چیزی آشنا در تاریکی روی دیوار میام را روی سطح ناهموار سرد میبرهنه

 .یابدی خوشی درون تاریکی انعکاس مینامفهوم و زمزمه

دهد. صدا به نرمی پری رقصان در هوا بود. درون های باریک نور از انتهای راهرویی تاریک چشمانم را نوازش میشعاع

 .تابداند، نور به شدت بیشتری میهایم بستهای سنگین بر روی پلکای از نور و گرما بودم؛ وزنههاله

 .رودزن فرو میسوزنم، نور درون عدسی چشمانم سوزنهایم را بر هم میپلک

 .دهمهایم را به زحمت تکان میبندد، انگشتای مات و کمرنگ درون مغزم نقش میهاله

 :اندازدصدایی با شوق درون حجم سرم طنین می

 شهرزاد....شهرزادجان....خداروشکر! دکتر...دکتر؟-

 .رواح سرگردان نیستمخواند، این بار دیگر بین دنیای ادوباره امواج خواب مرا به ساحلِ امن خویش می

 :دهدام را نوازش میی جوارح خستهدانم چه ساعتی از روز یا شب است، صدای گرم و مهربان مادربزرگم همهنمی

ر ات چندسال پیروزه همه منتظریم، بابات از غصهخوای اون چشای خوشگلت رو وا کنی؟ چند شبانهشهرزاد مادری نمی -

امی. مادرت ی، حق مادری رو نتونستم برات خوب ادا کنم. تو تنها یادگار ترانه، بچهشده. حق داری ازمون دلگیر باش

 ...ی خیلی دور رفتتر از مادرت هستی...ترانه بعد ازدواجش به یه روستاعاشقانه دوستت داشت، تو خیلی قوی

 شهر بوی خوبی گرفته »

 !گردنت را جایی جا گذاشتییا شال

 ی اتاقت باز ماندهیا پنجره

  «.یا همین اطرافی

زد و از حال و روزش بهم خبر ای یه بار زنگ میبالغ رفتند. هفتهمادرت بعد ازدواجش یه مدت با شوهرش به روستای آق

ی کوچیک کاهگلیش با ایوان پر از گلدون حسن یوسف و گفت، از خونههاش میداد، از نعنا و یسنا مرغ و جوجهمی

دش بار خوهای محلی که برای اولینرسی چوبیش که گرماش خیلی لذتبخشه، از نونکرد، از کشمعدانیش تعریف می

ا تو رو پا موند. وقتی خدی کمبودها و سختیای زندگی روستایی جفتپخته و نصفش سوخته بود. مادرت عاشقانه پای همه
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 ستی داشت و قند تو دلمونکرد؛ بابا حاجی یه خوشحالی زیر پوبهش هدیه داد، از خوشحالی پشت تلفن فقط گریه می

 .های شکسته و روابطمون دوباره درست شنخواست پلشد، انگار خدا هم میآب می

 :ولی هیهآت که یه شب چله زمستون بابات از بیمارستان تبریز زنگ زد و گفت

و  ان. بابات با سردنیا اومده. لحن بابات پر از خش و غم بود، با یه دنیا غصه رو قلبمون رفتیم بیمارستشهرزاد به -

 .کردتلیک صدا میهاش تلیکهای خونی پشت اتاق عمل منتظر نشسته، صورتش از سرما کبود شده بود، دندونلباس

 : از بن جیگرم نالیدم

 ام کو...عزیز دلم کجاست؟ترانه -

 :موهاش رو محکم با دستاش کشید و نالید

هر دیگه طاقتش تموم شد، از زور درد با ناخناش زمین رو چنگ های ظدمترانه از صبح امروز یه کم درد داشت، دم -

های ریز و درشتی از موهای سیاهش جاری بود. پتوی سبزی دورش پیچیدمش و با اتوبوس قراضه زد، عرقمی

 .اصغر راهی اولین شهر شدیممشدی

داد، ترانه از شدت درد هی م دست میآسمون پر ابرهای تیره و دلگیر بود، از بوی تند گازوئیل اتوبوس حالتِ تهوع به آد

 .کوبیدهای پُرلک اتوبوس میگرفت. باد برف نرمی رو به شیشهلبش رو گاز می

 :چشمام رو برای چند دقیقه بستم؛ زیر لب برای ترانه شعر خوندم

 های توصدای خنده »

 !های یخ استافتادن تکه

 در لیوان بهار نارنج

 خواهمبخند ...می

 «... کنمگلویی تازه 

آلود دونم چه ساعتی از شب بود که اتوبوس انگار روی سطحی از یخ رفت که تکون شدیدی خورد، صدای خوابنمی

شش مسافر بعد ما هم به اعتراض بلند شد. اتوبوس تکون خیلی سختی خورد، دستام رو دور ترانه محکم کردم... صدای 

ی بزرگ جلوی بوس به یه درخت بیرون از جاده خورده، شیشهشنیدم...اتوها رو میشیشهجیغ زنا و شکستن خرده

ی ترانه رو اعصابم خش انداخت، سوزشی رو تو بازوم حس کردم. تلوتلوخوران اتوبوس کالً خرد و ریخته بود. ناله و گریه
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 .آویزون اتوبوس لکنته پایین اومدیمترانه رو تو بغلم گرفتم و از در نیمه

و گریه خودشون رو از اتوبوس بیرون کشیدند. برف آرومی روی سر و صورتمون مثل پر  هم با ناله مسافرای دیگه

 :تر شده بودرنگتر و کمجونهای ترانه دیگه بینشست، ناله

 .ام زیر دست نامادری بیفتهسپرم...نذاری بچهامیر... دخترم رو به ...دست تو می -

 :هی تو اعماق برف فرو رفتم، با خشم سرش داد زدم

دونی کنی بی ما جایی بری! خودت میوفایی حرف بزنی؛ اصال غلط میترانه تو هیچیت نمیشه...حق نداری از رفتن و بی -

 !گذاشتن یکی دیگه رو نداریموفایی نداریم...نامردی و قالکه جونم به جونت بنده...بی

و کردم، ترانه ری زیر صفردرجه رو حس نمیزده نشستم. اون شب اصال سرمای جاده رسیدم، روی زمین سرد و یخبه لبه

 .اش زدمی عشقم رو با بــوسه نرمی رو پیشانیتر تو بغلم گرفتم، همهمحکم

 امیر؟ -

 جون دلم؟ -

 ...اسمش رو بذار شهرزاد -

ی ای رخ داد که ماشینی کنار جاده برای کمک بهمون ایستاد، تا خود تبریز زیر گوش ترانه قصهانگار اون شب معجزه

 !عشق و دلدادگی گفتم. وای که ترانه با رفتنش غم تو زندگیمون ریخت

ی عشقی...باید چشمات رو باز کنی و بهمون زندگی دوباره شهرزادجان مادرجونم ولی عمر مادرت به دنیا نبود، تو ثمره

 ...بدی

را  کَنم تا اسمش، جان میکنم دستِ پرچروک مادربزرگم را فشار دهمتمام بدنم مثل چوبی خشک سفت شده، سعی می

 :بر زبانم جاری کنم

  ما...در...جون؟ -

 :فشارد، صورت پُرچروکش پر از بارانِ خوشحالی استمادربزرگم دستم را سخت می

 ...جون مادرجون...عمر مادرجون -

 :کندهایش را پاک میزند، با کفِ دستش اشکام میای پر از عشق و لطافت بر پیشانیبـ ــوسه

 !ایا شکرتخد -
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 :ایستدای که تضاد عجیبی با رنگ سفید روپوشش دارد، کنار تختم میدکتر با صورتِ بشاش، رنگ پوست سبزه تیره

 .خانم ایمانی انگار مرگ رو شکست دادند؛ ولی خیلی همه رو نگران کردین -

 .کوبدر طبل میکند. درون سرم یکی انگار محکم بهایش را پاک میاش اشکی روسریمادربزرگ با گوشه

 :زنددکتر لبخند تصنعی می

 خب چند سوال، شما اسمت رو یادت میاد؟-

 :دوزمچشمانم را به سقف خاکستری می

 ...شهر...زاد-

ش را اسوختهبخشی صورتِ سیاهدهم؛ لبخند رضایتدهد، پایم را کمی تکان میکنم کسی پایم را قلقک میحس می

 :کندروشن می

 اتفاقی براتون افتاده؟یادتون میاد چه  -

 .رونداند، حتی باالآوردن از ته حلقم هم از یادم نمیی مغزم چسبیدهخاطرات تلخ به پوسته

 ..امخواست...طالقم بده، یکی عمداً با ...ماشین بهم زد...بچهارس... می -

 :زنمی فرزندم، چنگ میبا وحشت به شکمم، خانه

 ام...حالش خوبه؟ ...خدا؟بچه -

 .ای در نگاهش باشد و مرا از برزخ سردرگمی نجات دهدکنم؛ شاید معجزهستیصال به دکتر نگاه میبا ا

 :دکتر سرش درون کاغذهایش است

 .تون سالمه...خدا بهتون خیلی رحم کرد، ممکنه چندروز سردرد داشته باشیبچه -

هایم را جلوی چشمانم تکان یکم هستم، دستهای تاررود. هنوز درگیر کابوسمادربزرگم همراه دکتر از اتاق بیرون می

 .امدهم، هنوز باور ندارم به هوش آمدهمی

کند، بغض چون گاه را درونم جاری میخواند، تُن صدا حس خوب تکیهصدای آشنایی پُربغض نامم را به مهر می

 :زنمای سخت در گلویم گیر کرده، با دردی از عمق جانم لب میسنگریزه

 ؟بابا ...جونم -

 .گیردی الغرم میانِ بازوان پهنش آرام میرساند، جثهزده میبابا با دوقدم بلند خودش را به من طوفان
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 :زندای روی سرم میبـوسه

 جون دلم بابایی؟-

 :کندی پهن بابا سر باز میهایم روی سینهتمام دردها و رنج

 .کس و تنها بودمان بیبابا دیگه تنهام نذار، تنهایی مثل یخبندونه... تو برف و بور-

 :نشیندهایم روی پیراهن سبزش میمشت

 !وقت به امون خدا ولم کردیسنگدل این همه-

بودن درون آغوش پرمهر شود، معجزه همین لحظه و همین چند ثانیهوار روی پشتم باال و پایین میبابا دستش نوازش

 .پدرم است

ی دارد. بخشهای بنفش محیط آرامشرنگ اتاق با پردهدیوارهای یاسیافتد، تازه نگاهم به اتاق خصوصی بیمارستان می

 .شوندهای ریز برف گاهی مهمان قاب پنجره میدانه

قدر ابا چههای بآورد. شانهشود از کمد کنار تخت لیوان و بشقابی در میکند، خم میبابا در کمپوت آناناسی را برایم باز می

 !انداز غم افتاده شده

 :شومجا میریزد، روی تخت کمی جابهرا درون لیوان زرد گلداری می آب کمپوت

 ...بابا من زیاد میل ندارم-

گذارد، با غصه بانداژ سرم را نوازش اش نم اشکی پنهان است؛ لیوان را درون دستان لرزانم میهای خاکستریدرون تیله

 :کندمی

 .دادم....اآلن دیگه یه مادری، باید بیشتر مواظب خودت باشیاین چند روز برام مثل یه قرن گذاشت، اگه از دستت می-

 :شودنوشم، شیرینی دلچسبی درونم جاری میکمی از مایع درون لیوان می

 حال آتنا خوبه؟ باهاش ازدواج کردی؟ -

 !شهرزاد ما فقط چندماه صیغه بودیم و بس -

  ...بگویم و فرزند آتنا؛ ولی خواهم از کابوسمکنم، میاش را درک میخواهم بگویم تنهاییمی

 چیز خوب است، تظاهرکنیم همهکشم؛ عزیزم من و بابابزرگت داریم تظاهر میوار روی پوستِ شکمم میدستم را نوازش

وده کاری نبکنیم بینمان هیچ دلخوری و پنهانکنیم که آخرین دیدارمان یک سال قبل در اوج خشم نبود؛ تظاهر میمی
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 .است

 :کنمبه طرفش دراز میهایم را دست

 !بابایی دیگه من رو طرد نکنین-

 :زندنی چشمانش غم موج میگیرد، درون نیحرف دستم را محکم میبی

 .جانت هم آشتی کردمی تلخ رو دور بریز، حتی با داییی گذشتههمه -

فهمی چه زندگی وقت میچرخد، آنمیی روزگار دانیم؛ ولی وقتی گردونهچیز را داریم، قدرش را نمیها تا وقتی یکما آدم

 !مانیای از برف و یخ میچالهاش فقط در سیاهیعالی داشتی و با فروپاشی

هایت خوری. با وجود اینکه دندانحضور بابا چه خوب بود! مثل بستنی وانیلی در گرمای تابستان که یک قاشق از آن را می

 .کندم وجودت را تسخیر میاش تمالرزد؛ ولی شیرینیتلیک میاز سرما تلیک

 .ایجا ایستادهکشاند، ارس آنزدنی توجهم را به حضور آشنای کنار درب اتاق میصدای کف

ات ات است، خطوط ریز پیشانیای با پیراهن سفید و کاپشنِ چرم سیاهت که برازنده قامتِ چهارشانهجا ایستادهارس آن

 .شناسم؛ پر از نفرت به من استرا خوب می

 !دانم زندگی بدونِ تو محال استی درختِ قلبم پیچیده است، حال میی عشقت مثل پیچکی دور تنهشعله

 :زنیبا طعنه لب می

پدرزن عزیزم همچنین گفتی شهرزاد تو کماست، فکر یه تیکه قبر و اعالمیه و بسته خرما بودم؛ ولی انگار ایشون هفت  -

 !تا جون دارن

 شود، با درد چشم ازتر از قبل میشود؛ سبزی عشقم به تو هرروز کمرنگدرونم جاری می زهر کلماتت مثل سمی بود که

 :بندمتو می

 جا؟ارس واسه چی اومدی این -

های های المصب شبشنوم؛ آخر این گوشهایت را میشدن قدمدهد. صدای نزدیککالم دستم را نوازش میبابا بی

 .اندیز کردههایت گوش تزیادی برای شنیدن صدای قدم

خوای بگی از دیدنم خوشحال نشدی؟ باباجونت و داییت با توپ پر سراغم اومده بودن، منم گفتم بیام عیادت زن و می -

 !امبچه
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 :کنمکنم، تیرهای خشم و غضبم را به سویت پرتاب میهایم را باز میچشم

ات نصیبش نشده؟ تو که عاشقِ دخترخالهکدوم زن؟ کدوم بچه؟ همون زنی که یه ساله جز طعنه و نفرتت چیزی  -

 !خوای باهاش ازدواج کنی، اون زنت میشه دیگههستی، می

 :کنیهای خاکستری نگاهم کج میگذاری، با لبخند سرد، سرت را برای دیدن تیلهی میز جلوی تخت میدستت را بر لبه

 !کردی بهت یه فرصت دیگه بهت بدمس میقدر شجاع شدی؟ تا چندروز قبل که التماجونم چهبراوو عزیزم! شهری -

 :دهمای را درون دستم فشار میبا خشم لیوان شیشه

 !تونم بهت یه فرصت دیگه بدمکردم آدمی، میمن احمق فکر می-

 :پیچدرنگ میات در کل اتاق یاسیقهقهه

 !نه، آفرین آفرین...فک و فامیلت رو دیدی شیر شدی-

 :دهیبا تحقیر پدرم را نشان می

خور مرده، اون همه التماسات و سکوتت تو یه سالِ گذشته رو یادته، اآلن که فک و فامیلت انگار اون شهرزاد توسری-

 دورت رو گرفتن دم در آوردی؟ 

ی باباجونت ایستادی و زنگ زدی. اون شب بارونی یادته از خونه فرار کردی، دنبالت کوچه به کوچه اومدم. دم در خونه

 !ی من برگشتیس منتظرت نبود، دوباره مثل ولگردا به خونهکتوی بارون هیچ

 :ریزدهای دلم بیرون میشود، از زخمهتمام دردها و عشقم به تو ضجه می

ی اون ات رو ازم گرفتی. اگه همهارس تو یه خودخواه عوضی بیشتر نیستی! یه عوضی که فقط انتقام اون غرور و کینه-

ف روم بابام تکسیم نبود. همین داییم و حاجسال درد به جونم ریختم، به خدا قسم از بیتحقیرها رو به جون خریدم و یه 

لوح عاشقت شده بودم... از همون روستای آذرشهر قلب دادن...ولی من سادهشون رام میانداختن؛ ولی تو خونهمی

 .مروتم عاشق توی سنگدل شدبی

 .کندزش میحرف سرم را نوابغض درون گلویم تیغ شد، بابا بی

 :کنیلغزانی، با پوزخند زشتی خیره نگاهم میدستت را روی موجِ سیاه موهایت می

وش ام از تو و بابات خامدونی شهرزاد، تو بازیگر خیلی قابلی هستی! مونده تا آتیش انتقام غرور و کینههه...عشق؟ می -

رد و گریه کام شبا همیشه یه کنج خونه کز میارهشه، بابات باعث شده کل کودکی من به آتیش کشیده بشه، مامانِ بیچ
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گیرم. دنیا میاری و بچه رو ازت میی من رو بهدونی شهرزاد، بچهکرد، آخرش از درد و غصه جوونمرگ شد و مرد. میمی

 !کنم تا حسرت دیدنش رو با خودت به گور ببریکاری می

 :اندازدبابا با خشم نگاهی به ارس پریشان می

جون ما هیچ دخالتی تو زندگی و بچگی تو نداشتیم؛ بابات، دکتر کیانی، هم فقط یه کینه واهی رو تو قلبش ببین پسر-

 !خواد بکن، بسه هر چی دخترم رو آزار دادیبزرگ کرد، توام هر غلطی که دلت می

 :رسیدارس جنون درون چشمانت به آسمان هفتم می

 !خوابهمیام دونین، فقط با مرگتون این آتیش کینهمی -

رود، لیوان را ای آشنای شماره پالک تهران، جلوی چشمانم رژه میهای تصادف با آن ماشین سمند نقرهی صحنههمه

 :کوبمرنگ میباشدت به دیوار یاسی

ارس بگو که تو با اون ماشینت عمدا بهم نزدی؟ بگو که توی لعنتی پشت رل اون ماشین نبودی... بگو که من دل به یه -

 !قاتل نبستم عوضی

 تو دیگه چه جونوری هستی؟ -

 هاینشیند، جیغگیرد، مشتِ محکم دایی روی صورتت میرنگ باال میصدای مشت و لگد درون دیوارهای اتاق یاسی

 .شوددادن دعوا دارند، قطع میهیستریکم با ورود چند بهیار سفیدپوش که سعی در پایان

های ی دهانت خون جاری شده، بهت و سردرگمی درون تیلهشود، از گوشهی ماجرا گویا با دور کوتاه پخش میهمه

ی شوند. وقتی ساقهکنم، تصاویر و صداها برایم کشدار و مبهم میکند. سوزشی را در بازویم حس میسیاهت غوغا می

در دنیا  تر از منختزنی، دیگر من نیستی، حال با این فاجعه چه کنم؟ کدام زنی بدبترد قلبت را به نام یکی پیوند می

 وجود دارد که عشقش، پدر کودکش، قاتلِ جانش هم باشد؟

 !دیگر بهار چه مفهومی دارد »

 ها آبی نیستکرانه

 شوممن کرخت می

 آیدباد هم نمی

 «...چه پریشانست من
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 .های عشقم به ارس روی درخت احساسم جوانه زدگردم که اولین شکوفهدوباره به روزهایی برمی

*** 

 .نم تبدیل شدباران که از شب قبل مداوم باریده بود، دمِ صبح به نم

الیی قل سماور طجرینگ قاشق با قلهای بادکرده، قاشق کوچک ِاستیل را درون لیوان چایی گرداند، جرینگهانیه با چشم

 .سمفونی صبحگاهیمان بود

ی بزرگ قرمزم چپاندم. رنگم را درونِ کولهت بنفشای بزرگ از نان و گردو را درون پالستیک گذاشت، بافمادرجون لقمه

 .رنگم را کنار دستم گذاشتخورشید بارانی عنابی

 :با خنده بارانی را کنار گذاشتم

 !جونمهایهاالناس سفر قندهار که نمیرم، یه سفر دوروزه به آذرشهر با دایی -

 :ی چپش انداختخورشید با لبخند بافت موی بلوندش را روی شانه

مه جا بارندگیه، سهند باید شرایط کاریش رو تغییر بده...بازار کفش دیگه کساد شده، وقتی خودش سفارش ه -

 !میرم و زنده میشمها سرگردونه و ممکنه اتفاقی بیفته، صددفعه میشهرستان رو تحویل بده، هی از اینکه تو جاده

 :نخورده درون سفره گذاشتاش را دستهانیه لقمه

 .اگه اجازه بدین، من دیگه رفع زحمت کنم...این چند روز هم خیلی زحمت دادم خانمخب حاج -

 :مادربزرگ ابروهایش را درهم گره زد

 .تر شهجا بمون تا شوهرت آرومکجا دخترم؟ چندروز این -

، خانم، مهربونی شما اشک به چشم آدم میاره، تو این دوره زمونه آدمایی مثل شما کم پیدا میشن. ماهانحاج -

 .ی یکی از دوستامه، باید برم بیارمش؛ من و اون آقا چندوقتیه از هم طالق گرفتیمام، خونهخواهرزاده

 :خورشید فالسک چای را با سبد میوه کنار در هال گذاشت

هانیه اآلن اون آقا مثل یه گرگ زخمیه، تا وقتی سهند از مسافرت میاد پیشمون بمون، بعد یه فکر درست و حسابی  -

 .نیمکمی

 :هانیه از لیوان چایش کمی خورد

 ...کنهیه ساله در به دریم، هر جا میریم پیدامون می -

ای قرآنی گذاشت، با خواند، چادر سیاهم را به سر کشیدم، مادربزرگ درون سینی نقرهدایی از حیاط مرا به اسم می
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 .ای پرآب با برگی سبز شناور در آن، کنار ایوان منتظرم بودکاسه

 رزاد پس کجا موندی؟شه -

 :با هانیه به گرمی دست دادم، خورشید با لبخند دست در گردنم انداخت

 !بدو تا شوهرم آمپر نچسبونده، مواظب خودتون باشین -

 :ام زدمداییای بر پیشانی زنبـ ــوسه

 .باشه...شمام مواظب خودتون باشین-

 .اشتم، دستی برای عزیزانم تکان دادمی سنگین را بردام کرد، کولهمادرجون از زیر قرآن راهی

 .ی آب را پشت سرمان ریختاز آینه به مادرجون و خورشید نگاه دوختم که کنار درب حیاط ایستاده، کاسه

کرد، ملودی گوشی خورد، دایی زیر لب آهنگ ترکی زمزمه میانداز تکانی میعروسک میمون آویزان از آینه روی هر دست

 .پیچید همراهم در اتاقک ماشین

 اول صبحی کیه؟ -

 :عکس بابا را نشانش دادم، ابروهای دایی در آغوش هم مچاله شد

 حاال چرا جوابش رو ندادی؟ -

 :ام را درست کردمدستی کوچکم انداختم، با دست شال آبیگوشی را دوباره توی کیف

 .کمی با هم حرفمون شده -

 .اری شدسهند رادیو را روشن کرد، موسیقی زیبای محلی جدایی

 حاال سر چی بحثتون شده؟ -

 :ی پالستیکی مشتی تخم کدو بیرون آوردماز کیسه

 !موضوع رفتارش با منه -

 !کنهآهان، حتما روزی صددفعه با کمربند سیاه و کبودت می -

 !جان شوخی نکن دیگهدایی -

 :دایی مشتی تخم کدو برداشت

 زنی؟شهرزاد چرا نسیه حرف می-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 :زنممیلبخند تلخی از غصه 

 !هاست، هر لحظه منتظرم از یه گوشه و کنار حقیقت تلخی برام روشن شهرفتارش باهام مثل بچه -

قی زدن و منطندادنت...تا چیزی مخالف میلت میشه، به جای حرفست، همین تلفن جوابگانهشهرزاد رفتار خودتم بچه -

 !کنیرفتارکردن، قهر و فرار رو انتخاب می

هایی که خزان زودرس به رنگ زرد رنگ، به جاده و درختی وانتِ آبیم را درون شال بردم، از پنجرهی موی سرکشدسته

ر توانستم تا آخاش میسهند مثل درختی سرسبز در برهوت بود که از خنکای سایهمهمانشان کرده چشم دوختم. دایی

 .عمرم لذت ببرم

 .وکی در حاشیه جاده بودندمدتی بود که از شهر خارج شده بودیم، درختان تک و ت

 دایی جان؟ -

 جانم؟ -

 .درخشیدی جلوی ماشین میقطرات ریز باران روی شیشه

 واقعا از اینکه بچه نداری ناراحت نیستی؟ -

 .اش که پر از سفیدی و خاکستری بیکران بود، کشیدسهند دستی به موهای شقیقهدایی

 ...ی درد و مرضش هم برات شیرین میشههمه مگه میشه دلم نخواد؛ ولی وقتی عاشق یکی باشی، -

 .ی رادیو سکوت را شکستتنها نوای گوینده

 خیالی؟قدر بیبینی و اینیعنی تو هم باران را می»

 آید کنارم نباشی؟دلت می

 این باران

 این آهنگ... این ترافیک

 «...خواهداین من همه و همه تو را می

ب ها با تلق و تلوق ماشین، خواکنپاکقطرات ریز باران کمی شدت گرفته، صدای برفام تکیه دادم، دستم را به زیر چانه

 .را مهمانِ چشمانم کرد

 .هایم را کش و قوسی دادم تا خستگی را از تنم در آورمبا صدای تق درب ماشین از خواب پریدم، دست
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 .، ماشین را پارک کرده بودبخار روی شیشه را با کفِ دست پاک کردم، دایی کمی جلوتر از روی پل سنگی

 .ای از دوردست در آسمان درخشیدبیرون آسمان به تاریکی شب بود، صاعقه

 .دادتلفن همراهم را نگاه کردم؛ ساعت دوازده ظهر را نشان می

 .سوزن درون پاهایم پیچیدام را کمی تکان دادم، دردی چون سوزنرفتهدر را به آرامی باز کردم، پاهای خواب

 .هایم را به لرزه در آوردبنفشم را دور تنم پیچیدم، باد سرد پاییزی استخوانبافتِ 

 .ی دوست شفیقِ دانشگاهم، سارا بودگوشی همراهم در دستم لرزید، شماره

 الو شهرزاد؟ -

 .صدای نرمش مثل حریر باران بود

 .سالم عزیزم -

 :ر شودتصدا کمی قطع و وصل شد، چندقدم به طرف پل رفتم تا صدایش واضح

 ...ی غزل عاشقی قبولت کردنالو شهرزاد، آقای احمدی زنگ زد؛ برای گویندگی برنامه -

 .ام، میانِ آسمان غرمبه و صدای مهیب شکستن چیزی گم شدی ناشی از خوشحالیجیغ خفه

خشک و دو چوبداد، پاهایم از رعشه چون زیر پایم آسفالت از وسط جدا شد، دایی با دست از دوردست برایم عالمت می

 .حرکت شده بودندبی

هایم را شنیدم، با جیغی وحشتناک درون سیلی خروشان، همراه هایم به هزار رسیده، پمپاژ خون درون رگشمار نفس

 .سنگ پرتاب شدم

ی تنم را در کام خود کشید. با وحشت سعی کردم درون سیل خروشان دستم را بند شد؛ سرما و گل همههنوز باورم نمی

هایم را پر کرد. مناظر اطرافم در هم پیچیده، موج بزرگی مرا با خود درون دنیای جایی کنم؛ ولی غرش سیل درون گوش

 .تاریکی برد

ی وجودم را فرا کسی با ضربات نرم روی صورتم زد، سرم را به چپ و راست تکان دادم. سرما و برودتِ وحشتناکی همه

 .اندم چسبیدههایم گویا با چسب چوب بهگرفته، پلک

 !شهرزادخانم...خانم ایمانی...بجنب دختر -

 :بار پلک زدم و نور تندی درون چشمانم ریختقطرات سردی روی پوستِ صورتم حس کردم، چندین
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 ...آی...خدا -

 :هایم را تکانی بدهمکرد، سعی کردم دستای پر از مو روی صورتم خم شده، مغزم اطالعات را خوب پردازش نمیکله

 من کجام؟ -

 .دادگلویم طعمِ تلخ گِل و خاک رس می

 :دستی قوی کمکم کرد تا آرام روی زمین بنشینم

 .آروم باش، چیزی یادت نمیاد ...انگار دستت هم مو برداشته -

ی آشنایت را در نورِ تند خورشید توانم خطوط چهرهدردی کشنده در دستِ راستم پیچیده، به گزگز افتاده است، حال می

 .مببین

 :کنیهایم را رصد میاکشنارس با شیطنت در حالی که ابروهایت را باال بردی، با کنجکاوی ری

 .های یه درخت گیر کرده بودی، خدا بهت رحم کرده که سیل از دیروز جریانش کندتر شده بودتوی شاخه -

 .نیکبندی میام را با آتل بستهدیدهکم بیدار شد. با کاور ماه سرخِ هالل احمر، دست آسیبام کمحواس به خواب رفته

 .بخش شده، دستی کشیدمشده رویشان زینتهایم که گِل خشکبه لباس

 .های زردرنگ آغشته به گِل و لجن استهای شکسته و علفهایم پیچیدی، اطرافم پر از شاخهرنگی دور شانهپتوی خاکی

 :لیوان استیلی که بخار از درونش بلند است، به دستم دادی

 .کنهکمی بخور...گرمت می-

 :بوی عطر چای را به مشامم کشیدم

 .دونم چی شد یه دفعه وسط سیل پرت شدمزدم، نمیصبح روی پل با تلفن حرف می -

 :ارس با ناراحتی لب زدی

 ...سیل چندروزه چند تا روستای آذرشهر رو زیر خودش برده، پل رو که دیروز سیل خراب کرده -

 :اش از زبانم تا انتهای حلقم را سوزانددم، داغیای از چای خورجرعه

 اس؟ من یعنی یه روزه بیهوشم؟چی...؟ امروز چند شنبه -

 .شنبه استامروز سه -

 :دستم را با وحشت روی دهانم گذاشتم
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 مرگ شده...موبایل دارین؟ام از غصه دقوای دایی بیچاره -

ن رنگت، گوشی موبایل را بیروپشتی بزرگ سیاهکرد، از جیبِ کولهات بازی میباد با موهای کوتاه ریخته روی پیشانی

 :ی خاموشش کردی، با کفِ دستت بر پیشانی کوبیدیآوردی؛ نگاهی به صفحه

 !شارژ برقیش تموم شده -

 .ام چکیدبا غصه سرم را روی زانوهایم گذاشتم، قطره اشکی از گوشه چشمم روی گونه

 :شده را جلوی رویم گذاشتیهای کتانی پر از گل خشکرا بلند کردم، کفشخشی شنیدم، با تعجب سرم صدای خش

 .زودی تاریک میشه، باید زودتر راه بیفتیم تا به چادرای هالل احمر برسیمخوردن زیاده، هوا بهوقت برای غصه -

شدی؟ گویا سبز میی جوارح تنم مسلط شده، چرا از بین این همه آدم در این جهان، تو سر راهم دیو خستگی بر همه

 .چرخاندم، اثر و نشانی از تو هم نیز بودسرم را به هر طرف می

 ...دارمدلم را بر می »

 ...آیم کهسر قراری می

 ...ایمباهم نداشته

 ...شاید

 !آمدنت اتفاق افتاد

 «..عشق را دست کم نگیر

نرم و سست بود، با هر قدم مقداری از خاک از شدند، خاک زیر پایم های زردرنگ و کدرشده از سرما زیر پایم له میعلف

 .دستی دستم را پر از تاولِ ریز کرده استریخت، چوبزیر پایم می

 .شدآلود میتاریک و وهمسراند، هوا نیمهباد هر از گاهی که ابرهای تیره را روی خورشید سوزان می

 .کردی، اطراف را دقیق نگاه کردی بان چشمای ایستادی، دستت را سایهارس کمی جلوتر از من روی تپه

شنیدم، دست چپم به طرز وحشتناکی ورم کرده، دردش تا مغز استخوانم نفوذ کرده وار قلبم را میاز خستگی تپش چکش

 .است

 .خواستهای تمیز و آغوش گرم مادربزرگم، دلم شنیدن صدای گرم پدرم را میخواست، با لباسدلم یک جای گرم می

 :هت را به من دوختیاز روی تپه نگا
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 !شهرزاد یه کم عجله کن -

هایم زُق افتاده، صدای قارقار کالغان درون گوشی پر درخت پیچید، کف پاهایم از درد به زُقصدایت درون محوطه

 .کرددنگ صدا میدنگ

 :های خیس نشستمبا خستگی روی علف

 !ام...یه کم رحم داشته باشآقای کیانی ...من خسته -

 :رسدات به گوش میگهصدای دور

تونی هم بارون میاد؛ همه جا هم پر سگِ وحشی میشه... اگه دلت بخواد می بلند شو...هوا خرابه، تا یه ساعت دیگه-

 !جا بمونیاین

 :های بلندت که با چاالکی سرباالیی را رفتی، نگاه دوختمبا حرص به قدم

 !صبر کن دیگه...اه گیر چه لجبازی افتادما -

پیچیده های درهمی بزرگی جلوی راهم را سد کرده، شاخ و برگسیدن به تو قدم تند کردم، درختِ شکستهبرای ر

خواستم از روی درخت بپرم، پایم الی شاخ و برگانِ مزاحم خیال دورزدن، میکرد تا درخت را دور بزنم. بیمجبورم می

 .گیر کرد؛ با صورت رویشان آوار شدم

 :ای از صدای پرندگان در جنگل به راه انداختمهجیغِ ناشی از دردم، همه

 !آی خدا-

گاه بدنم کردم تا از زمین بلند شوم، رنگِ قرمز تندی اند، دست سالمم را تکیهها قشنگ به تاراج بردهصورتم را شاخه

 .ها نظرم را به خود جلب کردمابین شاخه

ودی بود. با دستِ لرزان پتو را کنار زدم، صورتِ کبودرنگ آلها را کنار زدم، پتوی کوچکِ نوزادی گِلکنجکاوانه شاخه

 .اندود، مقابل چشمانم به خواب ابدی رفته بودگل

 .رنگ که سیل فرصت زندگی به او نداده بودکرده، بود. با لباس سرهمی آبیهای کوچک گرهجسم نوزاد کوچک با مشت

 :دنیا جیغ کشیدم عدالتیوار کوبید، از ته قلبم به بیهایم چکشنبض شقیقه

 ...(یا امام حسین)ع -

های محکمی دورم حلقه شد، با وحشت سعی دست .دانم، فقط دنبال پناهگاه امنی بودمافتان و خیزان دویدم. به کجا نمی
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 .کردم تا خودم را از حصار قوی بازوانت نجات دهم

 :هق زدم

 ...ارس...اون بچه...مرده -

 ... هیس آروم...آروم -

 :ی قلبت را شنیدمدهتپش کرکنن

 !جا پیدا کردیمیه خانواده بودن...صبح مادرش رو چند فرسخی این -

 .اشک درد بود یا ناامیدی، یا شاید هم اشک خجالت از آغوش ممنوعت بود. صورتم را با آستین لباسم پاک کردم

ی رمانتیکی بود؛ من چه صحنهقدر آغوشت طعمِ آرامش داشت، با خجالت و شرم خودم را از بهشت بیرون کشیدم. چه

 :حوصله! قطرات ریز باران که روی صورتمان ریخت، آهی از سر درد کشیدیگل آلود و توی بی

 یواش بری باال؟تونی خودت یواشاون باال یه خونه جنگلی پیدا کردم، می -

 .کنان سرم را باال و پایین کردمهقهنوز نگاهم به آن پتوی قرمزرنگ بود، هق

 :به طرف خودت برگردانی سرم را

 !شهرزاد باید این بچه رو خاک کنم، بارون هم داره تندتر میشه-

 .های کوچک بچه چرخید، برای ترک این دنیا خیلی کوچک و ناتوان بودنگاه گنگم دوباره روی مشت

 .ام چکید؛ مبهوت روی زمین نشستم، زانوهایم را در بغل گرفتمقطره روی گونهاشکم قطره

به تویی بود که با دو دست زمین را گود کردی، پتوی قرمز را روی جسد بچه کشیدی. حتی نفهمیدم بچه دختر نگاهم 

 .های ریز و بزرگ پوشاندی، باران تمام موهای سیاهت را خیس کرده بوداست یا پسر، روی قبر کوچک را که با سنگ

 !بلند شو دیگه -

 !تونم تنهاش بذارموم میاره؟ نمیچه جوری تک و تنها تو این سرما اون زیر دو -

 :دستم را به زور گرفتی و مرا از زمین سرد و نمناک بلند کردی

 !کن نیستبازیه؟ این بارون لعنتی هم ولشهرزاد اآلن وقتِ بچه -

 :سعی کردم دستم را از دستت بیرون بکشم

 !ل کن، تو بهم نامحرمیمن بچه نیستم...به کمک آدم سنگدلی مثل توام احتیاجی ندارم! دستم رو و -
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 :با ابروی باالرفته، پوزخند بر لب نگاهم کردی

دونی جغدکوچولو بغلت کردم از اون سیل بیرونت کشیدم، پس رو اعصابم اسکی نرو! امروز فشار زیادی بهم وارد می -

 .شده؛ دیگه جا برای نازکشی تو ندارم

، کردوالی پر از آب گیر میهای گلکشیدی. پایم درون چاله توجه به حال و احوالم، دستم را محکم به دنبال خودتبی

ی ی سنگی جنگلی مثل خانهی حریر باران، خانههایمان را خیس کرد. از پشت پردهمتر لباسباران با شدت هر چه تما

 .رسیدنظر میجادوگر به

نیستم، اآلن فقط توام بی آن که تو  قدر که دیگر منذره در عشق تو آب شد؛ آنام از آن روزها ذرهارس شمع وجودی

 !باشی

 شُد که دَر این شَهرای کاش به جایِ هَمه می »

 «اَم را تو بِبینیاین حالِ به هَم ریخته

ای از هیزم برای روز مبادا ساختمانی با نمای آجری با سقف شیروانی قرمز است. کنار درب آهنی سفیدش توده

 .اندانباشته

ام را کنار های کتانیآمد. کفشجیرمانندی باز کردی؛ درون ساختمان خشک و امن به نظر میدرب آهنی را با صدای 

 .های پر از گِل تو در آوردمپوتین

 :ای و گفتیداخل کمی تاریک بود، نور فانوس روشنایی اندکی به فضا داده، کنار بخاری نشسته

 .کنم تا گرم شیبیا بشین ..اآلن روشنش می -

 :قدیمی تکیه دادم ایبه صندوقچه

 ما کجاییم؟ -

 .ات مشخص نبودی کوچکی درون بخاری هیزمی جرقه زد، در تاریکی خطوطِ چهرهشعله

 ات نیست؟های روستای قرمزگِلی هستیم، گشنهفکر کنم نزدیکی -

 :ات دو قوطی کنسرو بیرون آوردیهایم کرد، از درون کولهصدای قاروقور شکمم خجالت را مهمان گونه

 !تونم بهت بدم...همین کنسرو هم از سرت زیادیهفقط کنسرو ماهی دارم، ببخشید که غذای اعیانی نمی -

 :ی نهفته درون کلماتت سِر شدماز سردی و طعنه
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تناک گیر ی وحشفهمم، من تو یه حادثهشنیدن نیستم! این رفتار سرد و طلبکار شما رو هم نمیآقای کیانی من آدم طعنه -

 !ام از بد حادثه نجاتم دادینافتادم و شم

 :پوزخندت رعشه بر وجودم انداخت

کردم بی رنگ و ریا هستی؛ ولی بعداً ی معصومت رو خوردم! فکر میدونی بار اول که دیدمت، فریب چهرهشهرزاد می -

 !ها رو درنیار که بهت نمیادفهمیدم یه گرگی تو پوست بره، فقط ادای مظلوم

 :هایم را به کف دستم فشار دادمناخنخشم درونم به جوشش آمد، 

شناسی که قضاوتم قدر من رو میزنی؟ مگه چهبار شما رو دیدم...از چی حرف میآقای کیانی من سر جمع فقط سه -

 کنی؟می

های تو بوده که سهراب، پسرداییم، نامزدیش رو با شوکا به خاطر رفتارها و عشوهشناسمت؛ بهولی من خیلی خوب می -

 !ی خودت کردیه! سهرابی که ورد زبونش فقط تویی، تویی که با نقشه و اون صدای پرنازت سهراب رو شیفتههم زد

دونستی تموم نوجوونی شوکا فقط با توجهات سهراب گذشته؟ شوکای یتیمی که تو دار دنیا به جز عشق سهراب می

 ... کردی نامزدیش رو تو صورتش پرت وقت سهراب پریشب حلقههیچی نداره، اون

قلبم از شنیدن کلماتت تپشی نداشت؛ کفِ دستم را روی شریان گردنم گذاشتم، هیچ ضربانی نبود. اسبِ تهمتت را با 

 .تاختیزده میتوجه به حال منِ سیلنامردی بی

 !بین... من و سهراب ...هیچی نیست، فقط اون پریروز گفت دوشنبه تو کافه منتظرمه -

 :و تحقیرآمیز بودات زیادی بلند صدای خنده

ی درب و داغونت کشه بهترین بازیگرا رو واسه نمایشنامهجون برو خودت رو رنگ کن! این همه خودش رو میخانم -

سر و تهت رو بازنویسی کرده؟ خبر داری از تهرون قراره نورپرداز ی بیدونی چند بار خودش اون نوشتهکنه. میجور می

مردها تا عاشق یکی نباشن براش  .رو به بیمارستان رسوندم وقتی تو بستری بودی بیاد؟ یا اون شب که خودم سهراب

 !ذارنوقت نمی

 :تنگی وحشتناکی بیخ گلویم را گرفته بودکردم دیوارهای خانه آجری از هرطرف به سویم هجوم آوردند؛ نفساحساس می

 !هراب نداشتمنقش من وسط این درام عاشقانه چیه؟ من حتی اطالعی از نامزدداشتن س -

 :کردمگسیخته را در وجودت حس میخشم عصیان
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که ی اونا بودم..قبل از اینکرد...من شاهد عاشقانهی بیچاره من چیه؟ پریشب تا صبح گریه میگـ ـناه شوکا، دخترخاله -

 ...پا بیایی وسط زندگی اوناتو جفت

 !کنینکاری میون هزارجور کثافتشناسم، زیر اون چادرتها رو خوب میمن امثال شما جانمازآبکش

 :بازوهایم را به شدت تکان دادی

 راستش رو بگو چه غلطی کردین که مجبور به ازدواجش کردی؟ -

توانستم تحمل کنم؛ با خشمی افسارگسیخته خودم را از چنگال بازوانت رها ام را هرگز نمیتوهین به عفت و پاکدامنی

 :کردم

رو باز نکن و هر چی تو فکر معیوبته بیرون نریز. تو و اون سهراب و شوکای عزیزت خفه شو! اون دهن پرُکثافتت  -

 .تون برید جهنم! کافر همه را به کیش خویش پنداردهمه

ی امن سنگی. برایم مهم نبود که باد باران ریز را مثل شالق میل فرار در وجودم شدت گرفت؛ فرار از خودم و این خانه

رفت. برایم مهم نبود تک و تنها در جنگلی از درختان و ام فرو میخار و خاشاک بر پاهای برهنه کوبید، یاروی صورتم می

تر بود! صدای رعد و برقی از دور ات برایم امنهای گزندهها و قضاوتشاید حیوانات وحشی باشم، هر جا دور از تو و طعنه

توانستم هضم کنم؛ به قلبم که رجوع کردم، دیدم را نمیام را آب کرد، روی زمین سرد دوزانو نشستم. اطالعات جزهره

دانستم نامزدی دارد؟ شبیه اصحاب کهفی بودم که از خواب من درگیر شخصیت مرموز سهراب شده بودم. از کجا می

 .هزارساله بیدار شده بودم

 چرا از بابا راجع به زندگی خصوصی اطرافیانم سوال نکردم؟

 شوکا شک نکردم؟ یا صمیمیتی که بین سهراب و ارس جاری بود؟چرا به رفتار صمیمی سهراب و 

ام. باران تمام جانم را به یخبندانی از حیرت تبدیل حال با حقیقت فامیلی و عشق دختری دیگر به سهراب روبرو شده

بری نجام خسراکردن زندگی یک نفر دیگر شده بودم؛ منی که از این عشق و نامزدی بیکرده بود. متهم به عشوه و خراب

لوحم که فقط محدود در دنیای خیالی بودم. هق زدم و از بن جگر نالیدم؛ حتی صدای خرخر نداشتم. هق زدم به خودِ ساده

 .حیوان درنده برایم مهم نبود

م کنند، حکم اعدای اعمالت را قضاوت میتر از هر قاضی هستند، ندانسته با قساوت تمام همهدر این زمانه مردمان سخت

 .کنند و هم اجراهم خود صادر می را
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 .دزننهای باورت میهایشان که تیشه بر ریشهتر از آدم ها نیست، امان از قضاوتچیز در این دنیا خطرناکتهمت، هیچ

آلود مثل طناب داری دور گردنم ام حبس نمود، شال گِلها و تاریکی، نفسم را درون سینهخشی از بین شاخصدای خش

هایم را از بس زیر دندان گزیده بودم، طعم شور دوستی درونم به غلیان در آمده، لب. غــریـ ـزه جانحلقه شده بود

 .خون را در دهانم حس کردم

 .افتاده چندقدم عقب رفتم، سوزشی دردناک را در کف پایم حس کردمبا پاهای رعشه

 .آور بودهای تیزش رعبدرنده با دندانی جسم سگ ای در دل آسمان درخشید. در تاریک و روشنایی، سایهصاعقه

امانم درون جنگل های بیامان باران به درون درختان دویدم. صدای رعد، صدای غرش و صدای جیغزیر ریزش بی

 .پیچید

 .تر حتی از نفسم بودافتادن جسم سنگینی را روی کمرم حس کردم، گرما و صدای غرش حیوان خیلی نزدیک

ات را خوب دیگر قامتِ بلند و چهارشانه .هل داد، با وحشت خودم را به تنه درختی چسباندم دستی مرا محکم به کناری

 .ام درآمیختی حیوان زخمی با جیغ و گریهی سگ کوبیدی؛ زوزهشناختم. با چوب محکم به پوزهمی

 .سگ وحشی گویا میدانی برای تاخت و تاز نیافته بود که فرار را بر قرار ترجیح داده بود

 :هایم را محکم تکان سهمگینی دادیدو قدم بزرگ خودت را به من رساندی، خم شدی و شانه با

 !های بهتری هم هستخوای خودت رو بکشی، راهدخترِ جغد احمق، می -

 :شد، دستت را پس زدمبا قدرتی ماورایی که از خشم و غضبم ناشی می

ام و ذات خرابم از راه به درت کنم؟ ترسی با عشوهکنی؟ نمیخوای؟ چرا به حال خودم ولم نمیلعنتی چی از جونم می -

 اآلن با نجات جونم وجدان خودت رو راحت کردی؟ یا خودت شیطانی و یه فکر پلید واسم داری؟

 .اش قفل شد و الل شدمیک طرف صورتم که محکم سوخت، زبانم در نهان خانه

 :ن دادیی تهدید جلوی صورتم تکاات را به نشانهانگشت اشاره

 .کشی ندارمافتی، دیگه حوصله زر اضافه و نعشمثل بچه آدم راه می -

دانم چرا یک پایت لنگ می زد. زیر لب مثل پیرزنان نشسته بر دم کوچه تر به دنبال خودت کشیدی، نمیدستم را محکم

 :غر زدی

 .کنمات می، خودم خفهفکر سیرک واسم راه انداخته...یه بار دیگه از این اداها در بیاریدخترِ بی-
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 !ات، قلبم از زهر کلماتتدستم از درد می سوخت، صورتم از سیلی

 :با خشم لب زدم

 ثباتی! تکلیف خودت رو باهام روشن نکردی...من اگه شیطانم، پس چرا جونم رو نجات دادی؟انگار یه آدم بی-

 :ای ایستادی و با شگفتی میان سرما و باران نگاهم کردیلحظه

دیگه کی هستی؟ زبونتم خیلی تند و تیزه انگار! ببین جغد کوچولو طرز تفکر من به تو، ربطی به نجات جونت نداره. تو  -

 !ات بدمتبازی رفتار کن تا سالم تحویل خانوادهمثل بچه آدم بدون کارهای احمقانه و بچه

 :ی چشم را نداشتهایم دیگر تاب و تحمل ماندن در خانهاشک

 .دارمریخت تو نکنن؟ من هیچ صنمی با فامیل بیرحمی، کجای دنیا بی سند و مدرک کسی رو متهم میبیتو یه جالد  -

 .خب اگه صنمی نداری بهم ثابت کن -

 :هق افتادمبه هق

 لعنتی...چه جوری؟ -

 :دستی دور دهانت کشیدی

 !جوری از زندگی سهراب گم و گور شو که ازت متنفر شه و به آغوش شوکا برگرده -

 :ی شلوارت را باال دادی و با دست مچ پایت را ماساژ دادیخم شدی و پارچه

 .بفرما اینم از دست پخت جدیدت؛ پام ضرب دیده -

 :ابروهایم از پر رویی و طلبکاربودنت درهم شد

 .موندچرا من باید سهراب رو پس بزنم؟ اون یه آدم عاقل و بالغه، اگر به شوکا عالقه داشت باهاش می-

 :وزخند دستی بر موهایت کشیدیبا پ

شناسی؟ دومیش کسی که یه بار حلقه تعهد نامزدی کسی رو بعد قدر سهراب رو میبه چند دلیل، اولیش.. مگه تو چه -

 اون همه عاشقی پس میده، چه تضمینی هست به نفر بعدی هم خــ ـیانـت نکنه؟

 :صورتم را رو به آسمان تاریک دوختم

 کوبی؟ات میبه سینهتو چرا سنگ شوکا رو  -

 :هایت غریدیبا خشم و حرصی آشکار از درون دندان
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کنم... شوکا چون به مادرش دم مرگ قول دادم نذارم حتی آب تو دلش تکون بخوره؛ برای خوشبختیش هر کاری می -

 .تونه زندگی کنهبدون سهراب نمی

ت تونی برای جبران دِینشوکا کمترین کاریه که می چون من دوبار جونت رو نجات دادم، مدیونم هستی. کناررفتن از سر

 !انجام بدی

 ی تنهایی من؛جا به اندازه »

 «...در من نیست

ام در اثر کشمکش با اتفاقات پشت سر هم تحلیل رفته، انگار تک و تنها درون ی انرژیخیلی خسته و گرسنه بودم؛ همه

 .های ترسناک گیر کرده بودمیکی از نمایشنامه

 شویند؛لم هر روز و هر شب رخت میدر د »

 «باشی "زن"باید برای درک این دلشوره 

 .سنگ بودقدر ناهموار و پر از قلوهلنگان از تپه باال رفتی، این سرباالیی برایم چهلنگ

 !شهرزاد قبل از اینکه از سرما قندیل ببندی، بیا تو خونه -

صندوقچه چوبی کردی، با خوشحالی مثل اینکه گنج یافتی، بخش بود. سرت را درون گرمای بخاری هیزمی خیلی لذت

 .های رنگارنگی را بیرون آوردیتکه لباس

 .ای سخت زدمی وجودم را فرا گرفته، ناغافل عطسهتب و لرز وحشتناکی همه

 :ها را به طرفم گرفتی و لب زدیلباس

 .ای میرم بیرونبیا اینا رو فعال بپوش...من چند دقیقه -

های عاریه را بر تن زدم، حتی آن چای مانده فالسک را با چند مسکن سفت به زور به من گونه لباسچهیادم نیست 

شوی، تنها فهمیدم که همه توانم به صفر رسیده، در گفتی خوب میهای آرامت را که حتی میخوراندی. زمزمه

 .خبری و بیهوشی گم شدمای از بیچالهسیاه

 .ها و پاهایمان زده استکالفی سردرگم بود که تا ابد بندی بر دستارس گذشته مثل تارهای کلفت 

ی کوچک کلبه روی موکت سبز کثیف افتاده بود. گلویم به طرز هایم را با درد باز کردم، باریکه نوری از پنجرهصبح چشم

بودی. روسری رنگی رویم کشیده ای خشک و دردناک کردم، دو پتوی خاکیوحشتناکی متورم و دردناک بود، سرفه
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 .ام بودترکمنی سفید پر از گل های ریز سرخم، سنگین از عرق شبانه

 .ام کناری زدم، به دنبالت به گوشه و کنار اتاق چشم چرخاندم، خبری از تو نبودپتو را از تن خسته

 .کرد، دوباره حمالتِ تاکتیکی سرفه گریبانم را گرفتقل میکتری دودزده سیاهی روی بخاری هیزمی قل

های رنگی کوچک یا بزرگ بود، دوپشتی قدیمی کهنه دور اتاق چیده بودند. گویا جسم درون روی طاقچه پر از شیشه

 .کوبی افتاده باشد، له و لورده بودماشین خرمن

 .های ژاپن بودای از مواد مذاب آتشفشانام گذاشتم؛ کورهزدهدستم را روی پیشانی تب

 .ی وحشتناک باز کردی، پتو را روی سرم کشیدم و از زیر حرکاتت را رصد کردمدرب سفید آهنی را با صدای جیر

 :ای را برداشتیات را پوشانده بود. از روی طاقچه ظرف شیشهریش چندروزه صورت آفتاب خوردهته

 !من که لولوخرخره نیستم زیر پتو خودت رو مخفی کردی -

 :ی دردناکم را به درد انداختخنده سینه

 .سالم -

 :مشتی از گیاه دارویی خشک را برداشتی، درون کتری در حال جوش ریختی

 .های داروییهسالم، تنها چیزی که تو این خونه پیدا میشه همین گیاه -

 !من حالم خوبه -

 .ی خشکم دروغم را آشکار کردسرفه

 :با دستت مچ پایت را ماساژ دادی

 .ممیریجوری از گشنگی میباید دنبال کمک برم، این -

 :درون لیوان آهنی مقداری چای ریختی و به دستم دادی

 .کنه. نترس، توش زهر نریختماین رو فعال بخور...حالت رو یه کم بهتر می -

 :ی بدمزه را خوردمکردهکمی از دم

 .قدر تلخه...شبیه رابینسون کروزئه شدیماووف...چه -

 :هایت کمی طرح خنده به خود گرفتلب

 .تونم راه برمه...مجروح جنگی ماییم! با این پا هم زیاد نمیزدزده، سیلقحطی-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 90 

 !تریتو که از من دست و پا چلفتی -

روی کنم، از اینکه با نجات جانم مرا به خود مدیون کردی، دلخور و عصبی بودم. حتی به آمد روی اعصابت پیادهخوشم می

 .را داردام شده که حامی قدری چون تو آن شوکای سفید شیربرنج حسودی

 !ام کنیکنی؟ دیشب کم مونده بود به خاطرش خفهچرا از شوکا این همه دفاع می -

 .خوابی بود یا رازهای سر به مهر داشتیدانم از بیهای سیاهت را تشتی پر از خون فرا گرفت، نمیتیله

گناهی رو به دوش بکشی، دونی یه عمر سنگینی عذاب وجدان دادن به یه نفر دم مرگ یعنی چی؟ میدونی قولمی -

 قدر سخته؟چه

 :های فرضی رو پتو کشیدمبا انگشتم دایره

 ی شوکا افتاده؟چه اتفاقی برای خانواده -

 :با بغضی ته گلویت، زانوهایت را بغل گرفتی و با غصه نالیدی

ی بود! مادرم همیشهی ما همیشه زمستون مادرم زمستون رو دوست نداشت. نمی دونم اما چه سری بود که هوای خونه -

و ام رخدا توی خفا اشکش دم مشکش بود. بابام و اون همیشه یه جنگ سردی بینشون بود. اون سال تازه گواهینامه

گرفته بودم. حس شوماخربودن داشتم. پای لجاجتم رو تو یه کفش کردم که برای سفر بریم شمال، اونم وسط چله 

یشه ام همتر از ما بود! شوهرخالها منصرفم کنه؛ ولی انگار دست تقدیر قویام خیلی تالش کرد تزمستون! مادر بیچاره

 !ی سفر بود، تو گرما و سرما حتی براش فرقی نداشتپایه

زنکی ام گرم حرفای خالهلرزوند. مامان و خالههای شوکا با آهنگ شیش و هشت جلف سقفِ ماشین رو میصدای خنده

نشست. های ماشین میزد. برف ریزی با وزش بعد روی شیشهور و گرونی حرف میام هم از وضع موتخالهبودن، شوهر

ها یه کم نه، خیلی لغزنده بود. پشت رل حواسم به جاده بود، همه چیز تو چند ثانیه اتفاق افتاد. یه حیوون وسط جاده جاده

های شوکا و ش چرخید...فقط جیغدونم چی شد...ماشین چندبار دور خودبود، فرمون رو چرخوندم تا بهش نزنم...نمی

 !ها یادمهخردشدن شیشه

 :ات محکم کوبیدیبا دست روی پیشانی

ام همون لحظه مرده بودند. من با یه دستِ شکسته خالهترین روزهای زندگیم بودند. مادر و شوهرروزهای بعدش تاریک -

 !و شوکا با دو پای شکسته تنها بازمانده اون روز شوم بودیم
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ها بینم. بعد روزها فقط ها و لولهام رو بین سیمهم تو کما بود. کارم این بود فقط برم از پشت شیشه خاله امخاله

 .سپرمدقیقه به هوش اومد. با هزار التماس اجازه گرفتم برم باالسرش...فقط گفت شوکا رو بهت میپنج

 .سرت کوبیدی و فرار کردیگویا هجوم خاطراتِ تلخ را تاب نیاوردی که درب آهنی سنگین را پشت 

ام را کمی ماساژ دادم. از بازی تقدیر کرد. با دست معدهخس میام هنوز خسسرم را روی متکای سفت گذاشتم، سینه

سوخت، حتی برای تویی که پشت نقاب غرورت، چرکین بودم؛ دلم برای شوکای کوچک که در کودکی یتیم شده میدل

سوخت که بین تمنای دلم به سهراب، بار سنگین کمرشکن دینم حتی دلم برای خودم مییک دنیا درد و غم خوابیده بود. 

 .به تو حیران مانده بود

 خوابی؟قدر میشهرزاد بلند شو دیگه... چه -

 .قدر هوا سرد و سوزنده بودهای خشک الی یکی از چشمانم را باز کردم، چهبا سرفه

 .چی شده؟ بذار بخوابم -

 :ام گذاشتیخورده از نگرانی، پشت دستت را روی پیشانیگرهبا ابروهای 

 .اش منتظرمونه...قبول کرده تا یه جایی برسونمتون، حالت خیلی بدهیه تراکتور پیدا کردم...راننده -

ای از جنس آغوش خواست؛ گهوارهسرم را به دور از دسترس تو کشاندم. دلم فقط جای پر از سکوت و آرامش می

 .های لرزانم باشدکه مأمنِ شانهمادربزرگم 

 !میرمکنه، فکر کنم دارم میی استخونام درد میهمه -

 :های لرزانم پیچیدیرنگ را با مالیمت دور شانهپتوی خاکی

 !ذاره با سرماخوردگی بمیریجون پاشو ... ارس نمیجغدک -

 .توجه به غرغرم دستم را گرفتی، زمین مثل چرخ و فلکی دور سرم چرخیدبی

 !آروم آروم... چیزی نیست -

 .های ریز بودهایم از هُرم تب، پر از ترکسعی کردم چند قدمی از تو دور شوم. لب

 .تونم راه بیامخودم می -

 :هایم حمایتگرانه حلقه شددستت دور شانه

 !جون نداره سر پا وایسه...واسم باال منبر هم میره، نترس تا یه ساعت دیگه از شَرم راحت میشی -
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 .های درختان خیس از باران شبانه، پر از سرزندگی و طراوت بودندبیرون هوا خنکای مطلوبی داشت، شاخه

راننده تراکتور کاله قرمز بافتنی را روی ابروهایش پایین کشیده، بادگیر آبی بر تن داشت. با حرکت دست ما را به تعجیل 

 .زده بودای برای منِ تبگهواره هایم روی تراکتور، مثلشدنفرا خواند. باال و پایین

 :معنی شده بود، دم گوشم آرام زمزمه کردیصدای صحبت تو و راننده برایم گنگ و بی

 قول میدی سهراب رو از خودت ناامید کنی؟ -

 :های تبدارم با درد روی هم لغزیدندپلک

 .باشه -

اشیاء شناور بودم. حجم چادرهای هالل احمر را که  ها وبابا رقصید، درون مهی از آدمسرم مثل پاندول قدیمی ساعت حاج

 .دیدم، دنیای سیاهی آغوشش را برایم گشود

*** 

 «تمامقمار نیمه»پرده هفتم : 

های مختلفش پر از شادی و غم و نفرت یا تئاتری است که پردههای خیلی عجیبی دارند، زندگیشان شبیه تلهها قصهآدم

 .عشق است

سوزی خواهد شد که اول از همه گریبان ام، روزی آتش خانمانقولِ زبانی که به ارس داده کردمآن روزها فکر نمی

 .ام را خواهد گرفتهای زندگیعزیزترین آدم

های خودم درونم، زیر خروارها تن خاک کنم تا آشیانِ عشق شوکا ی عشق سهراب را با دستقولی که شکوفه

 .اردیبهشتی شود

ی گردم؛ کنجکاوی مثل ماری خزنده همهزنم، دوباره به زمان حال برمیستان را هم مینمک بیماربا قاشق سوپ کم

 .گیردوجودم را فرا می

ارس هنوز در شوک و ناباوری هستم. شاید عشقِ کالم برای تو کم و نارس بود؛ ولی این حجم نفرتت را درون 

 .توانم باور کنمکمان قلبم نمیرنگین

 امکمتر زنی را دیده »

 هنگام عبور از خیابان که

 دست مردی را نگرفته باشد
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 «!حتی در خیالش

توانم نقش قربانی را بازی دیگر نمی .من هنوز عزادار عشق پوشالی خودم هستم که تو آن را زیر پاهای غرورت له کردی

 .کنم. ارس یکبار افسار احساسات و عقلم را به دستت سپردم، چیزی جز درد و رسوایی نصیبم نشد

 .خواستی جانمان را بگیریکنم؛ ارس چه سنگدالنه میوار دور شکمم حلقه میتم را پیچکدس

 .رنگ باز شد، سر پرمویی که انگار برف زمستان رویش نشسته، پیدا شدالی درب یاسی

 .زندچشمانِ پر مهر دایی است که به روی نگاه پریشانم پلک می

 .چکدل دوری و قهر از چشمانم میزند، قطره اشک تنهایی و دلخوری یک ساپلک می

 .کندسوختم، از خاطرم پرواز میهایی که تا صبح در حسرت دیدارشان میزند، شبپلک می

 .رودساله قبلمان، از یادم میهای در آخرین دیدار یکها، حتی کتکها و زخم زبانی طعنهزند، همهپلک می

 .سالم عزیز دایی -

 :گذاردم حلقه شد، با دست سرم را روی قلبِ پرکوبشش میبازوهای ستبرش دور تنِ تنهای

 ..جونم...نفس دایی-

 .کندام را آرام میگسستهبخش قلبش، روح لجامضربانِ زندگی

 .کندهایم پلیور سفیدش را خیس میاشک

 !اه ...هنوزم زر زرویی -

 .کندی صورتم را که اشک تاراجش زده، پاک میبا کف دستش پهنه

 !ام یه دایی پیرمرد دارهقدر پیر شدی! آخ بچهسهند چهجور زمونه بدجور بزرگم کرد. دایینه دیگه  -

 :آورداز یخچال کوچک اتاق ظرف میوه را بیرون می

 .سامون تو سفید شدنصف موهام از غم زندگی نابه -

 .ها را خرد کرده استهای ارابه زندگی شومم، خیلیآه که چرخ

 .؟ یادمه با هم دعوا کردینسر ارس چه بالیی اومد -

 :چالندگیری قرمز دستی آبش را میمیوهکند، درون آبها را از وسط دونیم میلیموشیرین

خواست بشه، شازده کلی داد و بیداد راه انداخته که مخ شهرزاد تو تصادف تکون خورده، داریم بهش تهمت و چی می -
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ه که بیمارستان آوردتت میگه تو اون خیابون خلوت که تو رو مالین و سوختزنیم. وقتی همین دکتر ساعد سیاهافترا می

 .خونین دیده، کسی اون اطراف نبوده

 .ارس توی بیمارستان یه دعوا و مرافعه راه انداخت، زنگ زدن پلیس اومد؛ من و بابات هم باهاش رفتیم کالنتری

ه جرم سوءقصد به جون تو و بچه ازش شکایت خواست به جرم افترا ازمون شکایت کنه. هه! ماهم بمردک ابله می

 .کردیم

 :دهدرنگ را به دستم میلیوانِ حاوی آب لیموشیرین پریده

گفت ماشینش چند ماه خرابه و توی پارکینگ خونه باباشه، با دوتا مامور کالنتری رفتیم. مردک عوضی القصه ارس می -

 .رای تحقیقات بیشتر بازداشتش کردنحتی خون روی سپر ماشینش رو هم پاک نکرده بود، فعال ب

 !ام که رویش را گرد و غباری از نکبت پوشانده استای ندارد؛ مثل این روزهای زندگیآبِ لیمو هیچ طعم و مزه

ام رو تا خواست با شوکا ازدواج کنه، منم تهدیدش کردم مهریههای آخر زندگیمون پر از دعوا و تشنج بود. میهفته -

 !کشمقومش بیرون میقرون آخرش از حل

خوام، یا اجازه بدم مجددا ازدواج کنه، یا روزگارم رو سیاه بهم پیشنهاد طالق تواقفی داد. بهم گفت اگه آزادیم رو می

 !کنهمی

 .دیگه اجازه نداد برم رادیو، مثل زندانی تو خونه حبسم کرد

 .گذارموی میز استیل میخورده را ررنگ جاری شد، لیوانِ نیمسکوت تلخی درون دیوارهای یاسی

 منم آن شکسته سازی »

 نوازیکه توأم نمی

 چه فغان کنم ز دستی

 «که گسسته تار ما را

 !اش چندبرابر پای کوچکم استزنم؛ اندازهدمپایی آبی بدرنگ بیمارستان را به پایم می

رفتم. آخه شوهرم جونش به مغازه و  ام به دادسرامنم برای تالفی یه روز از خونه در رفتم، پی شکایت و گرفتن مهریه -

 !اس...منم خواستم حسابی بچزونمشامه بستهای که مهریهخونه

 :اندازد؛ نوعی شیطنتِ پسرانه در کالبدش حلول کرده استهایم میدایی دستش را دور شانه
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گرفتن دوباره به جون دیگه غمی نداشته باش، مثل هرکول پشتتم...یه درسی بهش میدم دیگه هــ ـو*س زندایی -

 !سرش نزنه

 .کنم، یکدستی سفیدش را فقط ردپای کالغی بر هم زده استاز پشت پنجره به باغِ سفیدپوش حیاط بیمارستان نگاه می

 :فرستدکنم. دایی موزی را پوست گرفته، دولپی در خندق بال میام میگاه چانهدستم را تکیه

 ات خوبه؟حال جوجه -

 :شودش گرفته، سرخ سرخ میهایم گویی کسی گازلپ

 !خواست بکشتمونقدر متنفره که میای که پدرش ازش اونجوجه -

 .زنهبال میبابا برای دیدنتون بالقدر اون گذشته کوفتی رو هم نزن، مهم اآلنه که حاجاین -

آید، در کنج خلوتی ای قدم به قدم دنبالم میخیال باشم؛ گذشته مثل سایهگونه گذشته را بیآخ دایی مهربانم چه

 .کندرحمانه درونم فرو میهایش را بیچنگال

 .ای کمین کرده استرنگی برای گرفتن گنجشک چاق و چلهگربه کوچک و سیاه

کردم تا مادرجون برای خرید با اون زنبیل چندبار تا سر کوچه قدیمیمون اومدم، پشت تیرِ چراغِ برق خودم رو پنهون می -

در قبابا هر اذان برید مسجد؛ اونشد. یا اینکه تو یا حاجشدم خبری ازش نمیی هر چی منتظر میرنگش بیاد؛ ولآبی

 .کردنتون هم قانعمام بکنه...من حتی به دور از نگاهموندم تا نگاه سنگینِ عابرها مجبور به عقب نشینیمی

 :شیشه داردصدای دایی گویا چندهزار خرده

و ها رزنکی و فضولی همسایههای خالهما یه ساله از اون محله رفتیم؟ دیگه طاقت حرفشهرزاد مگه تو خبر نداشتی  -

جا رو به بابا هم گفت یه سکته قلبی دیگه ممکنه جونش رو بگیره...استرس براش سم بود. آدرس اوننداشتیم. دکتر حاج

 .شوهرت دادم

ان آشنایی با تو هر لحظه آسی برایم رو کردی که تا بیخ قدر از زمخورم؛ آنهای تو یکه نمیارس دیگر از شنیدن نامردی

 !گلویم لبریزم

 .ی این مرد شتریهارس چیزی به من نگفت...کینه -

 :کندهایش را پاک میکاغذی گلدار، دستدایی با دستمال

 ایی بیشتر مجبورآور بود که برای جلوگیری از رسوقدر ماجرا شوکهتقصیر نبودیم، اونتو ماجرای ازدواجت ما هم بی -
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 !مالی کنیمشدیم تا با ازدواجتون مسئله رو ماست

 :گذارمی سرد پنجره میکند، دستم را روی شیشهها دورخیز میی کوچک روی برفگربه

های من یا ارس گوش داد؟ با کتک و دعوا و کس به حرفمسئله رو حل کنین، هیچخواستین صورتآره شما فقط می -

 !ام طردم کردینرو عقد کردین و بعدش با فضاحت از خونه نفرین مادرجون ما

 :ی حوضمان شدشدهبستهصدای دایی شبیه آب یخ

طور میشه جمع کرد؟ کردیم؟ رسوایی رو اصال چهکار باید میکنه، چیشهرزاد هنوز هم یادآوری اون روزا عصبیم می -

ز شومه. به هرحال اون ماجرا تموم شده..تو اآلن باید شدن امروزش ماحصل اون روبابا و ویلچرنشینکردن حاجسکته

 .ات باشیفکر بچه

شدن ما ارس من لبریز از خشم و قضاوت مردمان هستم؛ مصلحت اینکه در جامعه سنتی بعضی چیزها تابو هستند، وصل

ای ا درهر امروز بینمان ری شکستن این خط قرمزها بود. ولی حریر قلبم با اسم و یاد تو پیوند خورده، حتی اگبه هم نتیجه

 .تفاهم پر کرده استعمیق از نفرت و سوء

 مانددر این دنیا از هرکسی چیزی به جای می »

 و از من شعرهایی که تا به ابد

 «.را دوست خواهند داشت "تو"فقط 

 لی دیرکردن دوستمشدیم؛ مثال یک روز بارانی که من از بدقواین روزها آرزویم این بود کاش جای دیگری باهم آشنا می

رو درحالی که کیفم را برای محافظت از باران توجه به باران در پیادهاز نشستن در کافه کالفه شده بودم، عصبانی و بی

گرفتن از باران هستی، یا خیلی ات مشغول عکسای بزنم که با دوربین عکاسیام، به تو تنهروی سرم گرفته

 !رقصدتر از روز جلویم میام روشنکنم، زندگی حقیقیهایم را باز میی تا چشمهای عاشقانه دیگر؛ ولپردازیخیال

کند، گربه سیاه کوچولو بی هیچ غنمیتی با سر درون برف بیرون در حیاطِ بیمارستان گنجشک کوچک تیزبال پرواز می

 .کندسقوط می

 .کنداش قد علم میی تلخیدوباره گذشته در برابر دیدگانم با همه

*** 

 باشی؛ به خدا »

 تا ته این قصه ردیفم
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 ...ای کاش؛ تو هم دل بدهی

 « !قافیه باشی

خوابی یک بند انگشت گود هایش از بیام چند هزاربار سجده شکر به جا آورد. پای چشمام از دیدن سالمتیدایی بیچاره

 .شدنم در سیل به خانواده چیزی نگفته بودافتاده بود، از گم

آلود و غرق در تب و تر شود. دایی وقتی در اورژانس مرا گلتکان دادم تا کمی خنکار آرام تکانلیوان شیر را چندب

 .ماندنم ناامید شده بودگویی پیدا کرد که از زندههذیان

 .ام گرفتآلود شلوارش، پیراهنی که نامرتب روی شلوارش افتاده خندههای گلاز پاچه

 :، گوشی همراهش را به طرفم گرفتاش کشیدریش چندروزهدایی دستی به ته

یه زنگی به اون بابات بزن، خورشید میگه تو اون سه روز هزاردفعه به خونه زنگ زده. شهرزاد این روزها بدترین روزای  -

 .مونه...کلی نذر و نیاز واست کردم...باید از آقای کیانی هم تشکر کنمموندنت مثل یه معجزه میزندگیم بود، زنده

 !ام را آرام روی پتو گذاشتم، ارس نگاه مات احساسم از نیش کلماتت چیزی نگفتیدهددست ضرب

 دانستم از نگرانی مثل طوفانام حبس کردم، شماره تلفن همراه بابا را گرفتم که میحرف نفسم را در سلولِ سینهبی

 .سختِ زمستانی شده است

 :هایم شدای امواج را شکافت و مهمان گوشو دورگهی ناخنم را با دندان گزیدم، صدای خسته با نگرانی گوشه

 الو ...بفرمایین؟ -

 .سالم بابا... منم شهرزاد-

 .اندسکوت؛ از سکوت پدرها باید ترسید، باید فهمید که یا خیلی دلخور و ناراحت

 .ایدستهاگر باباها دعوا و فریاد راه نندازند، بدانید که حریرِ نازک قلبشان را با سنگِ اشتباهاتتان شک

ی دنیا با اون همه عظمتش رو سرش آوار میشه. هرچی بگی حق داری؛ ولی باباجونم، اگه توام با شهرزاد قهر کنی، همه -

 !باباجونم تقصیر خودته که این همه لوسم کردی

حق  خواد گاهی جاها خودش تجربه کنه؛ ولیازت دلخورم که همیشه و همه جا ازم حمایت کردی. شهرزاد هم دلش می

 .نداشتم باهات قهر کنم یا تلفنت رو جواب ندم...گوشیم تو دریاچه افتاد

 :تر شدصدایش مثل نسیم روی دریاچه کمی مالیم
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 !کنی برای همیشه میایی پیش خودم... واال دیگه بابا نداریوقتی از سفر برگشتی، بار و بندیلت رو جمع می --

 :ام خندیدی مثل ماست وارفتهدایی به چهره

 زد تو برجکت؟ -

 :آلود بیمارستان را روی سرم مرتب کردمروسری صورتی چرک

 باباست دیگه...دقم میده تا کامل آشتی کنیم. ساعت چند مرخص میشم؟ -

 :هایم را روی تخت بیمارستان گذاشتدایی ساک لباس

 .تا تو لباست رو عوض کنی، برم کارهای ترخیص رو انجام بدم و بیام -

 .ام نفسم را برای پوشیدن چند تکه لباس بند آورد، شال سیاهم موهای سیاهم را پوشانددیدهدستِ ضرب

 .ام را مثل گوهری درون صدف پوشاندهای خدادادیام تمام زیبایچادر ملی

لم د کردم با عشق سهراب درون باغِهای آبی که فکر میام پر از غم و ناراحتی بودند. پروانههای خاکستریدرون آینه تیله

 .رقصند، حال رو به مرگ بودندمی

 :وار دور کمرم حلقه شدام را برداشت، دست دیگرش حامیدایی ساک دستی

 .یه سر قبل رفتن بریم از آقای کیانی هم تشکر کنیم، بنده خدا پاش مو برداشته -

 .یک آن خوی خبیثم از شنیدن این خبر خوشحال شد

 .کردی، با سالم ما دست و پایت را گم کردیا موبایلت بازی میارس مثل پسرهای تخس و شیطان روی تخت ب

 .سالم -

 :شناسی دستت را با دو دستش فشرددایی با حق

 .کنمام تشکر میمن دایی شهرزادم...صمیمانه ازتون برای نجات جون خواهرزاده -

 :ات را روشن کردخوردهلبخند شیطانی صورت آفتاب

 !انیم بود. امیدوارم خانم ایمانی دیگه خودشون رو به دردسر نندازنی انسکار خاصی نکردم، وظیفه-

 .های کمرم جاری شدوای که از وقاحتت عرق درشتی از تیره

 .کنممنم ازتون تشکر می -

خانم ایمانی من رو بیش از این شرمنده نکنین، الطاف شما خیلی زیاد شامل حالم شده...من رو قولتون حساب ویژه باز  -
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 .کردم

 .اشدمان بآورد سفر تفریحیقیه ماجرا در خداحافظی گرمی گذشت. با دایی مقداری سوغاتی از بازار خریدیم تا مثال رهب

*** 

 .با وجودی که ماه آبان رختش را در تمام شهر گسترده بود؛ ولی هنوز هوا گرمای مطبوعی داشت

پیدار پیچیده بود. جلوی درب سبزرنگ ته کوچه های سهای چمدانم در آن کوچه باغ قدیمی با ردیف درختصدای چرخ

مز و کلید را از درونِ کیفِ آرایش قربازارم گشتم. دستهپشتی همیشه چهارشنبهکلیدم درون کولهایستادم، دنبال دسته

 .ام بیرون کشیدمشدهریمل خشک

ام های کودکیی امنِ قصهاها و قلعههای سرخ و زرد و نارنجی بود. این خانه قصر رویهای حیاط، پر از برگروی موزاییک

 .بود

های حاصل از اش کثیف از قطرات و لکهای بزرگ و سراسریچمدان و سایر وسایلم را به درون حیاط آوردم، پنجره

  .باران بود

 .شده و فرسوده از باران و برف باال رفتم، پیچک سبز تمام نمای آجری ساختمان را پوشانده استهای ریختهاز پله

ای سوخته که در کتابخانه چوبی قهوه .درون خانه، همان گرد و غبار آشنای همیشگی نشسته روی اشیاء را داشت

 هایشده از چای مانده، ظرفهای سیاههای نمایشنامه و داستان شلخته روی هم چیده شده بود. لیوانطبقاتش کتاب

 .دادنِشسته روی سینک ظرفشویی خبر از تنبلی بابا می

 .رنگم انداختمرم را از سرم برداشتم؛ روی تخت فلزی پوشیده با همان روتختی عزیز بنفشچاد

ای که با سهراب در کافه باران قرار داشتم، هفته از آن دوشنبهنگاهم را به تقویم دیواری روی دیوار انداختم. امروز سه

 .گذشته بود

ای که در مورد زندگی با سهراب داشتم، های دخترانهبه فانتزیی میز آرایش طرفه بافتم، درون آینهموهای سیاهم را یک

 .پوزخند زدم

کند؛ زنی گرد و غبار از تن خانه کالم در فضای خانه جاری شد. درون یک خانه چندین زن زندگی میموسیقی بی

 .دمدگی میربود، زنی تمام عطر خوش زندگی را در کالبد زندهای زرد را از کف حیاط میزداید، زنی برگمی

های سرخ و سفید را درون حوض آبی زده که از حیاط بلند شد، نصف کارهای من نیز به اتمام رسید. سیببوی خاک نم

 .درخشان انداختم
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رد. هایم را در کسری از ثانیه در هم کمانند، اخمپتوی بنفش را از روی تختم برداشتم، تأللوی زنجیری براق با آویزی قلب

 اند؛ یعنی چه کسی روی تخت من خوابیده بود؟من نبود. گویا سطلی آب یخ روی فرق سرم ریختهاین آویز مال 

ای از حقیقت جلوی دیدگانم بود. پدرم یک مرد جذاب بود با تمام نیازهایش، احمقانه بود ی پدرم، پردهزنی غریبه در خانه

 ای قلبم را به سوزش انداخت؛ بابادار باشد. ولی نکتهی مادرم وفاخاطره که از او توقع داشته باشم بیست و چندسال به

 .بخشیدنباید تخت مرا به هر کسی می

ابا های باش عکسی از جوانیصدای صحبتی از حیاط توجهم را مختل کرد. در آویز را به سختی باز کردم، درون یک لنگه

 .و لنگه دیگرش عکس زن آشنای همین روزهایم، آتنا بود

ام فرا رسیده بود. های میز آرایشم انداختم. به قول دایی زمان بالیدن و پرواز از کالبد کودکیت و پرتآویز را درون خر

 .گذاشتم؛ ولی ته قلبم هنوز از بابا دلخور بودمباید به زندگی خصوصی بابا احترام می

 شد برای ساعتی مُرد کاش می »

 فهمی آن وقت است که می

 کند چه کسی از نبودنت دق می

 و چه کسی ذوق 

 «!...خواهددلم؛ ساعتی مُردن می

 .ی دیگری روحم را نوازش دادصدای پرنشاط بابا و مهمان ناخوانده

 کردی؟آقا امیر نکنه زن گرفتی...تا حاال رو نمی -

 سهراب نکنه خونه رو اشتباهی اومدیم؟ -

سهراب با پیراهن چهارخانه آبی و  .کشیدمی حریر سرکی به حیاط شال سفید را روی موهایم انداختم، از پشت پرده

باوری ارس زدم. اینکه سهراب عاشقم شده است؛ مشکی سیب سرخی دستش بود. لبخندی بر بیچارگی خودم و خوش

 !بطلب سهراهفته است خبری از معشوقش نگرفته! شاید هــ ـو*س زودگذری بودم بر جنگل روح تنوععاشقی که سه

 :چیدم، سالم بلند باالیی دادم. آسمانِ خاکستری چشمان بابا مثل ظهر تابستان پر از گرما شدخودم را الی چادر رنگی پی

 سالم عمر بابا... ناقال دیشب نگفتی میایی؟-

 :شده از نور نگاهی طلبکار داشتدو پله را به آرامی پایین آمدم، سهراب با چشمان باریک
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 سالم شهرزادخانم...ستاره سهیل شدین؟ -

 خورین؟اسهراب...بابا چایی رو تو حیاط میسالم آق -

 :هایش را درون آب حوض کردبابا دست

 بیار باباجون...راستی گوشی جدیدت تو کیفمه، ببین خوشت میاد؟ -

 :شده در ایوان نشستسهراب روی صندلی فرنوژه چیده

 گوشیت خراب شده؟ -

 :شده را از کیف بابا بیرون آوردمی کادوپیچبا شوق بسته

 هفته پیش تو دریاچه افتاد. بابا آقای مالکی دیگه بهت زنگ نزد؟هس -

 :دستی با نوازش روی صفحه گوشی کشیدم، سهراب دستی بر موهای درهمش سراند

 !من فکر کردم عمدا جوابم رو نمیدی -

 :پوزخند بر لب از صندلی بلند شدم

 !کردنهاین روزا کار همه زود قضاوت -

 :اش آشنا کردموج موهای خاکستری های خیسش را بهبابا دست

 آقای مالکی گفت ساعت ده بری سازمان، از مدلش خوشت اومد؟ -

 :ای برداشتمای بابا از روی میز شیشهجعبه گوشی را با کیف قهوه

 .آره باباجون، مرسی. برم یه سینی چایی دارچین بیارم -

 .ی تفکر درهم بودنشانه ای چای را که روی میز گذاشتم، ابروهای سهراب بهسینی نقره

 :بابا هم دست بر چانه با حیرت و لذت نگاهم کرد

 !قدر بزرگ شدی؟ سهراب همین اآلن تو رو ازم خواستگاری کردبابا تو کی این -

شد. چادرم را روی سرم مرتب کردم. کدام دختری بود در خیالش به خدا قسم هر دختری هم بود کله قند در دلش آب می

 روس، شاهزاده سوار بر اسب سفید را نبیند؟خواب لباس ع

 :روی صندلی معذب و خجالتی نشستم، سهراب با دست لرزان لیوان چای را برداشت

 .اومدم، فقط خواستم چندکلمه با شهرزادخانم حرف بزنمام میدونم باید با خانوادهمی -
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 :قند برداشتبابا لیوان چایش را با دو حبه

 .امهن خیلی گشنهفقط زیاد طول ندین، م -

گرفت، زندگی در نظرش مثل آبی روان بود که نباید خوبی بابای روشنفکر داشتن این بود که مسائل را زیاد سخت نمی

 .کردمشکالت به باتالق بدلش می

جا کار شناسیم، بابام یه نمایشگاه ماشین داره و من بعد از ظهرها اونشهرزاد من و شما چندساله همدیگه رو می -

 ...کنم. شهرزاد من تو یه روز بارونی عاشقت شدمنویسم یا تو تئاتر بازی میکنم. وقتای بیکاریم هم یا میمی

 !دونم یه روز از خواب بلند شدم دیدم نقش اول تئاتر قلبمی، دلم گرفتار عاشق و متانتت شدنمی

 :دهانم طعمی بد و گس داشتی ها سیاه و کدر شده بود، گلویم مثل بیابانی خشک بود، مزهرنگ چای

 آقاسهراب چندبار تا به حال عاشق شدین؟ -

 :هایش را در هم قالب کرد و گفتبا تعجب خودش را کمی جلوتر کشید، دست

 !ی من مهمه؟ اآلن فقط عاشق شماممگه گذشته -

از عاشقی به من دم  اتون بودین! امروز همانگار دل شما کاروانسرات که تا چند هفته قبل عاشق شوکا دخترعمه -

 زنین. دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو؟می

 :سهراب کالفه دستی به دور دهانش کشید

 شهرزادخانم این رو کی به شما گفته؟ -

 :صدایم از غم دورگه شد

 یعنی دروغه؟ -

 :با انگشت چند ضربه به میز زد

 !ستی شوکا به من یک طرفه و بچگانهقهدروغ نیست؛ ولی این نامزدی خیلی وقته تموم شده، عال -

 :کردنش بیرون کشیدمام را برای کیش و ماتپوزخندی بزرگ بر صورتم نقش بست، برگ برنده

چندروز قبل که شوکا رو تو سالن نمایش دیدم، خیلی از عشق شما مطمئن بود، حتی حلقه نامزدیش رو نشونم داد. آقا  -

 زی بچگانه چیه؟سهراب راستش رو بگین معنی این با

 :مستاصل و غمگین زیر لب از دردهایش نالید
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شهرزاد به جون مادرم احساسم به شوکا خیلی وقته تموم شده، چندهفته قبل حلقه نامزدی رو پس دادم؛ ولی شوکا الم  -

از  .بخونم شنگه به راه انداخت...یه خودکشی نافرجام داشت، پدر و مادرم مجبور کردن دوباره باهاش یه صیغه محرمیت

بودنش باعث شده همه یه جورایی رفتار کنن که مبادا بلور قلبش ترک برداره! وقتی یادمه شوکا بهم زنجیر شده بود، یتیم

اینکه دلت رو مجبور کنی عاشق یکی باشه؛ خیلی توفیر داره دلت خودش عاشق یکی  .من رو به عشق شوکا مجبور کردند

 .کنه تا از این عشق بیمارگونه نجات پیدا کنمشهرزاد کمکم میباشه...دلم گرم عشق تو بود، گفتم 

 :های احتمالی از این همه وقاحت سهراب سبز نشده باشددستی بر سرم کشیدم تا شاخ

 .ی نامزدیخواد یه باور قلبی باشه یا یه حلقهتعهد...تعهده....می -

 :سهراب از روی صندلی با هراس بلند شد

 !.با تو من به جنگ همه میرمشهرزاد تو باورم کن.. -

 :صدای دورگه بابا میان بحثمان خطی قرمز انداخت

خوام این بحث همین جا ی من رو قاطی این جنگ مسخره نکن، شهرزاد وصله تن شما نیست، میسهراب لطفا بچه -

 !خاک شه

 .کنمآقا امیر تو رو خدا بهم یه فرصت دوباره بدین، من همه چی رو درست می -

 :به بابا که حال بازویم را سفت گرفته بود، نزدیک شد دو قدم

 .دونم شهرزادخانم بهم عالقه دارهمن می -

 .هایم را از حرص چنان با دندان گزیدم که طعم خون را حس کردملب

 .ام نیز پودر خواهند شدبابا دوباره بازویم را فشرد که حس کردم تا چند لحظه دیگر تمام تارهای عصبی

 جا چه خبره؟حرف بزن ببینم اینشهرزاد  -

ای هم می خواست شکل بگیره دیگه امکانش نیست. شهرزاد دلش رو به بابا من با ایشون هیچ صنمی ندارم، اگه عالقه -

 !کنه، ایشون هم بهتره من رو قاطی عشق الکیشون نکننای بند نمیهر ریسمان پوسیده

 :ها پایین رفتسهراب با بهت و ناباوری از پله

 !شهرزاد یه روز جواب این کارت رو پس میدی -

 .شدن قلب سهراب را نشنیدیم؛ ولی روزگار انتقامش را خوب از ما ستانداگر آن روز شکستن و هزاران تکه
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 .رنگ حوضمان درجا سکته قلبی کردندهای گلیی ماهیدرب آهنی را چنان محکم برهم کوبید که همه

 .سرانجام بشومکردم درگیر یک مثلثی عشقی بیوجود دارد؛ هرگز فکر نمیدر زندگی ما اتفاقات خیلی عجیبی 

 داشتن هم هست؛یک نوع دوست »

 که نیست

 نه کنارمان،

 «!...نه برایمان

 :ام را محکم گرفتبابا چانه

 شهرزاد تو که درگیر یه عشق غلط نشدی؟ -

اهای ی بابها که ته چشمان همهش بود؛ از آن نگاهاآسمان خاکستری چشمان بابا پر از شک و نگرانی، برای ثمره زندگی

 .عالم است

 .رنگش مأمن دستانِ کوچکم شدایهای بزرگِ قهوهدست

کردن؛ ولی دیدم انگار چندهزار پروانه آبی، روی حریر دلم پرواز میبابا نمیگم درگیرش نشدم، وقتی سهراب رو می -

بد  تونه خوب وقدری بزرگ شده که میزنه! دخترت اونبراش نمیشدم...قلبم گرومپ گرومپ وقتی نبود دلتنگش نمی

 !رو تشخیص بده

 :بابا بافتِ موهایم را با بدجنسی کشید

 .زنی! راستی فردا صبح باهات میامکشی جلوی بابات دم از عشق و عاشقی میدخترِ موذی تو خجالت نمی -

 :هایم را از روی پیشانی کنار زدممعترض چتری

 .شدنم رو شنیدیچنددقیقه پیش سخنرانیم در مورد بزرگ بابا همین-

 .ان. حاال ببینیم چی واسه ناهارمون گذاشتیها تا دم مرگشون هم برا باباها بچهباشه...فهمیدم بزرگ شدی؛ ولی بچه -

ی برنامه رادیویها به عنوان گوینده یک ناهار را در شوخی و خنده بابا صرف کردیم. فردا برایم روز بزرگی بود، بعد مدت

 .بستمقرارداد می

*** 

نفسم را در حصار سینه حبس کردم؛  .امروز اولین دوشنبه کاری من در رادیو بود، گلویم مثل کویر لوت خشک خشک بود

ا کاغذی خیس از حرارت بدنم رانگار درون استادیومی صدهزارنفره پشت تریبون برای سخنرانی ایستاده بودم. دستمال
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 .م کشیدماروی پیشانی

 .کردن دادای عالمتی مبنی بر شروعاش، از پشت دیوار شیشهغازیآقای مالکی با آن کت و شلوار سبز کله

 .های عشق، مهمان شما خوبان هستیمها با برنامه برادهام...از امروز هر دوشنبهسالم من شهرزاد ایمانی -

ون ها واسماه ما باشین. این نامه رو یه دوست از بند اعدامیقضاوت و کمی تفکر همرخواهیم یه لحظه، بییه برنامه می

 :فرستاده

سال بودم تو یه محله هاست. بچهزندگی من شبیه این فیلمای هالیودیه، که توش پر از جرم و جنایت و غیرممکن »

واد و سیگار، بُر جا که از صبح تا شب قاطی هر مدل آدمی از دزد گرفته تا قاچاقچی مقدیمی تو اون جنوب شهر، اون

 .خوردیممی

 .کل افتخاراتمون رد چاقوهای نشسته رو صورتمون، یا تعداد دعواهامون بود

ایه، تو یه دعوا وسط کوچه تنگ و باریک، میون یه شدن مال یه زمان چند ثانیهقاتل فقط یه کلمه چهارحرفی نیست؛ قاتل

. خون فوراه زد، رو زمین یه تشت خون از زیرش جاری عالم حس خشم و هیجان نوجونی با چاقو تو شکم دوستم زدم

 .شد

 .های پر خون با یه برچسب قاتل راهی زندوندوستم با شکم پرخون راهی بیمارستون شد، من با دست

شبای زندون برام مثل یه جهنم واقعی  .دوستم دووم نیاورد و راهی سینه قبرستون شد. دادگاه برام حکم قصاص برید

خواستم زندگی رو با همه وجودم حس کنم، از دریچه کولر بودم کلی آرزوهای ریز و درشت داشتم. میسال بود. بچه

 .زندون فرار کردم

 .شد، گذروندمهای سال رو با کابوس پلیس و پیداکردنم، طناب داری که هر شب دور گردنم حلقه میسال

با خیال راحت عاشق شدم، زن  .ت فرار کردمدوشی تو شهرهای مختلف، فکر کردم از چنگ عدالبعد چندسال خونه

هام پلیس من رو سال یه روز تو پارک، جلوی چشم بچهبعد سی .گرفتم؛ یه خونه و زندگی برای خودم درست کردم

ام هر چی کردن نتونستن از خانواده .دستگیر کرد. امان از عدالت خدا که همیشه از غیب جلوی چشم آدم ظاهر میشه

کاش اون روزا کاشم...ایرضایت بگیرن. اآلن چندروزه منتظرم حکمم اجرا بشه. این روزا همش پر ایی شاکی خانواده

 !شدمبسته نمیکاش عاشق و دلکردم...ایفرار نمی

چنددقیقه اندیشه و تامل کنیم. همین و دیگر  .دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، این آقا چندروز قبل حکمشون اعدام شد
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 !هیچ

 .بودن کارم داشتبسته روی صورت عوامل نشان از خوباز استودیو لبخند گل و گشاد نقشبیرون 

 :اش کشیدآقای مالکی دستی بر ریش آنکاردشده

کنه؛ این برنامه یه کم حساسیت برانگیزه؛ ولی درد مشترک خیلی از مون بین شنوندگان گل میمن اطمینان دارم برنامه -

 .ستدردای آدمای این جامعه

سری به تایید تکان دادم، فکرم پیش هانیه و میرانِ منتظر قصاص رفت، دستی به عنوان خداحافظی برای عوامل تکان 

 .دادم

 .آرایی برای هم هستندبیرون ابرهای سیاه دوباره با دشنه و سپر در صف رزم

ابری خشانم در روز نیمهبابا بیرون محوطه سازمان صدا و سیما؛ روی نیمکت سبزی منتظرم نشسته است، لبخند در

 .ماه، دلنواز استآبان

 شیری یا روباه باباجون؟ -

 !عالیه بابایی، فکر کنم خیلی استقبال شه -

 :بابا دستم را محکم گرفت

 !خب... خب، حاال که دخترمون قرارداد بسته، باید یه سور حسابی بهمون بده -

سخت داری و چیزی هم ای هستی، صبحش امتحان خیلیرسههایی که وقتی دختر مدحالم زیادی خوب بود؛ از آن خوب

 .شوی؛ بهشت آن زمان از آنِ توستای. فردا صبحش با تلی از برف و تعطیلی مدارس روبرو مینخوانده

 نفرباید باشد یک »

 که با خیالَش

 خستگی در کنیم

 «... است تو را دارم قدر خوبچه

 .ایمهای بنفش تزیین شده، با بابا چای و کیک شکالتی سفارش دادهیشاپی با میزهایی که با رومیزدر کافه

 :بابا نگاهی به میزهای خالی انداخت

شده از شعرهای حیدرباباست. شهرزاد دیگه بهتره تمرین محیطش چه آرومه، دیوارهاش پر تابلوهای خوشنویسی -
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 !نیای

 :بازی کردمبا دستمال گلدار بازی

 به خاطر سهراب و شوکا؟ -

 :های پیشانی بابا به نشانه تفکر درهم شدینچ

خوام چیزی این کارمون رو به حاشیه ماه تو تئاتر شهر اجرا داریم؛ نمیعالوه دیخوام حرف و حدیثی پیدا بشه، بهنمی -

 تون موضوعش چیه؟ببره...این برنامه

 :با چاقو کیک شکالتی را دونیم کردم، بزاق دهانم را به غلیان در آورد

 .خونیمهای زندانی اعدامی رو میاجع به اعدامه...نامهر -

 !ای نزنهات صدمهای...بابا ولی بپا به روحیهچه برنامه جسورانه -

 ...چشم باباجون -

 .گوشی همراهم روی میز انگار رعشه گرفته، که لرزید

 .الو سالم هانیه -

-..... 

 نه بیرونم، تولد ماهانه؟ -

-..... 

 .ساعت دیگه میامتا نیم باشه، کجایی؟ من -

 :بابا از باالی فنجانش که در دستش بود، نگاهی پرسشگر داشت

 هانیه کیه؟ -

 رسونی؟خواد تولد بگیره...بابا من رو میاش میدوستمه، برای خواهرزاده -

 .های پاییزی بوداش مثل وزیدن باد در برگبابا خندید؛ خنده

*** 

 .ها ایستاده بودیمفروشی به تماشای کیکد، جلوی ویترین یک شیرینیهانیه ساک خریدش را به دست چپش دا

 :رو را به رقصی جانانه دعوت کرده بود. با انگشت کیک زرد باب اسفنجی را نشانش دادمشده در پیادههای ریختهباد برگ

 .ها عاشقش هستندی بچههمه -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 108 

 !طار بشه، زائر مشهد ببرهخواد مثل باباش راننده قماهان کیک قطار دوست داره، می -

 .ی موهایش پوشیده از تارهای سفید غم بوداش را کمی جلوتر کشید، همهرفتهشال عقب

گفت به خواهرم شک کرده که شهرزاد می .گفت دچار جنون آنی شدهچندروز قبل دادگاه نهایی میران بود، مردک می -

و سری داشتن، دیالن رو موقع خندیدن باهاش تو مغازه  کنه، با عباس شاگرد سوپری محل سربهش خــ ـیانـت می

گفت از کجا معلوم ماهان از خون خودش باشه. جزئیات رو مو گفت سزای زن خیانتکار مرگ با زجره... حتی میمی .دیده

ن زن و دادن بابام تو خوزدن مادرم که خودش رو قربونی خواهرم کرده...از جونداد؛ آخ شهرزاد از ضجهبه مو شرح می

 .ام دی واسش حکم قصاص داددخترش...دادگاه واسه روز سی

 .این دختر این همه اشک را کجای دلش مخفی کرده که باریدنش تمامی نداشت

 !گذرمبه والی علی قسم، از خون هیچ کدومشون نمی -

 :زده را با مهر آرام کردماین دختر طوفان

 ...ز شداخوای کیک بخری؟ زیر پامون جنگل علف سبنمی -

 .باران بودایش در تأللو مروارید اشک چه ستارهگرفته از من صورتش را پاک کرد، چشمان قهوهبا دستمال عاریه

 .ببخشید، سد سیار شدم؛ دردام با هر تلنگری سرریز میشه؛ سیل میشه...طوفان میشه -

های تیره بودند. شبیه دونفر با لباس .رو وحشت را مهمان دلمان کردصدای ویراژ موتورسواری بیخ گوشمان در پیاده

  .ای کاله کاستش را باال برد، چشمان میرغضب آشنای محمد بودهای ژانر وحشت؛ مرد لبه شیشهفیلم

 :ای برای روح رنجور هانیه شدهمان عاشق دیروزی و مرد انتقامگر این روزها، صدای پر کین محمد دشنه

دونی کنه! هانیه تو میکیک بخری؟ چه خاله فداکاری که داره از بابا یتیمش میبه به، عشقم اومدی برای تولد ماهان  -

 .خجالت چیه؟ بذار این بچه الاقل یه پدر داشته باشه؛ برای وقتایی که بزرگ میشه، جوون میشه

 :هانیه با تنفر آب دهانش را جلوی موتور سیاه انداخت

بابای قاتلش باید افتخار کنه؟ درد یتیمی خیلی بهتر از ننگ محمد من تو تشت خون نون خوردم، ماهان به چی اون -

 .وقت رضایت نمیدمداشتن بابای قاتله! من هیچ

 :محمد از جیب کاپشنش بطری کوچکی بیرون آورد

خانم، یا اونایی رو که بهت پناه این اتمام حجته، یا میری رضایت میدی یا سر هر پیچ یا گذری صورت این خوشگل -
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 .کنمد نقاشی میدادن با اسی

 .ی راننده موتور سوار زد، در بطری را باز کرد و محتوایش را با لبخند ژکوند به طرف صورتم پاشیدبا دست به شانه

های وحشتناکم در ویراژ موتور سوار گم شد. با دست سعی کردم ماده چسبناک را از صورتم پاک کنم؛ ولی سوزش جیغ

 .ای هوا بسوزد، تصاویر جلوی چشمانم با موج مکزیکی رقصیدندام برای قطرهیهای هوایوحشتناک باعث شد تا کیسه

 .شدای اکسیژن باز و بسته میافتاده از آب، در حسرت قطرهبه دیوار تکیه دادم، دهانم مثل ماهی بیرون

 :آرام پشتم را نوازش دادکسی محتویات کیفم را روی زمین ریخت، دستی آرام

 ...نفس بگیر...آروم -

باز، صورت پر اشک هانیه را نوازش های امید را در جانم زنده کرد. با چشمان نیمهدو پاف اسپری در دهانم، دوباره شعله

 .دادم

 .حس بودندهایم از درد بیها و سیاهرگهایم، حتی مویرگی استخوانکرد؛ همههایم درد میدست

 :ارس با دستمال خیس صورتم را پاک کردی

نیست، فقط کمی بنزین بود، همه چیز دیگه تموم شد...خانم مغازه عکاسی من همین بغله، بریم کمی  شهرزاد چیزی -

 .استراحت کنین

و  ای ناامیدکردند، کینه شتری محمد با کسی شوخی نداشت. خندههای عصبی مغزم تازه اطالعات را پردازش مینورون

 :انم قفل زدی چپم بر زبپر از هیستریک سر دادم، سوزشی روی گونه

 !خانم ایمانی تموم شد دیگه-

 :هانیه زیر بازویم را به آرامی گرفت

 .کنمپاشو دردت به جونم؛ خدا من رو بکشه که واسه همه دردسر درست می -

 .ی توانم را به خدمت فراخواندم تا داغ شرمندگی را بیشتر بر دل این زن رنجور نگذارمهمه

 :به دستم دادی ارس لیوان بزرگ آبمیوه زردرنگ را

 .تر از این حرفاستیه کم شوکه شده...واال قوی-

 .هویج که درونم جاری شد، تازه فرصت آنالیزکردن عکاسی را یافتمخنکا و شیرینی آب

 :ای گذاشتخورده را روی پیشخوان شیشههانیه لیوان نیم
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 شناسین؟خیلی ازتون ممنونم...شما شهرزاد رو می-

 :مکارانه ابرویی باال انداختیارس با همان لبخند 

 کنم؛ اون موتورسوار مزاحمتون بود؟ی ایشون بازی میمن تو نمایشنامه-

 .ارس ذاتا ژن فضولی صفتِ بارزی در وجودت بود

 .های ساده مدل عهد دقیانوس بوداش موبایلش را در آورد، از گوشیهانیه از کیف دستی

 .ذارمستش مییه مسئله خانوادگیه...خودم حقش رو کف د -

های ها تا افراد میانسال در ژستهای بزرگ و کوچک، از پسربچههای مختلفی از آدمروی دیوار، پوشیده از قاب عکس

 .هنری و یا غیرهنری بود

 .بوی بد بنزین حالت تهوع را برایم به ارمغان آورده بود

 هانیه بهتر نیست یه شکایت درست و حسابی ازش بکنی؟ -

 :ای در موبایلش بودشمارههانیه دنبال 

 .تونه بکنهشهرزادجان من باید برای دیدن وکیلمون برم، با آژانس برو؛ اون مردک هم هیچ غلطی نمی -

 :امیدوار بودم تا طرح لبخند کج و کوله روی لبم نگرانی را از دلش بزداید

 .باشه...مواظب خودت باش -

ذرد تا آتش خشم محمد نیز فروکش کند؛ ولی دیدم هیچ حقی برای خواست بگویم تا از بار گناهان میران بگدلم می

 .دخالت ندارم

 .ها محو شد. دنبال کیفم به اطراف چشم سراندمالی ماشینچادرم را بر سرم مرتب کردم، روسری نارنجی هانیه در البه

 :کردی، لب زیرینت را به دندان کشیدیعکس را مرتب می ارس دسته

 ود؟ چرا وسط خیابون غش کرده بودی؟شهرزاد جریان چی ب -

 .کیفم رو ندیدی؟ بابت آبمیوه هم ممنون -

 :دست بر چانه گذاشتی و با چشمانت اجزای صورتم را رصد کردی

 !خوای جوابم رو بدی؟ یه تشکری بابت نجاتت جونت ازم بکنی؟ نیومده بودم خفه و کبود شده بودینمی -

ی پراندیدی که به مزههای یخ شناور در نگاهم را نمیرنگ برداشتم، ارس تکهیاام را از روی صندلی قهوهپشتیکوله
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 .دادیادامه می

آقای کیانی من به سهراب چنان جواب منفی دادم که تا آخر عمر ازم ناامید شدن...دیگه هیچ دینی به شما ندارم،  -

 !روزتون خوش

 :چشمان سیاهت در زیر ابروان تیره، برق خطرناکی داشتند

خوام ازت به خاطر از خودگذشتگیت تشکر کنم، آدمای کمی پیدا میشن به خاطر خوشبختی دیگرون از خودشون می -

 !بگذرن. درضمن اون برنامه رادیوییت هم خیلی محشره

ماه بود. ماتِ شخصیت متناقضت بودم؛ برای رویارویی با تو لباس های درخت گیالس در اردیبهشتلبخندت مثل شکوفه

 .شدن بودکم در حال ذوبزده بودم؛ ولی با لطافت کلماتت قندیل دلم کم رزم تن

 .موسیقی نرم و لطیفی از رادیوی تاکسی در حال پخش بود

 !ستخیالت مثلِ چرتِ صبحگاهی »

 گویمهی با خودم می

 «.ی دیگردقیقهفقط پنج

آرام دلتنگ شنیدن آوای صدایت ار من آراممشتم را روی قلبم گذاشتم که یک در میان نوای بندری ساز کرده. ارس انگ

 .هایتشدم، حتی دلتنگ متلکمی

سرم را روی پشتی ماشین گذاشتم تا به چشمانم کمی آرامش دهم. صدای تق وحشتناکی از پشت سرم شنیدم، از 

 .تخاطی رفشدت ضربه کمی به جلو پرتاب شدم. راننده با حرص در ماشین را باز کرد، با خشم و فحش به طرف راننده 

*** 

 «های عشقجوانه»پرده هشتم: 

 .گردمدوباره در تونل خاطراتتم به زمان حال برمی

زنی تا فقط خود را به روزهای زیادی در دریای زندگی انسان وجود دارد که مثل غریقی فقط به تکه پاره چوبی چنگ می

 .ساحل امن آرامشی برسانی

ام ی بیمارستان مأمن روزهای تنهاییزدهاندازم، این پنجره و قاب تصویر باغ یخمیرنگ را روی سرم شال پشمی بنفش

 .شده است

شدم که تر از شهرزادی میی قالیچه سرنوشت زندگی خودم باشم، باید خیلی قویخواهم خودم بافندهاین روزها می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 112 

 .دیگران با زور او را وارد زندگی پر از زخم و کینه کردند

ا تاب است. آخرین دیدارمان ببابا در سینه مثل گنجشکی بیگذارم؛ دلم برای دیدن حاجشیشه دوجداره میدستم را روی 

 .آبرویی من سکته کردبابای فلج روی ویلچر بود؛ آن سرو بلندباالیی که از غم بیحاج

ای از خون خودم پندهها نبض تکنم، میان آن سایه و روشنبار از صبح تماشا میعکس سونوگرافی را برای چندمین

 .هستی دارد

پش کنم. با هر تکشیده طلوع می های سر به فلکهای نور خورشید از پس کوهبا هر کوبش قلب کوچکش، من مثل براده

 .کنمگذارم، در پی نور حیات رشد میمثل گیاهی رونده سر بر دیوار می

 .آوردصدای قژ درب مرا از خلسه عاشقانه مادری و فرزندی بیرون می

های مارک، همان چشمان سرد و توخالی، همان کنم. با همان لباسهایم حس میبند استخوانناگهان سرمایی را در بند

 .بوی عطرِ تندِ خارجی، همان استهزاء نهفته در حرکاتش، همان دکتر کیانی؛ پدر شوهر عزیزم است

 :گزدالیش را به تمسخر میآید، لب بابندد، دوقدم جلوتر میدر را پشت سرش به آرامی می

 !خبردار شدم عروس نازنینم بستریه، اومدم مالقاتش. نه شکر خدا بادمجون بم آفت نداره -

 :گیرمهایم تن لرزانم را در آغوش میبا دست

 !سالم...شکر خدا به کوری چشم دشمنام خیلی خوبم -

زندون  هایگـ ـناه من رو پشت میلهتونه، پسر بیکاسهمای زیر اون نینه انگار هنوز زبون سرخت رو داری! باز چه کاسه -

 ...القبا رو چه به خانواده ماگیری، آخه توی یهفرستادی؟ مثل بچه آدم میری شکایتت رو پس می

 .های این پزشک سرشناسِ همیشه طلبکار استگرفتن از تخصص تهدید و زهر چشم

 :کشم؛ من دیگر هیچ هراسی از این آدم نداشتم. زبانم را روی لبم میوزدزار قلبم مییک لحظه نسیم مالیمی درون شوره

دادن نداره. شما از اول هم چیزی برای ازدستدونی آقای دکتر، آدمی که یه بار مرگ رو تجربه کرده باشه، دیگه هیچمی -

نی، زس رو به سینه میقدری که سنگ اری دنیا سر جنگ داری، حتی اونبا من سرجنگ و دشمنی داشتی، اصال با همه

 .دوستش نداری

 :کندی پیراهنش را مرتب میدکتر کیانی یقه

 .آبکشت همی جانمازآفرین...آفرین، فیلسوف شدی! معلومه که من از اول با تو مشکل داشتم، حتی با اون طایفه -
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وجودش کین متحرک شده قدر نان نفرت در غذایش تردید کرده، همه سوزد؛ آنخورده میدلم برای این مرد شکست

 .است

 !تونی ببینی و بپذیریچیز رو نمیی گذشته گرفتار شدی، غیر کینه هیچقدر تو تارهای پوسیدهآقای دکتر اون -

 :کندآید، ساعت مارکدارش را نگاهی میام خوشش میزبانیانگار از بلبل

 !ته و نجابتت زیر سوالهی گذشخوای درس زندگی بهم بدی؟ تویی که همهحیا میتو دخترِ بی -

 :شودشود، برای کودکم محافظ میدستانم دور شکمم حلقه می

تون من یه زمانی دختر دشمن خونیتون بودم، یه زمانی دختر عشق قدیمیتون، حاال هم عروس و مادر نوه -

 !ی شرایطم بپذیرینهستم...مجبورید من رو با همه

 .امبینم؛ انگار خط قرمزش را رد کردهیتغییر رنگ صورتش را از سفید به ارغوانی م

 !سفید خائنیبه خدا قسم...تو دختر همون مادر چشم -

بدیل ها اسطوره بیرود. مادران برای دخترانشان خیلی حرمت دارند؛ آنحرارت بدنم تا باالی هزاردرجه باال می

 .دخترکانشان هستند

 !ارهمادرم خائن نبود؛ حق داشت زنِ کسی بشه که دوستش د -

 :آیدزند، چندقدم به طرفم میای میهای سرد چشمانش جرقهدرون آن تیله

عاشق؟ غلط کرد وقتی حلقه تعهدِ من دستش بود؛ وقتی اسم لعنتی من باهاش گره خورده عاشقِ یه بچه مطرب  -

 بشه...مگه اون چی داشت؟

ز شناسد، فقط دلِ المصب یک رول و منطق نمیمگه بابا امیرم چه داشت؟ مگر کلِ عشاق تاریخ چه داشتند؟ عشق که دلی

 .شودبا شنیدن یک آوا، یا یک نگاه عاشق می

 .ای داره؟ هرچی بود تموم شدآقای کیانی بحث سر بیست و پنج سال قبل چه فایده -

ی دادنِ گذشتهکند، حتی در کشچیز افراط میمشتش را روی دستِ دیگرش فرود آورد، این مرد مثل ارس در همه

 .سرانجامبی

هایی که مادرت بهم زد خوب شده باشه؛ ولی هنوز اسکارش باقی وقت تموم نمیشه، ممکنه جای زخمگذشته هیچ -

 .ی خدا رفتارش باهام سرد بوددونم چرا ترانه بهم جواب مثبت داد؛ ولی همیشهمونده! نمی
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شم رو برای ساختن یه زندگی آبرومندانه ی تالماهی که من عاشقانه همهماه طول کشید؛ سهاین نامزدی فقط سه

شون رفتم، زنگ رو هام رو با یه واسطه پس فرستادن. اون روز لعنتی تو بارون پشت در خونهی هدیهکردم، همهمی

رد. هاش در رو باز کبافته روی شونه چندبار محکم زدم...چند دقیقه طول کشید، ترانه با روسری آبی حریر با دوتا گیس

 :وقت با دیدن من توشون نبود. اخم کرد و غریدبارونی بود که هیچردش پر از ستارهچشمای س

 واسه چی اومدی؟ -

 :جواب. گفتمخیس از بارون بودم، لبریز از سواالی بی

 چرا نامزدی رو به هم زدی؟ -

عزت  ید. مادرت همهخاطر موقعیت شغلیم جواب مثبت داده بووقت دوستم نداشته، فقط بهتو چشمام زل زد و گفت هیچ

ها مجبور شدم خودم رو به یه زنو آبروم رو زیر پاهاش خرد کرد. آبروم تو کل فامیل و همکارام رفت. واسه فرار از طعنه

 .شهر دیگه منتقل کنم

ثری ادیم، توام برو شکایتت رو پس بگیر، قول هم بده تا آخر عمرت بیا یه معامله بکنیم؛ طالق و حضانت بچه رو بهت می

 .ازت توی زندگی پسرم نبینم

 .کوبیددهد، بیرون برف همراه با باد خودش را به پنجره میاش تکیه میآقای دکتر دستش را به چانه

 :کنمهایم را دور زانوهایم حلقه مینشینم، دسترنگ میروی صندلی چرمی زرشکی

 د؟های ارس بر اثر تحریکات تو بودم نصف بدرفتاریفهمیکنی نمیشد اگه یه کم باهام مهربون بودین؟ فکر میچی می -

 :کندبا ابروی باالرفته با تمسخر نگاهم می

 !من به عنوان یه پدر وظیفه داشتم تا اون رو از شر مار خوش خط و خالی چون تو نجات بدم -

 :کنمنیشتر اشک را در دیدگانم حس می

قدر عقده حقارت داری که حاضری اشق ارس بودم؟ اونتونستی ببینی من عجور پدری هستی؟ نمیتو دیگه چه -

 !ات رو هم فدا کنیخوشبختی بچه

 :ودشام میآورم؛ نوای پرمهرِ آشنا ناجیهایم را برای محافظت از صورتم باال میکنم، دستباالرفتن دستش را حس می

  .کنمدستت بهش بخوره، خودم برات قلمش می -

 .ترسمدیرین و دشمن خونی امروز می ای از برخورد این دو رقیبِلحظه
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 :گذارددستی آبی را روی تخت میبابا ساک

 ام بلند کردی؟به چه حقی دست روی بچه -

 :گذارداش را در جیبِ پالتویش میکردهدکترکیانی دستِ مشت

 !طور باید با یه بزرگتر حرف بزنهبرای اینکه کسی یادش نداده چه -

 :دهدطلبکارش پایان میی بابا به لحن صدای دورگه

 پس چرا تو با این همه اهن و تلوپ پسرت قاتل از آب در اومده؟ -

ی اینا زاییده فکر مریض خودت و قاتل؟ نکنه اینم یه پرده از اون تئاتر مزخرفیه که هرشب به خورد مردم میدی؟ همه -

 .ستکردن اموال ارس بیچارهدختر زبون درازته! یه نقشه واسه تلکه

 :کندسفیدش میبا خونسردی نگاهی به ساعتِ مچی صفحه بابا

قدر بیکاریم واسه پسرت نقشه بریزیم؟ خون شهرزاد روی سپر ماشین ارس کنی ما ایننقشه؟ دکتر واقعا فکر می -

اش؛ ولی هیچ شاهدی برای حرفاش نداره؛ چند روز ات میگه اون روز خواب بوده تو خونهکنه؟ پسر دردونهکار میچی

 .یش جلوی خود من دخترم رو تهدید به مرگ کردپ

 .شودرنگ جاری میسکوت خیلی بدی در اتاق یاسی

 :لغزانداش میشدهخورد، دستش را میانِ موهای تُنکهای دکتر به آنی درهم گره میاخم

 .دارموقت پرده از بازی کثیف تو و دخترت برمیگیرم، اونبراش بهترین وکیل تبریز رو می -

 :دهدبا پوزخند با دستش درب خروجی را نشان می بابا

قدر مغزش رو پر از کینه و نفرت کردی، آخرش تبدیل به دمل چرکین شد. ترانه هر کاری تو گذشته حقیقت اینه تو اون -

رم تونی دختی امروز شد، دیگه هم نمیاش فاجعهکرده تموم شده؛ یه بار به صداقت و درستی دخترم شک کردم نتیجه

  .و اذیت کنیر

 .باشه، امیر مطرب دیدار ما تو دادگاه، عزت زیاد -

ل به ام با ارس تبدیشوم. اگر تئاتر زندگیکوبد، دچار چند حس متناقض میدکترکیانی در را که محکم پشت سرش می

رحمی و دهد، بیگاهم شده است. حقیقت تلخی که بیشتر آزارم میتراژدی شده؛ ولی کوهی استوار چون بابا دوباره تکیه

 .سنگدلی ارس است
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ی اتفاقات بیمارستان، حتی چشمان پرنفرت دکترکیانی را هم پشت سر شوم، همهوقتی سوار تاکسی سبزرنگ می

 .گذارممی

کند. بابا از اش را پاک میهای بخارگرفته تاکسیآلودی شیشهرنگ بر سر دارد، با دستمال چرکایراننده کاله بافتنی قهوه

شود دیگر کسی نگران خورد و خوراکم یا کند. چندوقت میگرداند، با دلواپسی نگاهم میندلی جلو سرش را برمیروی ص

 .ام نشده استسالمتی

 .اون پتو روت بکش، چندروزه هوا ناغافل سرد شده و برفِ سنگین یهویی بارید -

 :چرخاندراننده با مالیمت سوییچ را می

 .ای لحافش رو رو سرمون تکوند، تازه سیزده روزه از زمستون گذشتهعهآره، انگار ننه سرما یه دف -

های لـ ـختـ درخت خودشان را از های سیاه روی شاخهی ماشین به شهر سفیدپوش است. کالغنگاه مشتاقم از شیشه

 .اندسرما پوش داده

 شاءاهلل به سالمتی از بیمارستان مرخص شدین؟ان -

 .داشتبله ... یه تصادف سخت  -

 :نالدشمارش میوقفه از دردهای بیی پرچانه تازه شده است، بیگویا داغِ دلِ راننده

ی خدا هیچ بنی و بشری رو اسیر بیمارستانا نکنه! چندساله تو سرما و گرما تو راهروهای بیمارستان اسیرم. بچه -

گاه دیالیز که میره، انگار این جون منم از تنم سال. زیر دستاش چندسالشه؟ هشتام نارسایی کلیه داره، مگه همهبیچاره

کشه. آخه بهش میگم پیری چوق رو کرایه میباهاش بیرون میاد! از اون طرف صاحبخونه سر هرماه به هزار بهونه بیست

 !گیری؟ میگه خوشت نمیاد، جل و پالست رو جمع کنهم ازم می دوتا اتاق اندازه لونه مرغ چیه که کرایه خونه

داد! روزی کنم که الاقل درد و مرض داده پولشم میو آقا آخه انصافه؟ صددفعه گله و شکایت به خدا میشما بگ

 .ساعت پشت این فرمونم؛ از صبح سپیده نزده تا بوق سگ، واسه صنار سه شاهی پول حاللشونزده

ر شود؛ می توانی دفریح و شادی میکنم اگر جزء قشر مرفه باشی، برف برایت مایه تنالد. فکر میمرد از بدِ روزگار می

های اجتماعی مجازی به اشتراک هایت خوش بگذارنی، کلی عکس سلفی بیندازی و در شبکهپیست اسکی با دوست

ن سقف کردشود. نگران چکهسوزی میاندازد، همین برف بالی خانمانبگذاری؛ ولی وقتی ته جیبت شپش سنگ قالب می

 .کنندهای نازکی که از گزند سرما حفظت نمیهایت، نگران لباسته کفش باالی سرت هستی، نگران سوراخ
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 .شودی ناآشنا متوقف میماشین سر کوچه

 های تلنبارشده کنار دیوارها و گلهایش از برف سنگین است. برفهای سپیدار که شاخهبست با ردیف درختای بنکوچه

 .شده درون کوچه همه برایم ناآشناستو الی جمع

 .کندای در محل تماشایمان مینکی کاپشن چرم سیاه پوش سیگاری به دست، با کنجکاوی ذاتی دیدن غریبهجوا

گو، حتی نشیند، از کی دیگر چادر را کنار گذاشتم؟ آن زمانی که جز مردم یاوهپوشم میایلرزی در تنِ پالتوی قهوه

 .ی شک قضاوتم کردندام هم با دیدهعزیزترین اعضای خانواده

ی انهکند، پالکِ خفشارد، از جوانک سیگار به دست که احساس خوشتیپی زیاد میبابا دستم را با دستانش محکم می

 .پرسدبابا را میحاج

 .، فامیلشون هستین؟ تا حاال این ورا ندیدمتون۳۳آخر کوچه پالک  -

 :بابا با چشمش دنبال مسیر خشک و خالی از برف است

 !ادا اومدیمدامادشم...تازه از کان -

 .بنددام نقش میزدههای یخلبخندی از شیطنت و سر کار گذاشتن جوانک، بر لب

کنم؛ بعد از های بدنم حس میتک سلولدهد. هیجان غریبی را درون تکخرت صدا میهای کفشم خرتها زیر پاشنهبرف

 .کنددارم میهای سرد بابا غصهبابا را ببینم. دستسال دوری قرار است دوباره حاجیک

 ...بابا به خاطر من مجبور نیستی که -

 .ایمهای قرمز و سبز، دختر و پدر با هراس و یک دنیا آرزو ایستادهرنگ آهنی با شیشهایروبروی در سورمه

قض ای دو تربیت متنذاشتم، نتیجهام میها قبل پا رو اون غرور مسخرهساله رو تموم کنیم. اگه سال۶۲ی بذار این کینه -

 .خور و احمق بشیشد تو توسریباعث نمی

 :گزمی ناخن شستم را با دندانم میآید، گوشهبغض درون گلویم باال می

اومد ارس هی تحقیرم کنین خوشم میخور نبودم، جایی و آدمی رو برای رفتن نداشتم، فکر میمن احمق و توسری -

 !کسیم بودکرد؟ به وهلل از بیمی

 :هایش پر از خشم و غضب استگذارد، هنوز چشمزنگ می بابا دستش را روی

مون و اون کارت پرپول که بابات و دایی نبود...کلید اون خونه قدیمیهای احمقانه نزن! من نبودم ...حاجشهرزاد حرف -
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 !ریختم که داشتی؛ ولی مثل زالو به اون پسرِ قاتل چسبیدیهرماه برات می

 :کشمهای تو در تو مین دایرهزیر با نوک کفش روی زمیبهسر

 .داشتنم بودمن عاشق اون مرد بودم، هر چیزی رو هم تحمل کردم فقط به خاطر دوست -

 :دهدبابا فشار محکمی روی انگشتان دستم می

 .زنیمبعدا در مورد این عشق کوفتی شما و اون مردکِ قاتل با هم حرف می -

 !و هم باید سرکوفت و سرزنش بشنومسرانجامم به تخاطر عشق بیبینی بهارس می

کشد تا باز شود. پشت در زنی آشنا شنویم. الی درب انگار چندسالی طول میشلپ دمپایی را از پشتِ در می شلپ

زند. نگاهم را از ورای شکمِ بزرگ و نفس میگلی پوشانده، از عجله نفسپدیدار شد که خودش را در چادر سفید گل

 .دوزمی جدید پدربزرگم میدم، هانیه، به خانهدایی جدیماه زنپابه

 .شودصدای هانیه در آغوشم گم میهق بیپرسیمان در میان هقسالم و احوال

شکند، آن تاب فلزی خانه قدیمیان کجاست؟ باغچه بزرگ و درختان گیالس و صدایم به نمای سیمانی خانه میبغض بی

های ریز و های ماهانِ کوچک درحیاط، آن خوشیبازیاش و توپتوتش کجا هستند؟ خورشید و لبخندهای موذیانه

 درشتمان کجا رفتند؟

 .اش بلعیده استچالهی خاطراتِ خوبمان را درون سیاهگویا گذشته همه

چیز از آن روز کذایی و گردم؛ به آن روز دوشنبه ابری با آسمان قرمزش که همهدوباره به روزهای آذرماه سال گذشته برمی

 .مهمانی پرنحسش برایم تغییر کردشبِ 

*** 

 دلتنگى »

 ست؛اتفاق عجیبى

 گویى که خواهى مُرد؛

 « !میریولى نمى

 .اش همیشه اردیبهشتی استبابا همیشه مملو از نور است، بیشتر مواقع آب و هوای زیر سقفِ خانهی حاجخانه

محمدآقا خریده، با پنیر تبریز عشق را مهمانِ  بابا با نان بربری داغی که از نانواییصبح ساعتِ هشتِ صبح، حاج

 .کردمان میسفره
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ا قل افتاده، چای خشک ررنگمان هم به قلمربای بالنگ را در بشقاب چینی گل سرخ درون سفره چیدم، آب سماور طالیی

 .درون قوری ریختم، زیر شیر سماور گرفتم

 .رنگ تئاترمان از روی طاقچه برداشتایهای قهوهدعوترنگش را با کارتِ درشتِ الجوردیبابا تسبیحِ دانهحاج

 :ای دوزانو نشستبابا کنار سفره روی پتوی قهوههای تور گیپور پیچید، حاجباد مالیمی درون پرده

 .شهرزاد بابا بیا این پنجره رو ببند، سرما توی استخونام نشست -

د، ی باریدن برف بوها نگاهی به آسمانِ قرمز که آمادهی شیشهدار سبزم را با دست کمی باالتر کشیدم، از ورادامنِ چین

 :انداختم. درخت گیالسمان پر از فصل نارنجی شده، کسی بافتِ مویم را محکم کشید

 لرزیم تو مثل شاعرا تو رویا رفتی؟پدر صلواتی همه از سرما داریم می -

 :مویم را از چنگ دایی همیشه سرخوشم بیرون کشیدم

 !زنیها...مثل پیرزنا هی غر میجون پیر شدییسالم، دای -

 !هفت سفیدرنگش، چه دخترکش بودسهند با آن پلیور یقهدایی

 .پیر اون بابای آرتیستته! بیا یه استکون چایی بده -

 .انگیز بودجیرینگ قاشق کوچک استیل درون لیوان چه طربلیوانِ چای داغ را به دستش دادم، جیرینگ

 :و پنیر و گردو درست کرد و به دستم داد ای ناندایی لقمه

 امروز رادیو نمیری؟ -

 :بابا از زیر طاقِ ابروان سفیدش نگاهم کردحاج

 .بینهها چیه، چشمام خوب دیگه نمینامهتو این سرما چه عرقی کردی؟ راستی این دعوت -

ام کرده بر زبان رفی که دوهفته است آشفتهام را بیرون دادم؛ باألخره آن حلقمه را به زور جویدم، نفس مانده در سینه

 :آوردم

که بیایین  خوامای رو که من نوشتم بابا روی صحنه بردش، من میامشب اختتامیه تئاتر باباست؛ یعنی اون نمایشنامه -

 .اون رو ببینین

ر با لیوان چایش را الجرعه سبابا نگاهی پنهانی رد و بدل کردند؛ حاج بااش را خورد، با حاجشدهدایی قلپی از چای شیرین

 :ی گلدار بلند شدکشید و از پای سفره
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 .فرستهعلی برامون بار میسهند باباجون خوردی پاشو...امروز حاج -

 .ام اصال وجود خارجی نداشته، مثل برف سبکی که به زمین ننشسته آب شده باشدیعنی حرفی که من زده

کردم، بغضِ پنهان درون گلویم را قورت دادم. سعی کردم نیش کالمم ی میبازشده درون سفره بازیبا کنجدهای ریخته

 :بابا را نیازارد؛ ولی گویا کودکِ لجاجت درونم سر به طغیان برداشته بودروح حاج

 خواین این همه کینه و دشمنی رو ادامه بدین؟چرا نمیاین؟ تا کی اسم بابام رو تو این خونه یه تابوئه، تا کی می -

 :اش گذاشته عالمت سکوت دست روی بینیدایی ب

 !هیس شهرزاد...آروم باش -

 :زدمسفید حرف میمالحظه مثل دختران دریده چشمسال سونامی درونم شده، بیی این همهگویا عقده

 !سال از مرگش صدمه دیدهساله مرده، بابام هم این همه۶۲خون بگیرم؟ باباحاجی مامانم چرا باید خفه -

 :خونی درون چشمان باباحاجی پدیدار شد، عکس خندانِ مادرم را از روی طاقچه برداشت و گفتهای رگه

ات ات با رشد بچه ات سفیدتر میشه، وقتی بچهقرنه. وقتی که بابا میشی. موهای کنار شقیقهفرق من و تو اندازه یه نیم -

ر قدکنی که دردش چهاوالد رو ببینی، درک میتونی مرگ وقت میات، اونهی قدش بلندتر میشه و تو هی قدت خمیده

ات رو ببخشی؛ چون اون باعث شده دیگه نتونی بالیدن تونی مسبب مرگ بچهکمرشکنه؛ جوری که هزارسال بگذره، نمی

 !ات رو ببینی...چون اون باعث شده تا شیرینی باباشدنت کمرنگ بشهبچه

 :ردام را با دستش فشدایی با ابروهای گره از غم شانه

 .گذرهجان اینم میدایی -

 .ی چشمم بیرون زدقطره از گوشهغم بود که قطره

 :کودکانه در آغوش دایی خزیدم، سرم را روی پلیور سفیدش گذاشتم

 !بابا من رو دوست ندارهچی میشه مگه دور هم جمع شیم؟ حاج -

 :ای بیرون آوردحاج بابا کفش های سیاهش را از جاکفشی قهوه

 .ایی، فقط بابا یه کم ما رو درک کنبابا تو نفس این خونهلوسِ حاج -

 :خورده، غم را به دلم سرریز کردهای سیاه نیمهی باز و چایشدن درب هال، سفرهصدای بسته

 قدر سخته؟چیز ایندایی چرا همه -
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 :ی مادرم را به دستم دادرفتهدایی بافتِ موهایم را نوازش کرد، عکس رنگ و رو

 .تونیم دنیا رو بر اساس آرزوهامون بسازیم، باید کوتاه و بلندش کنیم تا مطابق میلمون بشهها نمیقتبعضی و -

اش، عزادار شدههاست عزاداره...عزادار دختر جوونمرگبابا بدون ترانه خیلی سخت بود، حاجی سالزندگی برای حاج

 .بابا از اون قشر آدماستها عزاداره، حاجالهاست زیر قبرستون خوابیده. بعضی آدما قلبشون سدختری که سال

 :های ساعت نُه چفت شددایی نگاهش روی عقربه

 .خوای بری رادیو بجنب تا برسونمتاگر می -

 :ای گذاشتمهای سردشده چای را درون سینی نقرهلیوان

 .تمام کار بدهای قراره پخش بشه، شب هم خونه بابا هستم؛ قراره مهمونی انه این هفته برنامه دیگه -

 .رنگش را از کمد برداشتی درک چشمانش را روی هم گذاشت، پالتوی خاکستریدایی به نشانه

ها هوایم را داشتند. ها و ناراحتیی سختیی بارش بود. عزیزانم همیشه در همهام آمادهآسمان قرمز و تاریک مثل تنهایی

م هایگذاشتم، از دردها و غصهی سنگِ سرد سر به زانوهایش میهواسطیک لحظه دلم هوای کوی مادرم را کرد؛ اینکه بی

 .گفتمگو برایش میمثل شهرزاد قصه

ام را تن زدم، چتر قرمزم را برداشتم؛ برای دیدار مادرم با شوقی های گرم رنگیبرای مادرجون پیامی گذاشتم، لباس

 .برخاسته از دل خودم را آراستم

د؛ ولی گیرنپوشند، بهترین هدایا و جشن را برای مادرهایشان میهایشان را میرین لباسدخترها برای تولد مادرشان بهت

 .ای خرمای بم خریدمای گالب قمصر کاشان با بستهمن برای دیدن مادرم از بقالی کوچک، شیشه

 مادر نگذارم؟گذاشتند، چرا منِ یتیم بیدخترها برای مادرشان سنگ تمام می

 !آمدد؛ آخر کدام آدم عاقلی صبحِ یک روز برفی وسط هفته به قبرستان میگورستان خلوت خلوت بو

 .آلود مشامم را نوازش دادگالب را روی قبر پر از ترک ریختم، بوی خوشش در فضای وهم

های وار دور شانههایش را پیچکوار کشیدم. در خیالم مادرم دستانگشتم را روی شیارهای تاریخ تولد و فوتش نوازش

 .م پیچیده بودالغر

گرفتم... از صبحش هر چی شیطنت و خرابکاری بلد شد، اون روز رو عزا میبچه که بودم هر سال وقتی روز مادر می -

کردم. یه بار هم روسری خرید، خراب و پرپر میسهند برای مادری میهایی رو که داییآوردم. گلبودم سر خانواده در می
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کردم؛ انصاف نبود او با آن یال و کوپال مادر ش کردم. خب آخه مامان به دایی حسادت میاحریرش رو با قیچی هزار تیکه

 .وقت من با یه وجب قدم مادرم زیر خاک بودداشته باشه، اون

. کردانداخت و برام نقش مادر رو بازی میشدم، بابا مالفه سفیدی رو روی سرش میوقتایی که از نبودت دیوونه می

 !دونهبازیم شده، فقط خدا میا شریک خالهچندهزار بار باب

 :ام، روی سنگ سرد قبر گذاشتمی بابا یافتهگردنبند آویز را که از خانه

خونه، دیگه یادش نمیره به گلدونای پوشه، موقع شستن ظرف زیر لب الهه ناز میاین روزا بابا لباسای رنگ شاد می -

 .عاشق یه زن با چشمای پر یخ شده، بابام عاشق آتنا شدهام آب بده. مامان بابام حسن یوسف و شمعدونی

 :سرم را روی سنگ سرد قبر گذاشتم

 .گیرنکار کنم، دارن بابام رو از دستم میمامان تو بگو چی -

 .اولین قطره اشکم با اولین دانه ریز برف همزمان شد، چادرم را روی سرم کشیدم

 !تر استرک هم نداری، خیلی سختگریه و زاری برای مادری که حتی یک خاطره مشت

ه سینی کهای هفترنگی که هر عید برایم خریده بود، از سفرههای گلیام پر ازبابا است. از ماهیی خاطراتت بصریهمه

های های کامل خودش، یا نقاشیساز مادرم گرفته تا نمایشنامههای دستاز عروسک .های واقعیچیز داشت جز سینهمه

 !کج و کوله من

 .آوردها را مثل آب روانی که از مشتم سرریز شده باشد، آتنا داشت از چنگم در میی اینهمه

ی خرما را باز کردم تا خیراتی برای مادرم پیشکش کنم؛ ولی کسی نبود چتر قرمزم را باالی سرم و آسمان گرفتم، بسته

 .بودکاره ایستاده جز مرد گورکنی که با بیل خود باالی سر گور نیمه

های سیاه هیبتش را ترسناک خرما را که تعارفش کردم، با ابروهای باالرفته از تعجب نگاهم کرد؛ بادگیر زرد با چکمه

 .نموده بود

 :ای خرما برداشتبسته دانههای کبرهبا دست

 !نتگه داشتدخترجون تک و تنها قبرستون نیا، یه دفعه دیدی ارواح ازت خوششون اومد برای همیشه پیش خودشون ن -

 .اندام شدهترین روزهای زندگیاش خندید. آن روز دوشنبه طوالنیمزهخودش به شوخی بی

های های رژان و کاوه هم زیر آوارها و تلی از خاکستر گم شد؛ خندههای آتش که تا تیرهای سقف باال رفت، نالهشعله
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 .دید ما تماشاچیان پوشاندوحشیانه دادمهر درجنگل پیچید؛ پرده سنگین قرمز، صحنه را از 

 .نظیر بابا سر خم کردمزدن جمعیت تا زیر سقفِ تئاتر شهر رفت، برای هنرمندی بیصدای کف

 .بدیل از آنِ نمایشنامه خامی که نوشته بودم، استشد این هنرنمایی بیباورم نمی

ازیگران روی ی جمعیت، بشویق دوبارهدر تاریکی بین تماشاچیان، زنِ کنار دستم دستمالی بر چشمانِ خیسش کشید. با ت

 .صحنه آمدند

اش ریخته بود، دستِ کوچک شوکای ی سفیدش، با موی کوتاه فرشده روی پیشانیسهراب با پیراهن سیاه و جلیقه

زد. مو را محکم گرفته بود. زیر نورافکن صحنه آتنای بلندباال با صورتی درخشان سفیدپوش مثل عروس لبخند میزرین

 .کردندپوش ناآشنا به جماعت فروتنانه تعظیم میردی خاکستریکنارش م

 .های اهدایی از طرف مهمانان را در آغوشت داشتیگلپریده و خسته بود، دستهقدر رنگات چهارس صورت استخوانی

میان خیل  آمده از پر شالم را به درون سراندم، خودم را ازسبد گل رز سفید را از روی زمین برداشتم، موهای بیرون

 .جمعیت مشتاق بیرون کشیدم

ورود افراد »رنگ نوشته بودند: از در پشتی و راهرویی طویل خودم را به پشت صحنه رساندم، روی درب چوبی کرم

 «متفرقه ممنوع

نه ای داشت. میز آرایش با صندلی چوبی، آیبا کفِ دستم چندضربه به در زدم، فضای اتاق با المپ زرد روشنایی بیمارگونه

 .ای روی هم تلنبار شده بودسلیقگی گوشههای نمایش با بیقدی بلندی توجهم را جلب کرد، لباس

اتاق به اتاق دیگری هم راه داشت. صدای آوازی جلوتر از صاحبش به من خوشامد گفت. جوانکی با ریش و سبیلی 

 .کردام گشاد ی چشمانم را تا پس کلههای رنگی بر گردنش، حدقهعجیب، با مهره

 .سالم -

 :اش کشید و گفتهای رنگیجوانک هنرمند دستی بر مهره

 !جا ممنوعهورود افراد متفرقه این -

 :سبد گل را روی میز چوبی کنار گذاشتم

 .با آقای ایمانی کار دارم -

 .ایشون اآلن با عوامل میان، خانم اگه بفهمن شما رو راه دادم، از دستم عصبانی میشه -
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 !شونم، جوابش هم با خودممن از فامیال -

 :های مختلف روی میز را داخل کیف بزرگ سیاهی چید، زیر لب با خودش غری زدها و کالهگیسجوانک کاله

 .قدرم فامیل داره! هر روز یکیشون پیداش میشهماشاءاهلل چه -

 :سرش را به طرفم برگرداند، با دلسوزی برادرگونه افزود

خوره اسیر این مرد بشی. از من نشنیده بگیر؛ ایشون اهل ازدواج نیست، همین چندهفته یببین خانم به کماالت شما نم -

پیش یکی از بازیگراش رو صیغه کرده، جو این جور جاها برای شما خیلی خوب نیست، شمام جای خواهرم برو پی شغل 

 !و زندگی خودت

 .است کشیدن و در مرز انفجاری اتمیهای مغزم در حال سوتحس کردم سوپاپ

  !جون یهو چتون شد؟ رنگتون بنفش و کبود شده!... یا خداخانم -

 .ام درخشید، قطره ریزی درون چشمم فرو ریختهای ریزی روی پیشانیعرق

 .شناختمهاست میصورتی با خطوطِ آشنا با نگرانی روی صورتم خم شده بود، من این فک مربعی را سال

 کمال چی شده؟-

 .یه دفعه رنگشون بنفش شد دونمهیچی آقا، نمی -

 :های کمرم باال و پایین شددست مرد روی تیره

 !شهرزاد بابایی... کمال یه لیوان آب بیار -

 اش کجا رفته؟داشتنیپوش بابا بود؟ پس آن ریش پروفسوری دوستاین مرد خاکستری

 بابا چرا خشکت زده؟ اسپریت کو؟ -

 :، زبانم را در سقف خشک دهانم گرداندمشده پلک زدمسال جوانناباورانه به مرد ده

 بابا؟ -

 :بابا اسپری را از کیفم بیرون کشید و چندبار تکانش داد

 !جان بابا؟ تو که من رو نصف عمر کردی -

 :کمال لیوان آب قند در دست پیداش شد، بابا لیوان را از دستش گرفت و گفت

 .داریمچرا ماتت برده؟ وسایل رو جمع و جور کن، وقت زیادی ن -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 125 

 :ام نزدیک کردزدهلیوان آب قند را به لبان خشک تاول

 .یه کم بخور، از صبح متتظرت بودم -

 :ام انداختشیرینی آب قند به سرفه

 !قدر تغییر کردی، اصال نشناختمتخورم، بابا چهدیگه نمی -

 :بابا لیوان را روی میز گذاشت، با خجالت دستی بر صورتش کشید

 شه. جوابم رو ندادی؛ از صبح تا حاال کجا بودی؟گفتم یه تنوعی ب -

مان نشسته های دختر و پدریکردن وسایل نشان می داد؛ ولی فالگوش شنیدن حرفکمال به ظاهر خود را مشغول جمع

 .بود

بر میل  بنابر ات است؟ پسای و پنهانیخواستم به بابا بگویم باألخره با آتنای فتان صیغه کردی، یا آتنا چندمین زن صیغه

 .کلید زدمسال جوانتر کردی؛ ولی لب فرو بستم و بر دهانم قفلی بیایت خود را دهزنِ صیغه

 .کردزده بر کمر طلبکار نگاهم میبابا با دست تکیه

 .دلتنگ مامان بودم، یه سر رفتم قبرستون -

خواستم او ز هم دختر بابا بودم، نمیهنو .های قلبم حس نمودمیک لحظه از نیشی که بر قلب بابا زدم، شعفی را در حفره

 !ایشهای صیغهرا با کسی قسمت کنم، حتی با زن

 :سبد گل رز سفید را به دستش دادم

 !بابا کارتون عالی بود -

 :های رز کشیدبابا دستش را روی گل

 پدر سوخته اصال تئاتر رو دیدی؟ -

 !جون دادی ممنونم ی ناقص منمگه میشه نبینمش، به خاطر اینکه به نمایشنامه -

های زنجیرشده سهراب و شوکا بود. در ی بابا در سالم و احوالپرسی بازیگران دیگر محو شد. نگاهم به دستصدای خنده

 .اش انتخاب کرده بودای برای لجبازی با خانوادهباوری خودم نثار کردم؛ سهراب فقط مرا مهرهدل پوزخندی بر خوش

های ی این را داشتم که مهمانی شب را با این بازیگردانتنی بود. دلشورهل کوهِ هزارانارس سنگینی نگاهت بر رویم مث

 .گونه تاب بیاورمسرنوشتم چه
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 ... عشق »

 صحرایی سراب است

 ی نازکیدر پیاله

 و شگفتا

 «.کندغرقت می

 .بار در شبِ برفی در مهمانی اختتامیه میان گلخانه بوسیده شدماولین

ای سراسری درختانی با های شیشهشد، نمای باغ از پنجرهدر باغِ آقای مجد بیرون شهر برگزار میمهمانی اختتامیه 

انگیز و رویایی برای مهمانان هنری های سفید فضایی وهمهای تزیینی با حبابهای سنگین از برف بود، نور چراغشاخه

 .نمودترسیم می

 .رنگ تزیین کرده بودای مفروش به گلیم خوشههای سنتی با تختخانهفضای داخلی را مثل قهوه

ی سالن کنارِ نخلِ مصنوعی سبز بدرنگ، میزی پر از تنقالت و میوه برای های رنگی چیده بودند، گوشهها قلیانروی تخت

 .پذیرایی بود

 هایبا مهره ای در یک گوش، با همان کمال معروفکنار میز دختری با موی کوتاه فوق پسرانه، با لنگه گوشواره حلقه

 .دادهایش را با شوق تکان میزنک دستزدند، کمالِ خالهرنگی دور گردنش در مورد موضوعی با حرارت حرف می

 .کردهای عاشقانه مخفی نجوا میروی تختِ روبرویم شوکا سیگاری به دست گرفته، سر در گوش سهراب نغمه

با خط ریش عجیب و غریب یا آرایش تند و جلف آدم هنرمند نفری تیپ غیرمتعارف هنری داشتند؛ مگر دوازدهجمع ده

 شود؟می

 :ای به دهان باز متعجبم زدپرتقالی را به دستم داد، لبخند موذیانهبابا لیوانِ آب

 !شهرزاد ... باباجون زیاد نگاهشون نکن، باغ وحش که نیومدی -

 :ای بزرگ از آب میوه را خوردمجرعه

 .جا منم .میگم از موهای اون دخترِ خیلی خوشم اومد؛ منم برم موهام رو ماشین کنمنبابا تنها وصله ناجور ای -

ای کوتاه میان موهایش کاشت؛ صدای سوت و قهقهه از های الغر شوکا نشست، بـ ــوسهدستِ سهراب روی شانه

 !میان دوستانشان به سقف دودآلود سالن رفت
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 :بابا دنبال میزبان درون سالن چشم چرخاند

 .ها رو بدمکنی بخوای خودت رو ریخت اینا کنی! بذار چک تسویه بچهشما خیلی بیجا می -

 :دست به سمت ما آمدکرده در پیراهن و دامنی سبز بر تن، با بشقابی میوه بهاسبیآتنا با موهای دم

 !شون عجیب و غریبه؛ ولی سواد هنریشون خوبهشهرزادجان غریبی نکن، اینا یه کم قیافه -

 :ا پر پرتقالی از بشقابِ یکبارمصرف برداشتباب

 !آره جون خودشون، درباره نقاشی لبخند مونالیزای داوینچی چنان تزهایی ارائه میدن که روح خالقش تو قبر ویبره میره -

 :رنگ آتنا را روشن کردای صورت بیلبخند دلبرانه

 .راستی امیر آقای مجد کار خصوصی باهات داشت -

کردم. بغضی از ته گلویم تا پشت مجرای ها و اشارات پنهانیشان را درک نمیودم؛ چشم و ابرو آمدنانگار من کور ب

 .ام باال آمداشکی

 .جا یه گلخونه خیلی عالی داره، اگه اجازه بدین شهرزادخانم رو ببرم نشونشون بدمآقاامیر این -

شکلت بود! هنوز دستانم خاطره نیرومندیشان را به ربعیهای بلند و می دستقدر برازندهایت چهبند چرمی قهوهارس مچ

 .یاد داشتند

 :ی پیراهن چهارخانه قرمز و سبزش کشید و گفتبابا دستی به دور یقه

 .ریمساعت دیگه میام....نیمباشه؛ ولی زیاد طولش ندین، من امشب خیلی خسته -

 :اعتراض نرم و لطیف آتنا دست و پای سخن بابا را بست

 .ها موسیقی سنتی هم اجرا کننجان تازه ساعت ده شبه، قراره بچهامیر -

 .آتی، این جا پر از دوده؛ برای آسم دخترم خوب نیست -

 .ام مرا طفیلی بابا کرده بودارس همپای تو از فضای دودآلود سالن دور شدم؛ این بیماری

یکدستی مسیر سنگفرش ساختمان تا گلخانه  باریدند، سپیدیزنان بر سر شهر میهای برف چرخبیرون ساختمان دانه

 .ای را پوشانده بودشیشه

 .رنگم را به هم نزدیک کردم، کاله خزدارش را هم روی سرم کشیدمهای پالتوی کرملبه

 :لبخندی بر من پوشیده در کاله خز و پالتو زدی
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 !ها شهرزاد ساختمون همین بغله -

 :ردمهای پالتو فرو بهایم را بیشتر در جیبدست

 سردمه... اآلن میگی چیکار کنم؟ -

 !قدر بداخالقیتو چه-

های تزیینی نایاب های رنگارنگ و درختچهای ساختمانِ گلخانه را که باز کردیم، با بهشتی از گلدرب دوجداره شیشه

 .روبرو شدم

 !قدر خوشگلهجا چهوای ارس این -

 .هایم را به سان کودکان با شادی بر هم زدمدست

 :را درون کاپشن سیاهت کردی، جعبه سیگار مونتانایی بیرون آوردی دستت

خواستی با چنگاالت خوبه، حال و هوات عوض شد. از اول مهمونی مثل بدبختا یا به شوکا و سهراب زل زدی، یا می -

 !چشای آتنا رو از کاسه در بیاری

زدی؟ همیشه در سنگر مقابلم آب ی من مشق نمیههوقت در جبدانم! چرا هیچای داشتی نمیتو با من چه دشمنی دیرینه

 !ریختیبه آسیاب دشمنان می

 هه...جالبه! شما من رو زیر نظر گرفته بودین؟ -

 :هایت به واکاوی افتادیتوجه به لحن تمسخرآلودم سیگاری بیرون آوردی، دنبال فندک درون جیببی

 بابات شدهتونن حدس بزنن، از اینکه آتنا زنترین آدما هم میخنگقدر تابلوئه که من؟ نه اصال؛ ولی رفتارت اون -

 ناراحتی؟

 :گلدانِ کوچک کاکتوسی نظرم را جلب کرد

 .دونم چه کلکی سوار کرده بابام رو به دام خودش کشیدهاشه، نمیاون صیغه -

 .گونه داشتیت رقصی سماعهافندکِ زیپویی را از جیب شلوار کتانِ سیاهت بیرون آوردی، شعله آبی فندک در نفس

 کنی؟طور قضاوتش میشناسی، پس چهشهرزاد تو که زیاد آتنا رو نمی -

 :انگشتم را روی خارهای کوچک کاکتوس کشیدم

 .کردچرا بابای من رو انتخاب کرده؟ این دامش رو برای کس دیگه پهن می -
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 :ها پیچیدصدای خنده نرمت درون گلخانه میان گل

کنی؛ آتنا زندگی خیلی سختی داشته...از شوهر معتاد جدا شده، این رو فهمیدی که خیلی ی حسودی میشهرزاد تو دار -

 اش شده؟بابات رو دوست داره که صیغه

 :ای لجباز به بهانه شیرینی پایش را به زمین کوبیدشود؛ مثل بچهها سرش نمیدلم این حرف

 !خوام بابام رو با کسی قسمت کنممن نمی -

 .ام شرمنده شدمی چشمم جوشید، خودم از افکار بچگانهاشک که از گوشه یک قطره

 :های الغرم حلقه شدات دور شانهبازوی قوی و عضالنی

 ...شهرزاد ببینمت -

 :وار از روی شال صورتی به موهایم کشیده شددستت نوازش

 !زنهام نمیسینه کنی و بی پناه میشی، قلبم دیگه توجوری که بغض میگوی من ایندختر قصه -

ات بار در ثانیه رسید. با انگشت سبابههایم به هزارانگرومپ مثل طبل کوبید، سرعت خون جاری درون رگقلبم گرومپ

 .ام را زدودیآرام قطره اشک روی گونه

هانِ زده از هیجانم رقصید، به جهای ترککردم. نگاهت روی لبهای داغت را روی پوستِ صورتم حس میهرم نفس

 .ات پلک زدمصورتم پلک زدی؛ به آن پهنه وسیع چشمان تیره

 .ام که زیر نفس داغت مُهر زده شد، یک لحظه از هیجان زیاد لرز گرفتمپیشانی

 .آهویی مرا از خلسه فراری دادشده روی قلبم؛ پای گریزانم چو بچه ناگهان جادو باطل شد، دست مشت

ای گلخانه دویدم. دم درب چندلحظه سر به عقب برگرداندم؛ وا به طرف درب شیشهی سیبِ حآلود از تبِ وسوسههیجان

 .سیگار خاموش را روی زمین انداختی و لبخند محوی روی لبانت بود

 .کردبیرون گلخانه باریدن برف قطع شده بود، در آسمان شفاف و خالی از ابرهای سیاه ماه درخشان خودنمایی می

  .زده از شخصی دیدمسایه محوی بین درختان یخ

گاهی در زندگی باید خودت را گم و گور کنی، در عمق مسائل تجسس و کنکاش نکنی؛ چون حقیقت مثل تازیانه سخت 

 .زندبر روی صورتت ضربه می

ا واضح به آلود آتنکنجکاو به دنبال کشف آن سایه به میان درختانِ سرمازده رفتم، پشت درختی سنگر گرفتم؛ صدای حزن
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 :گوشم نشست ساحل

 .امیر اآلن فرصت مناسبیه قضیه رو به شهرزاد بگیم -

 .ی شرایطم رو بهت گفته بودم، من هیچ قول صددرصدی به تو ندادمآتنا من که همه -

شون ته دنیاست، وقتی که صبح تا شب خوام؛ وقتی دختری مثل من که خونهامیرجان من که چیز زیادی ازت نمی -

کوبه، بابات واسه اینکه خرج نیازهای روزمره رو بده به حمالی تو بازار تن میده! امیرجان من ف میمادرت پای دار قالی د

بلند رو که اش یه زندگی معمولی بود؛ ولی حسرت همه چی رو داشتم، حسرت یه جفت کفش پاشنهسقف آرزوهام همه

بدتر از من بود، واسه اینکه یه موتورگازی پیچید. سام، برادرم تقش توی سالن مدرسه میپوشید تقدختر همسایه می

 !نوشتت سیاه باشه، هر کاری هم بکنی باز هم هشتت گره نُهتهداد؛ ولی وقتی پیشونیداشته باشه تن به هر کاری می

داداشم راه آسونتر رو انتخاب کرد. یه شب واسه دزدی یه گاراژ رفت؛ ولی از بس دست و پا چلفتیه تو چال روغن افتاد! یا 

 کنی عاشقش بودم؟سالم بودم زن آریا شدم، فکر می۶۳اش خودم چی؟ همسن شهرزاد تو بودم، همه

 .توانستم از بین درختان ببینمهای دود سیگار بابا را میحلقه

 ...کنم؛ ولی به خدا تو واسه من پیرمرد حیفیآتناجان هوا سرده، من احساست رو درک می -

  .شدن دمیدمام به امید گرمزدههای یخبه دیدگانم مهمان کرد، نفسم را درون دستبغض نهفته در صدای آتنا اشک را 

خاطر پول شیربها اون رو با یه مرد پولدارِ الکلی معامله ام که باباش بهحیف؟ چرا باید برات حیف باشم، من یه زن مطلقه -

 ...دونیقدر ازش کتک خوردم...میدونی چهکرد. می

 :های لرزان آتنا پیچید و گفتدور شانههایش را بابا دست

 !عزیزم...آروم باش -

 !هامون آروم شیمی غصهبذار آروم قلبت بشم، توام آروم قلب من بشو، بذار دور از هیاهوی همه -

 .چیز رو درست کنهآتنا درکم کن...بذار زمان همه -

خت، حتی دلم برای تنهایی بابا و آن شب وقتی عکس مادرم را به آغوش گرفتم، دلم برای تنهایی خودم سو

داشتن طرف مقابل دیده هم سوخت، هرکدام از ما دلیلی برای دوستاش هم سوخت. دلم حتی برای آتنای رنجسرگردانی

بم قندی در قلی ممنوع هم فکر کردم، انگار کلهداشتیم که آمیخته به حس خودخواهی بود. آن شب به حس آن بـ ــوسه
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ی آبرویم را میان خانواده و بازار سوزی شد که همهی ممنوع آتش خانمانیهآت که همان بـ ــوسهساییدند؛ ولی همی

  !بزرگ تبریز برد

*** 

 «ازدواج با رسوایی» پرده نهم: 

 .کندای پرواز نمیهیچ پرنده »

 های درختانبرگ

 جنبش چون سنگبی

 «.های پاییزی استشب از شب

 .های جوان توت و هلو داردنوساز و دوطبقه است، باغچه کوچکی با نهالای ی جدید پدربزرگم خانهخانه

تر شده، با اینکه هنوز زیر چشمانش ام. از یکسال قبل هانیه چاقروی پتوی سبزرنگ نشسته، پاهای الغرم را دراز کرده

 .یک بند انگشت فرو رفته است؛ ولی انگار آرامشی بر رفتارش جاری شده است

 بابا و مادرجون دیر میان؟ججان، حاهانیه -

 :گذاردهانیه سینی چایی را با ظرف پولکی کنارم روی زمین می

بعد نماز ظهر تو مسجد محل دعای توسله، واسه همین یه کم دیر کردن. آقاامیر تو اون اتاق باال سردشون نشه، بخاری  -

 .رو تا آخرش روشن کردم

 ده، حاال جنس کوچولوت چی هست؟بابا این چندروز خیلی تو بیمارستان خسته ش -

 :کشداش میهانیه با خجالت چادرش را روی شکم برآمده

 !ی تو میشهیه دختر خیلی شیطون و تخس، همبازی بچه -

 :تر شودکنم تا کمی خنکتوی لیوان چایی فوت می

 !خیلی خوبهخداروشکر که الاقل تو به یه سرانجامی رسیدی و عاقبتت خوش شد، انگار این روزها حالت  -

 :ددوزهای روی دیوار خورشید و ماهان که کنارشان با نوار باریک سیاه تزیین شده است، چشم میهانیه به قاب عکس

گلم ام؛ خورشید بیچاره و ماهان دستهای شهرزادجان از کارهای خدا تو حیرتم، به خدا از روی داییت هم شرمنده -

بینم. میگه خاله... خاله دارم تو اش خواب ماهان رو میدند. به خدا شبا همهی من و محمد شقربونی قلب پربغض و کینه

 ...سوزم...کمکم کنآتیش می

 :کنماش را آرام نوازش میکردههای کوچک و پفدست

 .ات خوب نیستکردم؛ برای بچهببخشید عزیزم، نباید گذشته رو برات یادآوری می -
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 :چکدقطره میقطرهایش های قهوهاشک از کنج چشم

جون بشینه؛ ام چال کردم که مبادا غم رو دل سهند یا آقابزرگ و خانمهام رو تو سینهی حرفای همهیه سال و خرده -

وقت محمد هم تقاصش رو از خورشید و کردم؛ اونکردن میران صرف نظر میولی بعضی وقتا میگم کاش از قصاص

ام های پُرخون خانوادهی روز عروسیم که با جنازهتونستم، صحنهحمدی قسم نمیگرفت...ولی به این قبله مماهان نمی

 ....خواستم آتیشی که تو دلمه خاموش بشه؛ ولیروبرو شدم تا آخر عمرم جلوی چشامه. شهرزاد می

 :پرسماز هانیه سوالی را که بعد از قصاص میران همیشه ته ذهنم مشغول شیطنت بوده، می

 که میران رو قصاص کردی، آروم شدی؟اون شب بعد این -

 :های هانیه غرق اشک و حسِ ناشناخته دیگری استهای چشممروارید

شد. همه های ریز برف روی موهای کوتاه میران ننشسته آب میماه صبحش، آسمون قرمز قرمز بود. دونهروز سی دی -

، لرزیدنخورد. پاهای میران مثل مال خودم هی میگفتن ببخش ...ببخش...اون طناب دار هم با باد هی تکون میبهم می

دونم. دستاش رو که بستن، هنوز به خاطر ماهان التماسم صورتش خیس خیس بود، از اشک ندامت یا ترس از مرگ نمی

زد، چشماش رو که با پارچه سیاه بستن، گناهم تو گوشام زنگ میکرد تا ازش بگذرم...ولی صدای التماسای بابای بیمی

دار  کرد. طنابرحم میران رو میموندن دیالن التماسِ نگاه بیکرد...چشمای مظلوم مادرم بود که برای زندهوزم تقال میهن

ام گوش داد که من رو که تو گردنش انداختن، باز هم همه گفتن ببخش...ولی مگه اون به التماسای خواهر بیچاره

 ببخشم؟

 .امر و خواهر بیچارهقصاص حق قانونیم بود، حق خون پدر و ماد

هام یخ بسته بودند، صدای اذانِ صبح های برف ریزی روی مژههای وحشتناک تکون خورد، دونهپاهاش باالی دار با رعشه

ر های بزرگش فکی میران رو که با ملحفه سفید پوشوندن، من به دستاز بلندگوهای زندان توی محوطه پیچید. جنازه

کرد، روز دیگه زندگی رو ازش گرفته بود. شهرزاد من اون روز فقط الن رو نوازش میکردم که یه روز عاشقانه دی

 .خوام کسی درکم کنهام رو دیدم، من قلب خیلی بزرگی ندارم ...نمیآلود خانوادههای خونجنازه

 .ز بین ببردگیرد؛ مثال اینکه بخواهد گرمای ناچیز چای سرمای درونش را اهایش میهانیه لیوان چایش را در دست

کند و از زمین بلند گاه بدنش میآورد. هانیه دستش را تکیهصدای بازشدن درب حیاط هر دوی ما را از خلسه بیرون می

 :شودمی

 !بابا و مادرجوننحاج -

 .رومکوبد، برای دیدنشان به کنار پنجره میام میبا پاهای لرزان و با قلبی که وحشیانه در سینه

  .آیدبینم، آه از نهادم بیرون میبابا را که میاجدار حصندلی چرخ
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را با  چیزام درد نشود؛ سیل ویرانگری نشود تا سقف خانه همهدهم تا بغض خفته در سینهدستم را روی دهانم فشار می

 .خود زیر آب ببرد

 .کندبابا را به طرف سطح شیبدار هدایت میدار حاجمادرجون صندلی چرخ

 بابای من است؟ن و چروک صدساله حاجاین مرد پر از چی

دهد تا بعد از یکسال دوری و گیرد، به طرف درب ایوان کمی هلم میهایش را با پر چادرش پنهانی میهانیه نم اشک

 .حسرت در آغوش گرمش پناه بگیرم

 :زنمبا یک دنیا بغض گلوگیر لب می

 بابا؟حاج -

 .بل مردنم یه دل سیر بغلت کنمجانِ بابا...یه ساله چشمم به دره بیای که ق -

 چسبانم، این پاهایجانش میی دیوارهاست، صورتم را روی پاهای بیهای نشسته روی لبهابروان سفیدش همرنگ برف

 .ی گناهان منِ روسیاه استجان کفارهبی

دم که خبط من باعث اومباباش رو سرش نباشه، شرمنده بودم...با چه رویی میشهرزاد اون روزی نباشه که سایه حاج -

 .آبرویی بوداین همه عذاب و بی

 .شودهایم برداشته میکنم؛ آخ که کوهِ غم از روی شانهبابا را روی موهایم حس میدست ناتوان حاج

 .سالم حاجی -

ا خم سال قهر و جنگِ سرد علنی، باب۶۲نشیند؛ بعد از بابا و مادرجون در ساحل نگاه شرمگین پدرم مینگاه متعجبِ حاج

 .شودبابا گم میهایش در آغوش حاجبابا را به رسم ادب ببوسد؛ ولی شانهشود تا دست حاجمی

 .بینم که پر از نور شادی استای شناور در آسمان، صورت مادرم را میمابین گله ابرهای پنبه

که هرچه در سفره است کنار  خوریم، لبخندهای پنهانی باباحاجی به مادریناهار آش دوغ مادرجون را با طیب خاطر می

 .چینددست باباامیر می

های کوچک هر ها خوشبختیخورم. اینهانیه با چشمان پرخنده به من خیره است که چهارمین سهمیه کاسه آشم را می

 .ام هستمشک معجزه اکنون است که بعد از یکسال دوری در آغوش گرم خانوادهای است؛ بیخانواده

 کنی؟گونه سر میتی، درون بازداشتگاه تاریک و سرد بی ما چهارس اآلن تو کجا هس
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 وفا تو بی من و کودکت در چه حالی؟ترین فصل سال هستم؛ بییمن بی تو زمهریر

 «!بودنم، خودت باشیهنوز هم باعث میشی لبخند بزنم، حتی اگه دلیل ناراحت »

*** 

 :گذاردهانیه پتوی سبزرنگ دیگری روی تخت می

 .اش وسایل خودته، بخاری رو هم تا آخر زیاد کردماتاق همهاین  -

 .بافماش، سیاه برگشته، نیمی بلوند مانده میموهایم را که نیمی به رنگ اصلی

 سهند رو دوست داری؟هانیه تو دایی -

وار کچزند، دستش دور شکمش پیهای مشبک رنگی خشکش میای است، کنار پنجره با شیشههانیه انگار حرفم صاعقه

 :شودمحافظ می

کردم قراره واسه یه عمر سایه من تو زندگیم فقط یه بار سفت و سخت عاشق شدم، اونم عاشق مردی که فکر می -

 .هامسرم بشه، بابای بچه

سازی کار کنه، منم تو خونه از صبح با عشق قورمه سبزی پر لوبیا چشم بلبلی با قرار بود اون بره تو کارخونه کبریت

 .مانی بپزملیموع

 .گلی بریمهامون رو بگیره با یه فالسک چایی با هم ایلها دست من و بچهقرار بود جمعه

قرار بود هر روز صددفعه بهم بگه عشق. قرار بود باهم پیر شیم. من هر روز واسه شلختگیش غر بزنم... اونم هر روز 

بار که وی خون شد با کوهی از نفرت و بغض. اولینام بره؛ ولی دیدی که آخر اون همه قول و قرار یه جقربون صدقه

مونه. بعد مرگ خورشید داییت رو دیدم، از مرامش تعجب کردم؛ آخه تو این دوره زمونه کدوم مردی پای نازایی زنش می

ی ها رو سر من بشکنه؛ ولی یه مرد بزرگوار که باشی همه زیر سایهی کاسه و کوزهترسیدم که همهو ماهان ازش می

 !بزرگیت خنک خنک میشن، دل بستن که سهله...دوباره دوباره از اول عاشق میشن

 .اندازدپیچم، سرمای اتاق انگشتان پایم را به گزگز میهای الغرم میام را دور شانهشال پشمی

 .دافتاچیز زندگی من طوفانی با خواست دیگرون اتفاق بستن رو دادن، همهشدن و دلباز خوبه به تو فرصت عاشق -

 :نشیندکنان از تنگی نفس روی تخت میهنهانیه هن

ها پخش فروشهای مهمونی رو درست صبح فرداش توی بازار کفشهنوزم از اون اتفاق در عجبم، کسی که اون عکس -

 !خواسته از شرت رها شهکرد، حتما یه آشنا بود؛ کسی که ازت کینه به دل داشته یا می
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 :کنمجمع میزانوهایم را درون شکمم 

قدر احمق های اون شب مهمونی رو تو ذهنم مرور کردم. اون شب من آتنا رو بیرون گلخونه دیدم؛ ولی اونبارها صحنه -

 ...کنمچیز رو باور میدونی اآلن دیگه همهنبود که این چنین ضربه مهلکی به من و بابا بزنه. می

 :دهدهانیه دستم را با مهربانی نوازش می

 .وقت کامل تعریف نکرداون روز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ سهند هیچاصال  -

 .خورند؛ آن روز برفی بعد مهمانی چه زود آتش جهنمی برایم شدحوادث درون سرم مثل گردابی چرخ می

*** 

ن ایها یک رسوماتی درتار و پود زندگی هر قومی تنیده شده است که تابو و خط قرمز است. شاید در نظر خیلی از آدم

 .رسوم و آیین غلط یا دست و پاگیر باشد؛ ولی از نزدیک که به آنان بنگری، باعث تحکیم آن جامعه است

 :شدام حبس کردم، با هر اجرا هنوز هم استرسی خوشایند در تمامی وجودم جاری میصدایم را درون سینه

ها در خدمتِ شما خوبان هستم؛ این بار امیسالم من شهرزاد ایمانیم، مثل هر دوشنبه دیگه با یه نامه از بند اعد -

 :خوام معجزه ای از عشق و بخشش رو به سمع شما شنوندگان برسونممی

گذرونم. اون اوایل که سنم کم بود توی کانون اصالح ساله روزام و شبام رو توی زندون میمن اسمم سیاوشه، هفت »

ها تو یه رنج سنی بودیم؛ ولی بعد از یه مدت چون سنم ی بچهولی همهجا با اینکه غم و تنهایی بود؛ ها بودم. اونبین بچه

 !خط با هزار جور جرمقانونی شد، من رو به زندون بزرگترا فرستادن، بین یه عالم آدم هفت

 .جا دیگه قانون جنگل پابرجا بود، هر کی زور بازوش بیشتر باشه رئیسهاون

گـ ـناه نبودم. از بچگی اندام الغر و ریقویی داشتم؛ واسه همین بی هنوز جرمم رو نگفتم؟ من عین سیاوش شاهنامه

ی خدا یه آستینم پاره و پوره و زیر چش و چالم کبود و سیاه خوردم، همیشهها کتک رو میکلهمیشه توی دعواها و کل

 .بود

وقت اون ظهر داغ خردادماه هیچهای محل هم نوچه و عبیدش بودند. مون یه عباس قلدر نامی بود، چند تا از بچهتو محله

اومدم، دم کوچه با اون هیکل چاقالوش با یه زنجیر که هی دور از یادم نمیره. گشنه و تشنه از سر امتحان ریاضی می

داد، ایستاده بود. اول سعی کردم مثل یه گربه مفلوج از کنار دیوار رد شم؛ ولی عباس قلدر دیدتتم. ازم انگشتش تاب می

ت. اول یه مشت حواله شکمم کرد...اول التماسش رو کردم ولم کنه؛ ولی اون هی فحش بود که به نافم خواسپول می

با چاقویی که تو جیب شلوارم قایم  .هاش خسته شده بودمبست. پر از عقده و نفرت بودم؛ دیگه از دستِ زورگوییمی
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م پر خون عباس قلدر بود. عباس رو زمین تو بار توی شکمش ضربه زدم. همه دست و بالکرده بودم، چندبار و چندین

ای که خلوت خلوت بود، یهو پر از آدم و جیغ کلثوم، مادر عباس شد. از اون روزا چیز خون خودش دست و پا زد. کوچه

اش فقط یه ضرب گفتن قصاص. وکیلم، آقای سرابی، زیادی یادم نیست، فقط یه تابلوی پرخون و جیغ تو سرمه. خانواده

داد؛ ولی مثل آب تو داد. عین این باتالق گاو خونی بابام هر چی پول داشت به امید فرجی بهش میم امید میخیلی به

 .فایده بودفایده بیهاون کوفتن بی

شدم. دیگه وقت قصاص و رفتنم شده بود. اون شب تا خود سپیده صبح نماز خوندم، دیگه از موندن تو زندون راحت می

و اضطراب پای چوبه دار بگم. دم آخر بابام با مدرک و سند ثابت کرد وکیلم یه آدم قالبیه با یه  خوام از ترسدیگه نمی

گفتم چه فایده داره، دوباره اون استرس اعدام رو باید از اول تحمل کنم؛ ولی همین راه مدرک جعلی؛ ولی با خودم می

کرد این کار خدا بوده که اعدام متوقف شد. ببخشیدم و نجاتی برام شد. کلثوم، مادر عباس قلدر، دلش به رحم اومد. فکر 

 «!من رو با عذاب وجدان تا آخر عمرم تنها گذاشت. اآلن تو کارهای خدا در عجبم؛ من زندگیم رو مدیون یه وکیل قالبیم

 .ای دیگر بدرودعزیزان این بار هم قضاوت با خودتونه. تا برنامه دیگر و نامه

ای لرزید؛ آن تماس از طرف ام روی میز شیشهکاغذی گلدار گرفتم. گوشیام را با دستمالبعد از برنامه، عرق پیشانی

 .ام بودترین اتفاق زندگیخورشید، وحشتناک

 !بابا سکته کرده تو بیمارستان شهیدمدنیهالو شهرزاد، ببا که بدبخت شدیم؛ حاج -

یجیب خواندم، یک در میان زیرلب به آرامی ذکر امنهای پشت چراغ قرمز یک قرن طول کشید تا به صفر برسند. ثانیه

 .های ممتد اشغال بر اضطرابم افزود، دردی وحشتناکی در انتهای شکمم پیچیدسهند را گرفتم؛ ولی بوقشماره دایی

 .شد، اضطرابم را چند برابر کرده بودها به اطراف پرتاب میهای ماشینهای کرکننده، برفابی که از زیر چرخبوق

 .کردهای ویژه با عفریت مرگ دست و پنجه نرم میبابا درون بخش مراقبتشد حاجورم نمیبا

ام را بست، های قفسی تنگ، راه مجرای تنفسییو مثل میلهسیآن راهروی طویل و دیوارهای خاکستری بخش سی

 .بار در طول راه سکندری خوردمچندین

 .خوردداشتم، ترک میقدمی که به سمت دایی برمیهای نازک یخ بود؛ با هر ضربان قلبم مثل الیه

 .بسته، سرش را به دیوار تکیه داده است ای کبودرنگ نقشسهند با موهای ژولیده و زیر چشم چپش هالهدایی

 :با وحشت از نبودن پدربزرگم اینکه اگر نباشد چه کنم، رو به دایی لب زدم
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 سالم ...دایی چی شده؟ -

ون کشیدن دیو سپید را دراز نفرت سرمای قطبی را مهمان دیدگانم کرد، چندقدم به طرفم آمد. تنورههای براق پر آن تیله

 .جسم دایی دیدم

 !حیادخترِ بی -

 .ام حس کردمشدن مایع گرمی را از بینیاش روی صورتم چنان بود که جاریضرب سیلی

  .برمذارم لب باغچه گوش تا گوش میسرت رو می بابا کم شه،دخترِ هـ ـر*زه واسه چی اومدی؟ یه مو از سر حاج -

 های آتشفشانی دایی همیشه مهربانم است؟ام فشردم، این سیل پر گدازهپر چادرم را به بینی

 بابا خوبه؟جونم مگه چیکار کردم؟ تو رو خدا حاجدایی -

 :هایش را برهم ساییددو قدم دیگر نزدیکم شد، با خشم دندان

 .کشمشزبون به کام بگیری، واال خودم از حلقومت بیرون میپتیاره به نفعته  -

 .ام زخمه زدبغض درون گلویم بر تارهای صوتی

 !الاقل بهش بگو گناهش چیه زیر فحشش کشیدی -

 .بود اشسرم را با استیصال به عقب برگردندام. بابا بود با شلوار خاکستری تیره و بارانی سیاه که سخت برازنده

مون خاک تو سرمون کرده. تشت رسواییش از بوم رو زمین افتاده...بیا که به ش اومدی، بیا که عزیز دردونهآقا داماد خو -

 !بابام این دخترِ یه کبریت زده. یا خدا دردم رو به کی بگمآبروی حاج

 :ای عکس را روی صورتم کوبید و گفتاش دستهاز جیب کاپشن جین تیره

 !ه کل این عکسا رو تو بازار تبریز پخش کردن....بیا سند رسواییت رو تحویل بگیربیا آتیش به جون گرفته، بیا ک -

هایش قاب گرفته بود؛ زده زیر پایم پخش شدند. همان عکسی که ارس صورتم را با دستهای خزانها مثل برگعکس

ها را طوط آشنای قیافهشد خهایمان کمی محو بود؛ ولی میصورت .امعکس همان بـ ــوسه نرم و ممنوع روی پیشانی

 .تشخیص داد

 :ها را با بهت از روی زمین جمع کردهای بابا لرزشی وحشتناک گرفت، عکسدست

 !خرابم کردی... نگو به اون همه اعتمادم پشت پا زدیجا که همون گلخونه است...وای شهرزاد نگو که خونهاین -

 .ندی تبر از وسط به دونیم تقسیم شده باشدرختی که با ضربه ام را به چشم دیدم، مثلشکستن کمر دو مرد بزرگ زندگی
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 :ام را بر باد داد! مبهوت دست بر دهان گذاشته و ناامید هق زدمی زندگیوای وای که شکستن غرورشان همه

 !به روح مادرم من هیچ کاری نکردم -

 :ام بریدصدای هیس محکم بابا نفسم را درون سینه

 !چه جوری این فضاحت رو میشه جمع کردخفه شو...بذار ببینم  -

 :ور خشم بابا را دوچندان کردصدای دورگه دایی آتش شعله

دونی کیه؟ پسرِ دکترکیانی، رقیب عشقی زمان قدیم خودته! به به ...آقا امیر کاله بی غیرتیت رو بنداز باالتر، پسرِ می -

 !وای که این پسرِ از قصد و انتقام جلو اومده

 :را محکم در پنجه قوی دستانش گرفت بابا مچ دستم

 !خاطر انتقام دخترم رو بازیچه کرده باشیکنم. وای به حالت ارس اگه بهتا شب خودم تکلیف این ماجرا رو روشن می -

 :آلود و سنگین بودصدای دایی هنوز بغض

یه فکر درست و حسابی  ات؛ بایدوای به حالتون حاجی طوریش بشه...امیر پسرِ رو با زبون خوش بکش تو خونه -

 !بکنیم....کم چیزی نیست، پای آبرومون وسطه

 تره. صبح ساعت ده بود که به طرفکشی مهموقتی یه بازاری باشی، آبرو و اعتبارت برات از هوا و اکسیژنی که نفس می

م. سر گذر شاگرد شنیدهای زیر لب رو میپچ و نوای سرزنشها سنگین بود؛ پچهای کاسبرفتم؛ ولی نگاهمغازه می

ها هم دورش پخش مون، ابراهیم، توسرزنون دنبالم اومده بود، حاجی رو خوابیده وسط کف مغازه پیدا کردم، عکسمغازه

کردن این ای برای جمعبود. وای که اون روز سقف مغازه رو سرم آوار شد، شهرزاد کمرمون رو شکستی. امیر تو چاره

 رسوایی نداری؟

 :هایش کشیددستم را رها کرد، موهایش را با خشم با دستبابا با استیصال 

 سهند تو بگو با این رسوایی چه کنم؟  -

 !ای نداریم، اینا باید باهم ازدواج کنن. از شواهد ماجرا که معلومه با هم لیلی و مجنون هم هستنهیچ چاره -

 .های سرد دوزانو نشستمهایش تا مغز استخوانم را سوزاند، روی موازییکپوزخند نهفته میان حرف

 :کوبیدن بابا را به دیوار شنیدمصدای مشت

 .گیم نامزدنخدای من! این چه بالیی بود که سرمون اومد. اآلن باید منت این پسرِ رو بکشم، می -
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ل حخوای بکن؛ ولی کوس این رسوایی با یه نامزدی دونم هر کاری میامیر کوری؟ خوب به این عکسا نگاه کن. چه می -

  !نمیشه...اصال ببین پسرِ زیر بار حرفش میره

 :ای بودبابا در گوشی همراهش دنبال شماره

 ...شهرزاد دعا کن پسرِ زیر بار بره -

*** 

زند. جاسیگاری بلور پر از بال میبابا پک عمیقی به سیگار زد، از وقتی از بیمارستان آمدیم مثل مرغ پرکنده بال

 .ت، نگاه بابا پر از تنفر و تاسف به من استکشیده اسسیگارهای نیمهته

 .نواخت؛ ولی بی هیچ حرفی نگاهش ماتِ عکس مادرم روی طاقچه استکاش مثل دایی سیلی دم گوشِ سنگینم می

ی زده و ناباور از جریانات امروز هستم. حرف از ازدواج و رسوایی وحشتناک است، حرف از عمل خطاکارانههنوز هم شوک

 .هایم از گریه به سان خطی باریک گشته استای از یخ شناور هستم، چشمچالهکردم درون سیاهیمن است. حس م

 :ام لب زدمبا دردی کشنده درون قفسه سینه

 .خوام ازدواج کنمجوری نمیبابا تو رو خدا من این -

 :اش کشیدای میان ضربان قلبم نشست، دود سیگار را به ریهنگاه تیز بابا مثل دشنه

 ها افتاده...بفرما ببینمفقط خفه شو، انگار تو به عمق فاجعه پی نبردی. بدبخت اسمت... آبروت، آبرومون سر زبون -

طوری این آب رفته رو از زمین جمع کنم. خدا ...چه گناهی به درگاهت کردم این اوالد ناخلف رو نصیبم کردی؟ غلط چه

 بوده؟ای که نکردین؟ ها شهرزاد فقط یه بـ ــوسه دیگه

 :هایم را مشت کردمهای ظریفم تحمل کنم، با خشمی جوشان دستتوانستم دیگر روی شانهاین تهمت را نمی

 !به خدای کعبه قسم...تنها غلطم اون بوده -

ام را بازگرداند، آن لحظه حس کردم شاید این اشتباه را کمی بتوانم جبران کنم؛ صدای نفس راحت بابا انگار نفس رفته

خبر از طوفانی بودم که ارس با آمدنت به پا کردی. چنان آتشی بر این خرمن گاه زدی که تا عرش مرا سوزاند، ولی بی

 .اعتماد بابا را از دست دادم

 .پوشیدن آسمان استها تقصیر سیاهی این دلتنگیهمه »

 شونددر میشود عاشقان دربهشب که می

 «...شودها گران تمام میعزادارشدنِ آسمان برای عاشق
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 .ی اتاق قامت بلندت را دیدم، اشکم را از روی دیدگانم پاک کردمزنگ در خبر از آمدنت داد. از پشت پرده

 .برفی که چند روز قبل در حیاط ساخته بودم، کج شده استسر آدم

درجه رسیده ی حریر را محکم درون دستانم فشردم، گرما و حرارت درون بدنم در سرمای زمستان به باالی چهلپرده

 .سال و اندی خاطراتت آن ظهری برفی مثل روزی روشن برایم استبود. ارس بعد از گذشت یک

های ریز برف رویش نشسته بود. همراه بابا که در ورودی هال پیدایت شد، کاله پشمی سیاهی بر سرت داشتی که دانه

 کشی روی آبرویشای شده بود که حاال برای مالهلرزی عجیبی دست و پایم را فرا گرفت؛ شهرزاد مغرور اسیر چه توطئه

 .به تو محتاج بود

 .درخشندگردن شطرنجی سیاه و سفید آویزان دور گردنت، در خاطرم میهای آن شالهنوز هم رنگ

 .رنگ از سیلی دایی بودشده کنار پنجره انداختی، پای چشم راستم کبود و بنفشنگاهی به منِ خشک

 .سالم -

 :سامان شدی که نم موهایت را با دست گرفتی و لب زدیتوجه وضع نابهگویا تو هم م

 آقا امیر اتفاقی افتاده؟ شهرزادخانم چه بالیی سرش اومده؟ -

دند، ام بوای برای روح زخمیهایی که مثل گلولهای برداشت؛ همان عکسحرف دسته عکسی را از روی میز شیشهبابا بی

 .ام را چوب حراج زده بودندزندگیهایی که آبرو و آینده همان عکس

 :ها به من و بابا انداختیواری از عکسبا چشمان گشادشده از حیرت، نگاه پاندول

 بازیا چیه راه انداختی؟ها چیه؟ شهرزاد این بچهاین عکس -

 :ی درد تحقیرهای نهفته در وجودم سرریز شدخشم شدم؛ همه

بابام سکته فروشا پخش کردن...حاجی این عکسا رو تو بازار کفشس همهها یه بازی بود! اری اینبازی؟ کاش همه -

 کرده...اینا بازیه؟

 :های کور بودهای بابا مثل طنابی پره از گرههایم ملودی اتاق شد، اخمصدای ضجه

 خوای یه توضیح به ما بدی؟ صنم تو دقیقا با دختر من چیه؟خب جوان نمی -

 :ناباوری هم داشتتن صدایت درد داشت، بهت و 

 ...دونم چی بگمآقاامیر من واقعا حیرت کردم، نمی -
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 .رنگمان نشستیدبابا دستت را به آرامی گرفت، روی کاناپه کرم

ببین ارس بذار خیلی رک باهات حرف بزنم. دخترم یه دختر فوق سنتی با یه پوسته امروزیه. توی رفتار و آمدها هم باید  -

های امروزی نیست، باید دید قبل اینکه تا این مرحله پیش بری که اون بهت ت و دوستیمتوجه باشی که اهل رفاق

شدن این عکسا که معلوم نیست کار عالوه با پخشی بوسیدنش رو داده، نیت واقعیت از این کارها چی بوده؟ بهاجازه

 .ایمونیه، آبرو و خوشنامیش هم در خطرهکدوم بی

، چه بسا که دخترهای زیادی هم تو دست و بالم هستند. راستش من از اون روز که ایشون آقاامیر نیت من دوستی نبود -

ن گام بهشوبهخواستم گامبا اون سطل ماست دم اون بقالی حسابی نقاشیم کردن، فکرم درگیرشون شده و خب می

ه هم بودیم، به خدا قسم ب نزدیک بشم، حتی وقتی که توی اون سیل از آب گرفتمشون و با اون وضع خطرناک چندروز با

چشم ناپاک نگاهش نکردم. فقط چون با پدرم رابطه خیلی خوبی ندارم....خب یعنی با هم زیاد خوب نیستیم... ایشون 

 .ها هم خبری ندارمماه رفتن آمریکا، منتظر یه فرصت بودم تا به طور رسمی پا جلو بذارم، از این عکسواسه شش

کنه؛ ولی اآلن پای حرف و حدیث و آبروی شهرزاد در خطره، باید یه منطقیش رو طی می خب انگار ماجرا داره روال -

 .گوها رو ببندیمنامزدی یا چیزی بگیریم که دهن یاوه

 :کنیارس تن صدایت چرا این همه شادی داشت؛ گویا درون یک تئاتر درام نقش یک ابرقهرمان را بازی می

ی منطقی نگاه کردی، هر چی شما خالق شما هستم که خطای بزرگ من رو با دیدهجا هم شرمنده اآقا امیر من تا این -

 .کنمامر کنی من به دیده منت قبول می

ام فشردم، ناقوس کلماتت ارس در کردههایم را درون کف دستان عرقام جاری شد، ناخنعرق سردی از روی پیشانی

ام و ناامیدی و تاسف بود. بابا از ماجرای سفر چندروزهکرد. درون چشمان خاکستری بابا برق دنگ میمغزم دنگ

 .ی خانواده مخفی کرده بودیمگرفتارشدنم در سیل خبری نداشت؛ بنابر صالحدید دایی ماجرا را از همه

 .ام معامله کردند؛ پرده آخر هم به پایان رسیده استباورم نمی شد بدون اینکه نظری از من بخواهند، روی زندگی و آینده

خرت پارو را بر کف حیاط؛ بابای نازنینم داشت تمام حرص و خشمش را بر دای درب هال را شنیدم، بعد صدای خرتص

 .کردها تالفی میسر برف

داد، کدام بار تن میاین همه ذلت و خواری از گـ ـناه منِ روسیاه بود؛ آخر کدام پدر دختری به این خواستگاری خفت

 .داداش را بر باد میهای خوش عاشقانهی رویاچنین همهدختری این
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 .های دم صبح تنم بودکنارم دوزانو نشستی، سرم مثل گناهکاران پایین بود، هنوز لباس

 !خواستم همه چیز برات رویایی بشهخواستم ماجرا این جوری بشه، میبه اون خدات قسم کار من نبود، نمی -

 :مام طرح نامفهومی روی فرش کشیدبا انگشت سبابه

 ارس تو واقعا من رو دوست داری؟  -

 :شدن آب رودخانه در دل شب، نرم نرم بودصدایت مثل جاری

اش عشق و عاشقی نیست، تو زندگی واقعی خیلی ساده و راحته. شهرزاد فکرم درگیر زندگی که مثل رمانا همه -

  !تو به خودم شدهشدن دلم حتی درگیر عاشق ... فداکاریت شده، دلم درگیر خانمی و وقارت شده

اش با طوفانی پاره بدل شده، هر تکهشنیدم! قلبم به هزارانهای شیرین را زمان دیگری از ارس میکاش آن اعتراف

یو با مرگ دست و پنجه نرم سیبابا که در بخش سینگران حاجای در بیمارستان دلای پرتاب شده بود. تکهگوشه

دیگر هم  حیایدانستم اعتماد مطلقش را به خودم از دست دادم، تکه بیکاری میا پنهانای کنار باباامیر که بکرد، تکهمی

 .کردزنگی رقـــص عربی میات با دایرهدر پی اعترافِ عاشقانه

 :های گرمت گرفتی و آرام لب زدیدست لرزانم را میان دست

 !نرم عاشقت شمنرممن اون هیوالیی که توی ذهنت ساختی نیستم، یه کم بهم زمان بده تا  -

ی سرم بشی؟ قول میدی سرکوفت این ماجرا رو سرم نزنی؟ من چیز زیادی از زندگی با تو ارس قول میدی سایه -

 .ای عشقخوام، فقط یه کم آرامش و ذرهنمی

 :وار روی کبودی بدرنگ زیر چشمم کشیدیدستت را نوازش

چیز رو ازم مخفی نکن، حتی اگه به ضرر هردومون زندگی هیچچیز به خوبی و خوشی تموم میشه. فقط شهرزاد تو همه -

 !باشه. برم تا آقاامیر حکم سنگسارم رو نداده

 :آرام نجوا کردم

 !مواظب خودت باش -

زدی. دستم را روی قلبم مشت کردم، عجیب است که تو به زبانی با بابا حرف میدیدم که با چرباز پشت پنجره می

های خودم نهال کاری من بود، هرگز نبخشیدی و من با دستی جز آن خط قرمزت که پنهانهایت عمل نمودی قولهمه

 .عشقمان را از ریشه برکندم
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 مانی؛به نخاع می »

 داشتنت قطع شود،دوست

 «.شومفلج می

 .ستانگاهی هم به طرفم نینداخته کرد، از سر ظهر تا به حال نیمبابا با کوکوسبزی سردشده درون بشقابش بازی می

 دیگه چه چیزایی رو ازم پنهون کردی؟ تا حاال چند تا دروغ و دونگ به خوردم دادی؟ -

 ها افتادی شکسته؟ گوشیت تو آب دریاچه افتاده خراب شده؟پلهدستت توی راه

ه یقدر روشنفکرم عکسات رو تو بغل شهرزاد به خدا تا خرخره از کارهات پرم؛ در مورد بابات چی فکر کردی؟ اینکه چه

ی گندات موندم. از این بعد خوب چشات خاطر قولی که به مادرت دادم پای همهپسرِ دیدم، ککم هم نگزید؟ نه، فقط به

ها خیلی مهمند؛ اینکه ثمره رو باز کن؛ اون دایی و خانواده مادریت رو برای همیشه از دست دادی! یه چیزایی برای خانواده

هر. شانس آوردی که ارس خیلی نامرد از کار در نیومده! در ضمن داییت پیام داد زندگیشون با عزت و آبرو بره خونه شو

 !شون ببینهخواد ریختت رو تو خونهدیگه نمی

بابا قاشق را روی بشقاب چینی گل سرخ کوبید، دوباره صدای تق فندک را شنیدم و بوی غلیظ و بدبوی سیگار از هال 

قطره روی صورتم نگ چربی ماسیده کوکوسبزی حالم را بد کرد، اشکم قطرهمشامم را آزرد. زیر نور لرزان المپ زردر

گونه دوری تاوان یک بـ ــوسه این همه دوری و نفرت نبود. با تکه نان خشک درون سفره گلدار بازی کردم، چه .چکید

 .آوردماز مادرجون و خورشید را تاب می

ماشا کردم. چرا به بابا نگفتم آن شب شبحی را کنار گلخانه های برف را تی کوچک آشپزخانه رقـــص دانهاز پنجره

 .توانستم به آتنا شک کنم، احتماال آن شب با خود بابا بیرون آمده بودگونه میدیدم؛ ولی چه

 برد؟هایمان را پخش کرده چه نفعی از این ماجرا میپس آن شبح نامرد چه کسی بود، از اینکه عکس

 .ام افزودهای ممتد بیشتر بر دلهرهد را گرفتم، بوقبا دلهره شماره تلفن خورشی

 طوره؟بابا چهالو خورشیدجان، حال حاج -

 .شهرزادجان خداروشکر دکتر میگه تا صبح به هوش میاد -

 خبر باشی...دایی هنوز خیلی عصبانیه؟خوش -

زنکا تیکه از صبح خاله الجوشنه. عکسات تو کل محل پخش شده،شهرزاد تو چیکار کردی... سهند عین شمر ذی -
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 !نمونده که بارمون نکرده باشن

 :ی ناخنم را به دندان گرفتمگوشه

 .بابا رو ببینمخوام بیام بیمارستان حاجخورشید می -

 .نه...بذار آبا یه کم از آسیاب بیفته. شهرزاد من باید برم -

تم و به بیچارگی خودم مثل کودکی یتیم به بوق ممتد گوشی درون سکوت خیره شدم، سرم را با غصه روی میز گذاش

 .مویه کردم

هاست که به سقف سفید اتاقم زل ساعت .کردوار حرکت میها با سرعتی دیوانهتوجه به میل ما آدمگاهی قطار حوادث بی

دگی زن ام؛ اتفاقات امروز مثل دیگی جوشان درون سرم در حال غلیان بود. ناگزیر خودم را به حوادث سپردم تا کشتیزده

 .خواهد برساندمرا به هر ساحلی که می

ای شک او را دیوانهبابا مثل دزدها پنهانی به مالقاتش خواهم رفت، بیگفت برای دیدن حاجاگر یک روز کسی می

 .پنداشتممی

 .گردم که روی سه بعد از ظهر چفت شده، انداختمنگاهی به ساعت مچی صفحه

الفه خبری کآمدم؛ ولی در این دوروز از بیکننده روبرو شدم، باید کمی دیرتر میتجلوی آسانسور با خیلِ جمعیت مالقا

 .کردبابا بیشتر نگرانم میخورشید هم با خبرهای ضد و نقیض از سالمت حاج .شده بودم

ام رفتهگآتشهای نمودم تا اکسیژنی به ریهها شدم. در پاگرد هر طبقه کمی درنگ میی جماعت روانه پلهبه ناچار با بقیه

کردم زبانم مثل چوبی خشک به سقف دهانم چسبیده ها دیگر از دستم خارج شده بود، احساس میبرسانم. شمارش پله

 .است

 .ام را التیام دهدافتادهشده را خوردم تا نفس به عطشمعدنی را بیرون آوردم، کمی از آب ولرمام آبپشتیاز کوله

 :ردهای محکمش فشبخش را پیدا کنم، ناگهان کسی مچ دستم را به شدت میان پنجه نگاهی به تابلوها کردم تا مسیر

 جا؟سفید واسه چی اومدی اینچش -

دایی مهربانم، حال که در بحران تبدیل به کوهی از نفرت شده بود، کنار دیوار خاکستری دور از بخش میان بازوانش 

 .هارستون تنم لرزید، اغراق نکردمسهند بگویم چمحصورم کرد. اگر آن روز از خشم دایی

 :ای یتیم نالیدممثل بچه
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 .بابا رو ببینمدایی تو رو خدا...بذار فقط یه بار حاج -

بابا که توی عفریته به کشتنش دادی؟ مگه بابا؟ همونی که دیشب یه بار دیگه سکته مغزی کرده...همون حاجکدوم حاج -

 تونی بری با خیالخوره؟ مینگفتم از دیدن قیافه نحست حالم به هم میبهت پیغوم ندادم این ورا پیدات نشه، مگه 

 .... راحت به

 :هایم ریختانصافی دایی مثل تگرگِ بهاری روی گونههایم از بیاشک

 .میرمجون غلط کردم...من رو از خودت نرون...من بدون شماها میتو رو خدا دایی -

 :ی تهدید، جلوی چشمانم تکان دادنشانهاش را به دایی پوزخند بر لب انگشت اشاره

 !کدوممون هم آفتابی نمیشیکنی، دور بر هیچمثل بچه آدم زن این یارو میشی و گندت رو جمع می -

 .دهایم مخفی شهای آلوده بیمارستان نشستم، صورتم در حصار دستهق افتادم، روی کاشیاش به هقاز حکم ناعادالنه

 کردم؟خانواده در این دنیای بزرگ چه باید میزده، بدون منِ طوفان

 شد زندگی کرد؟گاهی چون دایی میمگر بدون دست گرم مادرجون، بدون تکیه

 :های شلوارش را با دو دست گرفتمپاچه

 !دایی تو رو به روح مادرم قسم، یه فرصت دوباره بهم بده -

 :هایم رهانیددایی پایش را از بند دست

 !مادرت رو قسم بده تا دهنت رو پر خون کنمیه بار دیگه روح  -

 :صدایی پرصالبت و کوبنده بین درام احساسی ما رخ نمود

بخشه! آقاسهند خوبه شما خدا اش رو میتر بندهی خدا رو بزن، اون راحتشهرزاد اگه خطایی کردی برو در خونه -

 !کنینشدین، واال همه رو با یه خطا از دم جهنمی می

 :ی چاقویی بُرنده بودت و مثل لبهصدای دایی زمخ

بخشی، حق اظهارنظر در مورد ات رو نمیخانم شما تو مسائل ما بهتره دخالت نکنی، وقتی خودت قاتل خانوادههانیه -

کنم، شناسی؛ یه حرف رو چندبار تکرار نمیشهرزاد تو که اخالق من رو خوب می .ام رو نداریرفتار من با خواهرزاده

 گفتم؟ شنیدی که چی

 :ای وحشتناک تبدیل شد، با بدبختی از ته دل زار زدمهقم به نالههق
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 ...چشم -

شاید یک روز سرد یا یک  .هایم را پشت سرم شکستمی پلهای پرصالبتش که دور شد، فهمیدم همهصدای قدم

 ...کرد؛ ولی حاالمنتش را میشب دلم هوای آغوش بینیمه

 .ز زمین سرد بلندم کرد، آغوش هانیه طعم پناهگاهی در دل طوفانی سخت را داشتهانیه به زور دستم را گرفت و ا

 .شاپی روبروی بیمارستان نشسته بودیمکاغذی را به طرفم سراند، درون کافیهانیه با مهر جعبه دستمال

ن ز که در میانشاهای رنگی سبز و قرمهای ریز و المپشاپ ساده و صمیمی بود؛ با دیواری پوشیده از آینهفضای کافی

 .زدچشمک می

اش از زیر روسری سیاهش بیرون ریخته کردهاش را با قاشق هم زد، موهای شرابی تازه رنگهانیه درون فنجان قهوه

 .بود

ها قهوه رو های چینی مثل شاهزادهکرد، من و دیالن و خودش توی فنجونمامانم ماهی یه بار برامون قهوه دم می -

کرده و متعجب برامون از شکل ماهی که ته گردوند، بعد با ابروهای گرهوی دستمال کاغذی دمر برمیخوردیم، بعد رمی

گفت قراره یه سفر خیلی طوالنی بریم یا قراره داد و میزد، یا شکل اسبی رو با انگشت نشون میفنجون دیده حرف می

گفت تو ته اون فنجون چیزهایی رو که مادرم می کردم، اونباباتون واستون کامپیوتر بخره. من هر چی چشم درشت می

 .ات رو بخور تا فالت رو بگیرمکردم. حاال تو قهوهپیدا نمی

 .نمودکمی از قهوه تلخ را خوردم، به حد کافی کامم از حوادث روزگار تلخ بود که هیچ شکری تا ابد شیرینش نمی

های رنگ صورتی مالیمی مانیکور شده بود. نگاهی به ناخن هایش باکاغذی دمر کرد، ناخنهانیه فنجان را روی دستمال

های هزاررنگ یک از دختران امروزی نبودم؛ دختران امروز خوشبختی را در الکمن شبیه هیچ .رنگ خودم انداختمبی

 .بینندگرفته تا دوستی با پسرها به عنوانین مجازی و اجتماعی می

 .اس، حوض آبی پُرماهی گلی جا مانده بودهای یای با گلخوشبختی شهرزاد میان خانه

 :هانیه لبخندی مرموز بر لب، موشکافانه به ته فنجانم نگاهی انداخت

 !بینم؛ به زودی قراره عروس بشیبینم که تو اسیرش شدی... یه جوون خوشتیپ میجا یه طوفان رو میاین -

 :با غمی نهفته درون صدایم لب زدم

 کس و کار شدم...واسه عروسیم میای؟هانیه دیگه منم مثل تو بی  -
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 ...بخشنتاونام یه روزی آخر می -

 تو که نباشی»

 هایم،پلک

 های رشت است؛شیروانی خانه

 «.دائماً خیس

های صورتی سیب، ازدواج خواهم کرد؛ ولی رویاها فقط کردم در ماه اردیبهشت، زیر درختانی پر از شکوفههمیشه فکر می

 .درصد تحققشان در واقعیت خیلی کم است رویای خامی بیش نیستند،

 .نمودمبازی بودم که با تو در مقدمات عروسی همراهی میشبروز مثل عروسک خیمهارس این ده

زرق  های پرگر ویترینماه نظارهی دیپریدهای به میل من و در وسع جیب تو، در آفتاب نیمهچهارشنبه بعد از خرید حلقه

 .ها بودیمو برق مغازه

کرد. جز کاله سفید مرد فروشنده فروشی با صدای بلند و آهنگین، مشتری را به خوردن دعوت میگوشه خیابان باقالی

میان بخارها چیزی معلوم نبود. ارس رد نگاهم را انگار خواندی، لبخند بر لب به طرف مرد فروشنده رفتی. دنبال کیف 

شد، داختی، با دو ظرف یکبارمصرف که از درونشان بخار بلند میات به کندوکاو پرهای کت چرم مشکیپولت درون جیب

 :به طرفم آمدی

 چسبه! میگم جغدکم خرید دیگه نداری؟ برم ماشین رو از پارکینگ تحویل بگیرم؟بیا بگیر، تو این سرما خیلی می -

 .بهم نگو جغد، خوشم نمیاد! نه من خریدام رو کردم -

 .خوبی از گرمایش درونم خزید ظرف را با دو دست محکم گرفتم، حسی

 .زده آن اتفاق بودمهنوز در شوک اتفاقات بودم؛ آن گرما و صمیمتی که ارس با من داشتی، من هنوز شوک

ب شها برای شنیدن نماز نیمهکردم، هنوز شببابا را از هانیه پیگیری میروز، پنهانی احوال حاجهنوز بعد از گذشت ده

من  .شدتیک ساعت چیزی نصیبم نمیکردم، جز صدای تیکهایم را تیز میولی وقتی گوش کردم؛مادرجون گوش تیز می

 .ام تبعید شده بودمحوایی بودم که با خوردن سیب ممنوعه، از بهشت خانواده

 .وارم بیرونم آوردصدای بوق ممتد دوباره از رویای خلسه

 !شهرزاد حواست کجاست...سوارشو دیگه -
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 .ها را از دستم گرفتی و صندلی عقب گذاشتیرا باز کردم، ظرفبا خجالت درب ماشین 

 بابات بهتر نشد؟حال حاج -

 :بند کمربند ایمنی را بستم، با دلتنگی نگاهت کردم؛ سرم را به معنی نه تکان دادم

 .حرکتههانیه میگه تکلمش زیاد خوب نیست، پاهاشم هنوز بی -

ر خیابان انداختی، شیشه را به آرامی پایین دادی و از راننده تاکسی کناری شده دهای متوقفنگاهت را به ازدحام ماشین

 :پرسیدی

 دونی چرا ترافیک شده؟شما می -

 :راننده درگیر صحبت با تلفن همراهش بود

 !الو احمد بابا تو ترافیک موندم...یه کامیون با بار آهن تو جاده چپه شده -

 :ها کردییل ماشینجواب سوالت را که گرفتی، نگاهی به صف طو

 :جا عالفیم، ظرف باقالی را از صندلی عقب برداشتی و به دستم دادیپس دو ساعتی این -

 بیا بخور هنوز گرمه، راستی آقاامیر چندم بهمن میره؟ -

 مگه بابا قراره کجا بره؟ -

 :دستت درون ظرف یکبارمصرف معلق ماند

 .ات به کانادا میرنیشنامهمگه خبر نداری؟ بابات و گروهش برای اجرای نما -

 :تر از زهر شدطعم لذیذ باقالی با گلپر درون گلویم تلخ

 !زنه، انگار من یه دیوار تو اون خونه هستمبابا دیگه باهام زیاد حرف نمی -

 :دست دراز کردی، ضربات مهرآمیزی روی دستم نواختی

 دونی؟کنم تو اصال چیزی از من میفکر میقدر که به فکر بابات هستی، به فکر شوهرت نیستی...گاهی این -

 :کف دستت را به آرامی برگرداندم، با انگشت سبابه خطِ عمرت را دنبال کردم

گذری، عاشق چایی داغ تو ماگ خودتی که روش حروف یه آدمی هستی که برای نجات جون آدما از جون خودت می -

مالی یه عطرِ بدبوی تند روی خودت ، بعدش هم برای ماستکنیانگلیسی چاپ شده، یکی دو نخ سیگار تو روز دود می

گذری، یه سپر دفاعی داری که یا با شوخی دیگرون ترین کساتم میبرای دلخوشی شوکا حتی از نزدیک .کنیخالی می
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ه بخوای نذاری کسی بهت نزدیک بشه، با بابات رابطه خیلی خوبی نداری و میگی ازش خوشم نمیاد؛ ولی تو طول روز می

 .زنیعکس کوچیکی که تو کیف پولت قایم کردی زل می

 :های مشکی صاعقه محبتی روشن شدنی آن تیلهبا چشمانی گردشده از تعجب نگاهم کردی؛ در نی

بار که روز عاشورا دیدمت، چشات شبیه این جغدهای عروسکی شده بود، بعد هم با سطل ماست خدمتم رسیدی. اولین -

کرد؛ تو ذهنم ازت یه هیوال اسم و رسمت هم برام مهم نبود. بعدش هی سهراب ازت تعریف میراستش اون روزا اصال 

ضعف منه، تا آخر عمرم دینش به گردنمه. خواستی خوشبختی شوکا رو ازش بگیره، شوکا تنها نقطهساخته بودم که می

روز که ولی از بازی روزگار غافل بودم! اونکردم اذیتت کنم؛ بعد که تو تئاتر باهات بیشتر آشنا شدم، ناخودآگاه سعی می

، حتی ی تهمتای من رو تکذیب کردیجونت رو از تو سیل گرفتم، گفتم واحیرتا که راسته گفتن دنیا گرده! تو همهجسم بی

جا به خاطر خوشبختی شوکا مجبور شدم منت نجات جونتم بهت بزنم؛ ولی تو برخالف تصورم از سهراب دور شدی. اون

ام خودونی اصال طاقت ناراحتی و غمگین دیدنت رو ندارم، میاز خودگذشتیت من رو از افکارم شرمنده کرد. می بود که

ن فکر گاه شم ...فقط فقط به مخوام واست چتر تو بوران زمستون باشم...تکیههمیشه سپر بالت تو مشکالت باشم...می

 !کن

های عاشق، سرخی زده مثل نوجوانبیرون آورد، شرم صدای بوق ممتد ماشین پشت سری ما را از خلسه عاشقی

 .های تبدارمان را مخفی کردیمگونه

 :گلویی صاف کردی و یک لحظه با شوق خندیدی

خوب زدن تو برجکمون. سه روز دیگه عروسیه، زنگ زدم به بابام میگه هدیه عروسیت رو برات تو حسابت ریختم  -

 ...دیم، هر کی مختاره بیاید یا نیادسورپرایز دارم...واسه همه کارت دعوت می...اینم بابای مهربونم! برات یه عالمه 

 .پیچ رادیو را باز کردی، نوای مالیم آهنگ در ماشین جاری شد

م بابا دهای دعای خیر حاجترین عروسی شدم که بی وجود عزیزترین کسانش ازدواج کرد؛ بی شنیدن زمزمهمن عجیب

سهند بر سرم سنجاق کند، بی آن که جلوی رویم رقـــص آذری بکند، بی پشت که داییهایی گوشم، بی هزارتومانی

ی شب ازدواج را های خورشید که چرا عروس برادرش نشدم؛ ولی در عوض ارس ماندگارترین خاطرهکردننازک چشم

 .برایم رقم زدی

 .نهایت آبی درخشان بودماه، آسمان بیشنبه، پانزده دیآن روز سه
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ن زنگی بزنی، یا متات عادت کرده بودم؛ اینکه ساعت یک نصف شب تکآن روزها به حضور آگاه و یا غافلگیرکنندهارس 

ها مرا از های متن ادبی باشد! یا زیر بارش شدید برف مثل دیوانهای در تلگرام برایم بفرستی، حتی کپی از کانالعاشقانه

 .ام رنگ بدهیهای عاشقانهرنگ به فانتزیاز فالسک صورتیماشین بیرون بیاوری؛ با دو لیوان چای مانده 

ن هایی را با مخواست ناگفتهکرد، گویا مینگاه بابا آن روزها پر از حرف و سخن بود؛ مرا در حال شعرخواندن غافلگیر می

 !بستام دست و پایش را میدر میان بگذارد؛ ولی گویا شادی

دوزی شده بود. قرار بود شب برای مهمانی به های طالیی ملیلهبرق بود که با نخ نگاهم روی لباس سنتی آبی پر از زرق و

تحسین را  خواستمخواستم مثل شوکا یا آتنا زیبا باشم و به درگاه چشمانت بیایم، میخانه یکی از دوستانت برویم. می

 !های سیاهت ببینممیان تیله

ای و پوشانند، جلوهها که هر زشتی را میو روغن آراستم. امان از رنگام خودم را با رنگ بار در طول زندگیبرای اولین

 .کندها تغییری نمیها و روغنآفرینند، هرچند منِ افراد با رنگشخصی نو می

ام ام به تصورات عاشقانهنزدیک ساعت پنج عصر مثل مسافری آماده منتظر آمدنت بودم، صدای دنگ پیامک گوشی

 .بندیدی به سالن تئاتر رزاقی بروم؛ چون داری قرارداد یک تئاتر جدید را میپایان داد. خواسته بو

 .ی زنان جهان استکشیدن تنها فصل مشترک همهام بیرون آمد؛ انگار آهآهی از سر خستگی از سینه

 .ام نشانده بودم، کاستمکاغذی برداشتم و از غلظت آرایشی که با شوق بر چهرهدستمال

ام را در پس لبخندی دفن های گل انار بود، سعی نمودم دلخوریرزاد درون آینه پر از شکوفهچشمان خاکستری شه

 .نمایم

دستی آبی وسایلم را برداشتم، تک چراغی را در هال روشن گذاشتم تا شب بابا در تاریکی وارد خانه نشود، حتی ساک

 .پدرم سیاه را از تن ِقلبِ سوگوارش بیرون بیاورد دلم می خواست با آتنا ازدواج رسمی بکند؛ شاید زماش فرا رسیده که

 .های تیر چراغ برق به تماشایم نشسته بودندهای چاق و چله روی سیمسوار ماشین آژانس شدم، گنجشک

برگ زل زدم. مرغ افکارم پیش بابا بود که های پُرلک به درختان لـ ـختـ و بیآدرس را به راننده مسن دادم، از شیشه

 .ماه باید برای اجرا در تورنتوی کانادا باشد، بابا بین ماندن و رفتن دودل مانده بودپنج بهمن

های متوالی کسی بار گرفتم؛ ولی بعد ار بوقات را برای چندمینراهروها ساکت و خلوت بود، ارس با گوشی شماره

 .جوابگوی منِ آشفته نبود



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 151 

 .گره خورده بود دیگر از خلوتی و سکوت سالن بزرگ بند ترس دست و پایم

 :صدایم را کمی بلند کردم، پژواکش درون سالن خلوت چند برابر شد

 ارس...ارس؟ -

های مهتابی با صدا به ردیف روشن شدند، پرده سنگین قرمز روی صحنه کنار رفت، چادر سفید بزرگی باالی سرم المپ

ذاشتم، آتنا و هانیه با دیدنم با صدای بلند کل مبهوت دستم را روی دهانم گ .های رنگی تزیین شده بودبا تور و روبان

 کرد، هانیه خندان در پوشیدن لباس سنتیبرداری در دست تماشایم میکشیدند. شوکا کنار سفره عقد با دوربین فیلم

 .های ریز سرخ را بر سرم انداختکمکم کرد، تمام لحظات مثل رویای سکرآور بود! چادر سفید با گل

کرد. هانیه دستم را محکم گرفت و کنار سفره عقد ترمه سفید هدایتم مادرجون را برایم تداعی می چادر بوی خوش گل رز

کرد. در آینه ارس با کت و شلوار سفیدت لبخند برلب چشمکی نثارم کردی. قرآن را به آرامی برداشتم، سوره یس را به 

 .آرامی زیر لب زمزمه کردم

و گالب گفت. نگاهم به دور سفره عقد کوچکمان بود؛ بابا با چشمان اشکی سر به مرد عاقد با صدای بلند از مهریه و گل 

 .ات شدمای آرام گفتم و خانم خانهتایید تکان داد، بله

آن عاشیق که با زبان ترکی روح و  .روندوقت از خاطرم نمیهایمان در هم، هیچشدن دستهای ریز و حلقهآن خنده

 .آن شکوه سالن تئاتر برایم مثل آسمان پُرستاره شب پانزدهم دی زیبا بود جانمان را به آسمان هفتم برد،

 .شوکا که با مهربانی دست در گردن هردوتایمان انداخت، آرزوی خوشبختی برایمان کرد؛ ولی اثری از سهراب نبود

 صمیمانه در آغوشم ی مهمانان به سالمت راهی خانه بختمان کردند، بابادیروقت بعد از خوردن شامی سبک، وقتی همه

 :گرفت، موهایم را به مهر با دستانش نوازش داد

گرفتم. مقداری پول تو خواست برات جهیزیه و عروسی مفصل میاین جور خونه بخت فرستادن آرزوم نبود؛ دلم می -

مواظب گیریم...حسابت ریختم ...خواستین بعدا برین یه چیزهایی بخرین، چند ماه بعد یه عروسی جمع و جور می

 .همدیگه باشین...مواظب نهال عشقتون

 :ای بر لبانت نقش بستدست ارس را مردانه فشرد. وقتی ماشین بابا سر پیچ خیابان گم شد، ارس لبخند موذیانه

 گلی؟بریم ایل -

 .شب بودنگاهم روی ساعت داشبورد ماشین ثابت ماند؛ یک و نیم نصفه
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 !رکباشه...اولین روز زندگی مشترکمون مبا -

درخشید، تکه ابرهای درخشان هر از چندگاهی با بازیگوشی روی ماه قرار گلی زیر نورهای رنگی مثل مراوریدی میایل

 .گرفتند، آرامش عجیبی بر فضا حاکم بودمی

ام را با شستت آرام گرفتی، سرم را اندکی کج کردم، درون شبِ وار روی دستم کشیدی، چانهانگشتانت را نوازش

شب زمستانی مثل دانه برفی با وزش باد تا ی براقت غرق شدم. صورتت را کمی جلوتر آوردی؛ من در آن نیمههاتیله

 .ها اوج گرفتمی ستارهخانه

*** 

 «تراژدی در زندگی»پرده دهم : 

 رفتی و من ماندم با دلی پر از »

 «...های ناگفتهدارمدوستت

 .دهدها خواب را از چشمانم فراری میصدای قیل و قال گنجشکنشیند، خرت پارو به ساحل گوشم میصدای خرت

فید از زنم، باریکه نور سکشد تا پردازشگر مغزم اطالعات را بسنجد. پتوی سنگین را از رویم کنار میچند ثانیه طول می

ه سیاه ست که با آن کالسهند ازنم؛ داییرنگ، به روی فرش افتاده است. با تنبلی پرده را به کناری میایپشت پرده نقره

 .کندها را کنار دیوار روی هم تلنبار میپشمی برف

 .کندها را تمام میصدای خنده ریز هانیه قیل و قال گنجشک

 آقاامیر کجا رفتن؟ -

 :چپاندهایش را درون جیب کتش میدایی دستکش

تا سماورت رو جوش بیاری اونم  !چادام اون تو میرفته نون بربری و حلیم بخره... میگم خودت رو بپوشون بچه -

 .میاد...شهرزاد رو هم بیدار کن

 .باشه -

 انصاف و سخت است؟ چرا زندگی این همه بی

کنم، تاوان یک خطایم این ی پر از فراز و نشیبمان که نگاه میگذارم؛ ارس به گذشتهدستم را روی تنِ سردِ پنجره می

 !همه نفرت نبود

 !ها و ناامیدی که تا مغز استخوانم مرا سوازنده، تقصیر عشقِ توستکوبم؛ ارس این تپشم میامشتی روی قلبِ وامانده
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 .زدایمشود؛ با کف دستم بقایای اشک را از صورتم به سرعت میای باز میدرب با تقه

 .کندمادری است با لیوان شیری گرم در دست، پُرمهر نگاهم می

 .سالم مادرجون -

 :گذاردای راستش کمی لنگ بزند؛ لیوان شیر را روی عسلی میآرتروز باعث شده تا پ

سالم مادرجون، بیا مادر شیر گرم بخور. اآلن خودت که تنها نیستی، باید به فکر کوچولوتم باشی. چی هــ ـو*س  -

 کردی برات بپزم؟

به  هویی برای آمدن یا بودنشای ناشناخته چسبیده به بطنم، هیچ هیای مظلومم مثل ذرهخورم، بچهکمی از لیوان شیر می

 .دیکرزمینی و گوجه فراوان درست میهایی که ارس، با سیبخواهد؛ از همانپلو میراه نینداخته است. دلم استانبولی

 .گذاردخواهم که درونشان آلوی ترش و یا زرده تخم مرغ میگویم کوفته دستپخت مادری را میبه جایش می

سوزد، دلم حتی برای شنیدن ی وجودم در حسرت آغوش گرمت میکشم؛ همهن شکم میروی تخت زانوهایم را به درو

 .هایت تنگ شده استمتلک

 ای؟صاحبم چه کردهارس لعنت به تو، با این دل بی

ل کردن کی تلخت و احساس دِینت به شوکا؛ چه کسی گفته خطای یک تاوان در گذشته تباهلعنت به تو و گذشته

 زندگیمان بود؟

 :اتاق با صدای جیر ناهنجاری باز شد درب

 چی شده؟ -

های قوی بابا کشیده شد. این مرد پر از دیگ هراس شده است، زود به سرم را از روی زانوهایم برداشتم، بازویم با دست

 .رسدجوش و سرریز می نقطه

 کنه؟ بچه حالش خوبه؟خانم بزرگ گفت بیداری، شهرزاد جاییت درد می -

 :نشانمای روی صورت ملتهبم میکج و کولهبه زور لبخند 

 .بابا حالم خوبه، کمی فقط دلم تنگ شده بود -

 :کشداش میداشتنیکشد، دستی میان ریش پروفسوری دوستای میبابا نفس آسوده

 !غیرتت شدیحتما دلتنگ اون شوهر خوش-
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 :کشمام را به زیر دندان میلب باالیی

کنم؟ من با اون آدم یه سال زیر یه سقف زندگی کردم، یه سالی که وقتی همه طردم تونم یه شبه فراموشش مگه می -

کرده بودن. آدم بدی نیست، فقط یه کم بدبینه که تو اون ماجرا تقصیر منم بود، اون احساس دین زیادیش به شوکا 

 .زندگیمون رو از بین برده

 :دهدآلود سری به افسوس برایم تکان میبابا حرص

خواست بکشتت. کدوم مرد عاشقی با لوح بودی من خبر نداشتم؟ یارو با ماشین میتو واقعا این همه سادهشهرزاد  -

ت هر ایکنه؟ شهرزاد مثل کبک سرت رو کردی زیر برف، هووی صیغهاش رو صیغه میی مطلقهداشتن زن، میره دخترخاله

 !روز تو زندان میره مالقات شوهرت

 سوزد، کسیای از هوا میهایم برای قطرهیا کوه ریزش کرد که اکسیژن نایاب شد؟ شش لرزید؟ سونامی آمد؟زمین می

 .شود، چشمانم به نوری درخشان باز شدمیان دو کتفم را ماساژ داد، اسپری که درونم پاف می

 !قدر نریز تو خودت...گریه کن باباجون...باید خیلی قوی باشیاین -

جا دیگر تا آخر عمر متعلق به من بود. سعی بهانه گریه کنم، اینشد بیجا میذارم؛ اینگی پهن بابا میسرم را روی سینه

 :هقم را با کف دستم پنهان کنمکنم هقمی

ام رو تو گروی عشق اون ی آبروم و خانوادهچرا باهاش ازدواج کرده؟ مگه من چی کم براش گذاشتم؟ حتی همه -

 !اباش رو تحمل کردم؟ به خدا خیلی نامردههای اون بها و دشمنیگذاشتم، کم متلک

 :دهدبابا موهایم را با دست نوازش می

ام وسطه. پاشو؛ روا نیست تن این گـ ـناه دیگهشهرزاد باید خودت رو جمع و جور کنی، این دفعه پای یه موجود بی -

 !پیرمرد و پیرزن رو بلرزونی

 !تحقیر رو سرش در بیارمخوام تالفی این همه خوام برم دیدنش، میبابا می -

 :کندام میبندد، نگاهی به موهای آشفتهبابا بند ساعتش را دوباره محکم می

 .واقعا؟ جون مقابله با اون رو داری؟ این موضوع رو بسپر دست من و داییت. پاشو بیا سر سفره -

تیری خالص برای این همه زجر دانم که حق با باباست؛ ارس دیدارت برایم بندد. میدر را به آرامی پشت سرش می

 !خواهد بود
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 .گذاردهای بزرگ را آماده میمالد، کنار پای هانیه لقمهسهند کره و مربا را روی نان بربری میدایی

شوم و کند. با بدجنسی کمی خم میام میکند، با طنازی چشمک ریزی حوالههانیه که گویا سنگینی نگاهم را حس می

کشد. غرق برم. چشمان دایی برایم شاخه و شانه میش آب و رنگ را مثل دزدی به غارت میهای خوی آن لقمههمه

 :کنمشادی از یافتن دوباره بهشت خانواده، لبخندی نثارش می

 !جون پسرت ماشاءاهلل هرکولیه برا خودش، بذار جوجوی منم جون بگیرهدایی -

 :مادرجون لبخندی به وسعت بهشت بر لب دارد

 .که سهند هم طعم پدرشدن رو چشید خداروشکر -

 .دهدچیز طعم گس بغض را میدانم چرا همهبرم؛ نمیقاشقی از حلیم پر دارچین بر دهان می

 .خوام برم مالقات ارسبابا من می -

 .کوبمحرفم مثل سنگی است که بر شیشه نازک شادی سر سفره می

 :شودلحن دایی مثل هوای زمستانی بیرون اتاق، سرد و خشن می

 خوای بری مالقاتش که چی بشه؟ کم خودش و باباش تحقیرت کردن؟می -

 :دوزدبیند که نگاه پرسشگرش را به بابا میام چیزی سخت و غیرعادی میدایی گویا درون چشمان خاکستری

 امیر همه چی رو بهش گفتی؟ -

 :خورمام میشدهپیچم، جرعه ای از لیوان چای ولرمای بزرگی از نان و پنیر میلقمه

ال ام بچینم. دیگه از اینکه همش نقش بزدای واسه آیندهباید تکلیف این زندگی رو روشن کنم تا بفهمم قراره چه برنامه -

 !رو بازی کنم خسته شدم

 :خیزددایی با زمزمه خدایا شکرت، از پای سفره برمی

 لیور زرشکیم کجاست؟رسونمت. هانیه اون پاگه مرد میدونی، بفرما من تا دم زندون می -

 :کندخیزشدن هستم، نگاه میآلود به منی که در حال نیممادرجون اخم

 .ات هم باشیشهرزاد تو اآلن باید تو آرامش باشی، یه عمل خیلی سخت داشتی...باید به فکر بچه -

 :فشارمدست پر از چروک و مهربانش را می

سرانجام رو روشن کنم. با فرار از مشکالت نمیشه زندگی ن زندگی بیعزیزجونم...اول باید تکلیف این بابای بچه و ای -
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 .هاش بجنگهکرد، از وقتی یادمه پشت سر بابا و دایی قایم شدم؛ ولی وقتشه که شهرزاد هم برای خواسته

 :نشاندام میای نرم روی شقیقهشود، بـ ــوسهی دلم میمادرجون باران مهری بر کویر تشنه

 !هات مثل یه شیرزن بجنگ..برو واسه زندگیت و خواستهبرو مادرجون . -

 .ام وارد عمل شومهای متزلزل زندگیشود؛ باید برای ساختن پایهدرون قلبم نیروی عظیمی مثل آتشفشان جاری می

 :کندصدای زنگ در مثل ناقوسی در دل شب، حواسمان را پرت می

 .خورندگره کور میرود، ابروهایش در آغوش هم دایی به طرف آیفون می

 جا هستن...بفرمایید، باز شد؟بله آقاامیر این -

 .یه خانمه به اسم آتنا، امیر با تو کار داره -

 .دودکرده از کینه به طرف حیاط میشود، با مشت گرهصورت بابا در کسری از ثانیه پر از غضب می

رنگ شوم. تنها پالتوی کرمرود، خیره میرزمی نابرابر می با کنجکاوی از پنجره به حیاط و احواالت بابایی که انگار برای

 .کشدبینم. هانیه از پشت سرم برای دیدن ماجرا سرکی میآتنا را می

ناباوری  کنم؛ با بهت وهایم پنهان مینشیند، فریادم را پشت دسترنگ آتنا میدست سنگین بابا که روی صورت مهتابی

 .دومبه طرف درب هال می

 :شودهای پرشتابم میمان مادری بدرقه قدصدای نگر

 شهرزاد مادرجون یواشتر...اصال تو کجا میری؟ -

 :ی آتنا تنها صدای جاری حیاط بودصدای جیغ و گریه

 !امیر تو رو خدا غلط کردم...یه فرصت دیگه بهم بده -

 :بابا دوباره به طرفش خیز برداشت

 !دندونات رو تو دهنت خرد نکردم آبرو...اون صدات رو ببر تا نزدمخفه شو بی -

 .کندگذارد، مرا به داخل خانه هدایت میام میسهند با دستی که روی شانهام، داییروی ایوان با دلهره ایستاده

 .آقاامیر هر مشکلی دارین بیاین تو خونه حل کنین -

 :زند، تشر میکندرنگش پاک میاش را با گوشه روسری طالییبابا با حرص به آتنا که لب زخمی

 !پاشو مثل بچه آدم از این خونه گم شو تا دست پلیس ندادمت -
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 :گیردهایش میپای چشم آتنا کبودی بدرنگی نقش بسته است، با تضرع پاچه شلوار بابا را با دست

 !خوامخوام که حرفام رو بشنوی، به خدا دیگه ازت هیچی نمیفقط ازت یه فرصت می -

 .کندکشد؛ انگار چیز نجسی لباسش را آلوده میناری میبابا با خشم پایش را ک

چیزت دروغه! تویی که شوهر قبلیت چون نازا بودی طالقت داده، شناسی؟ تویی که سرتاپات همهتو خدا رو هم می -

 .ی بارداری تا دم مرگ عذاب وجدان بهم دادیوقت با یه برگهاون

  .اندازمبه آتنای شرمگین و بابای خشمگینم میسینی چای به دست، از پشت اپن آشپزخانه نگاهی 

 :کندهای ماسیده روی صورتش را پاک میاش اشکی روسریآتنا با گوشه

خواستم جای آدمای دیگه باشم، جای آدمایی که واسه یه کردن بودم، همیشه میمن از همون نوجوونی عاشق تئاتربازی -

مون من رو با اون بر و رو دید، عاشقم شد. وضع مالیشون از مال ما دار سر کوچهجفت کفش سگ دو نزنن. وقتی مغازه

 .ام آب شداش برای خواستگاری اومدن، قند تو دل من و خانوادهبهتر بود؛ وقتی با خانواده

دیگه الزم نبود نگران دوزار سه شاهی برای خریدن یه مانتو باشم. وقتی وارد زندگی مشترک باهاش شدم، پول رو مثل 

خریدم، حسرت اون چیزایی رو که خواست میگرسنه هرچی دلم میقدری که من چشمتو دست و بالم ریخت، اونریگ 

اش کردنهای اول که خیلی خوب بود، سرم منگ از ثروت و راحتی خیال بود؛ ولی بعد چندماه مستهمیشه به دلم بود. ماه

شد هر چی به شد، درز دهنش باز میپاتیل که می انداخت. مست وهایی که با دوستاش راه میشروع شد، دورهمی

دارشدن رو سر داد. ی بچهکرد، بعد هم زمزمهکرد... پاپتی و گداگشنه صدام میام میرسید نثار من و خانوادهفکرش می

یم ونکور رو پیشکاری شروع شد. با فضاحت طالقم داد، با اسم اجاقوقتی آزمایشا نشون داد عیب از منه، دعوا و کتک

بار جا بود که اسمت رو برای اولینام رفتم کالسای بازیگری و اونی اولم. منم با پول مهریهدوباره برگشتم سر خونه

 هام رو نثاری عاشقانهخواستم همهبار میی وجودم عاشقت شدم؛ برای اولینشنیدم. امیر دست خودم نبود، من با همه

به  کنی. من حتی راضیام گفتن با داشتن یه دختربزرگ فقط زنا رو صیغه میتر از من بودی، دوستیکی کنم. تو جلب

نه تا زای چنگ میداشتن تو هر مدلی بودم. امیر تو مجبورم کردی که بهت دروغ بگم؛ آدم عاشق به هر ریسمان پوسیده

 عشق رو نگه داره، حاال این اطالعات رو کی بهت لو داده؟

 :کشیداش بابا دستی روی موهای آشفته

تپه. برادرت، سام، همه چی رو لو داد، البته کلی من از اول همه چی رو بهت گفته بودم، آتنا من قلبم فقط برای یه نفر می -
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 !ام کرد؛ خواهر و برادر تو کالهبرداری ید طوالنی دارینهم تلکه

 :شودآتنا از روی مبل به سختی بلند می

پناه دست برداری؛ چون صیغه روح های بیکردن زنبود. امیدوارم از صیغه من هرکاری کردم فقط به خاطر حفظ عشقم -

 .کنه ...هر بدی هم بهت کردم، تو بذار پای عشق زیادم به تو...عزت زیادها رو نابود میزن

ارس به  م.کنشویم، فکر میها که با تمام جانمان عاشق میزند، من به بدبختی ما زنبابا که سیگاری را با فندک آتش می

 .ام را آتش زدی هستیعشق تویی که همه

های سرخ و سفید، دست پسرک کوچکی را در دست ارس دیشب در رویا خواب تو را دیدم. در باغِ بزرگی پر از سیب

 .های سرخ و بنفش شیپوری روییده بودندهایش، پر از گلهای دور ستونداشتی. گوشه باغ آالچیقی است که پیچک

سرخ  هاییتان کل محوطه باغ را فرا گرفته، زنی با کاله حصیری زردی که بر سرش بود، سبدی پر از سیبهاصدای خنده

داشت. کمی سر خم کردم تا از پس درختی که پنهان شده بودم صورت زن را ببینم؛ ولی صدای اذان صبح مرا از خواب 

 .کندبیدار می

ه زمستان با تمام برف و یخش به من شبیخون زده است. پتوی کنم؛ انگار کاحساس سرمای بیش از حدی در درونم می

 .بینمهای آبی بخاری تصویر مات تو را میپیچم؛ در موج رقصان شعلهسبز دیگری به دور خودم می

ی؛ با اای، به سقف دودزده خیره گشتههای پهنت پیچیدهبینم که پتوی کهنه و بیدزده زندان را دور شانهارس تو را می

 .ایات در موج خاطراتمان گم شدهسلولیی خرو پف همسمفون

 گونه توانستی رقیب و هوویی برایم بتراشی؟ی سنگدلت فرود بیاورم که چههایم را روی سینهخواهم مشتمی

 از قلبِ عاشق و بیقرارم مگر خبر نداشتی؟

 عاشق سهراب بود؟گونه پیشکش شوکایی کردی که با تمام وجود ارس جایگاه برحق مرا در قلبت چه

 .کشدشود، مرا در کام خود فرو میامان و امان از سیل خاطرات که چون ققنوسی که از آتش زنده می

شبی که منظره خیابان را از پشتِ پنجره آپارتمان طبقه دوم باالی آتلیه شب برفی را یادت هست؟ آن نیمهارس آن نیمه

 .ات به تماشا ایستاده بودمعکاسی

 .از برف سبکی که باریده، زیر نور تیرهای برق مثل مرواریدی درون صدف درخشان بود خیابان بعد

ایش چمدان سنگین سفر به تورنتو را بسته بودند، در نگاهِ پر تب و تاب آتنا دلتنگ بابایی بودم که با همسر صیغه
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 .تمدانسمز و راز زندگی مشترک را نمینگران منی بود که هنوز رکرده بابا دلهای گرهزد، دستخواستن و عاشقی موج می

 .ها را کشیدی چمدانبلندگوی فرودگاه را که شماره پرواز را اعالم کرد، آتنا زودتر از همه دسته

 :بابا تن لرزانم را میانِ پیچک دستانش محکم گرفت، دم گوشم به آرامی زمزمه کرد

وچیک باش تا دعواهای بزرگ پیش نیاد؛ مواظب قلب های کمواظب خودتت و زندگیتون باش، مواظب اختالف سلیقه -

 .مهربونت باش تا منم با خیالت راحت برم

 :دلم خواست تا یک بار هم با دل قرص راهی سفرش کنم

 !مواظب همه چی هستم...شمام مواظب بابای مهربونم باش -

 .ایم را بدرقه راهشان کردمگنجید، ماتت رفتنشان بودم؛ مرغ دعها تا وقتی در دیدرس نگاهم میاز پشت شیشه

 :ات دور کمرم مثل زنجیری ناگسستنی حلقه شدبازوان قوی

 .تونم یه دل سیر تماشات کنمگرده، حاال دیگه من و تو رسما تنها شدیم...میتا چشم به هم بزنی بابات برمی -

برفی  خواب تن به دیدار خیابانبی ساعتی قبل با خستگی بعد از برگشتن از فرودگاه، سر بر بالین خواب نهاده بودی، منِ

 .سپرده بودم

 :گرمی دستانت را روی گردنم حس کردم

 خانمی پس چرا نخوابیدی؟ -

 :ام موهای فرت را از روی پیشانی بلندت کنار زدمبا تعلل به سویت برگشتم، با انگشت سبابه

 ...م کرده و بابام هم امشب رفتنام دور نشده بودم، دایی که رسما بایکوتقدر از خانوادهتا حاال این -

 :ای نرم و عاشقانه روی موهایم زدیات گذاشتی، بـ ــوسهسرم را به آرامی روی شانه

 جوریه؟شهرزاد داشتن محبت بابا چه طعمی داره؟ اصال داشتن یه خانواده گرم چه -

 زد؟ای سوسو نمیبا تعجب سر بلند کردم؛ درون آسمان شب چشمانت چرا هیچ ستاره

 !خانواده طعم یه لبوی داغ تو یه شب سرد رو میده...بابا هم طعم بستنی کاکائویی رو تو دل تابستون داره -

 :آه از ته دلت تارهای دلم را مثل تارهای گیتار لرزاند

کنی. خوری ولی هیچ طعمی زیر زبونت حس نمیهای گلخونه امروزی که میبابای من هیچ طعمی نداشت، مثل این میوه -

ها و وفاداریشون شک بابام بین خودش و من و مادرم یه دیوار فوالدی کشیده بود، تلخ بود و بدزبون... همش به زن
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کنن! بعدش هم اون تصادف کنن و خــ ـیانـت میتر باشی، رنگ عوض میها هرچی مهربونگفت با زنمی .داشت

ه باشم. شهرزاد تو تنها سهم من از دنیای لعنتی و حس دینم به شوکا نذاشت تو زندگی هیچ خوشبختی داشت

 !رحمی...تو یکی دیگه برای تنهاییام بمونبی

هایم را دور گردنش حلقه کردم، سرش را میان موهایم مخفی کرد. وقتی با دست به آرامی موهایش را نوازش دست

 .تر کردام را در آن شب برفیکردم، قطرات ریز اشکش شانه

 :کردم به آرامی زیر گوشش نجوا

 پدر...من دیگه اآلن خود توام؛ مگه آدم فرقی با خودش داره؟مادر بیخانواده، بی منم اآلنم شبیه توام، بی -

های آن پسربچه اگر زن باشی گاهی به جز نقش همسری الزم است نقش مادری را برای همسرت بازی کنی؛ تا غم

 .نشسته درون چشمانشان را بزدایی

شدن بود؛ وقتی دیگر سدی بین ماشدن نبود، وارد دنیای دیگری از جنس همسربودن ا در حال ذوبهای رابطه مدیگر یخ

های سرخ انار را داشت؛ همچنین طعم گس تلخِ خرمالو را برایم به های یک باغ پر از شکوفهشدم، دنیایی که زیبایی

 .ارمغان آورد

آذری در آشپزخانه کوچک پیچید. آپارتمان هفتادمتری ارس پیچ صدای رادیو را که کمی زیادتر کردم، صدای ترانه شاد 

 .اش بود، یک هال کوچک و اتاق خواب جمع و جور استکه باالی آتلیه عکاسی

 .های عسلی را روی میز کوچک چیدم، مربای گیالس را در پیاله گل سرخ چینی ریختمتخم مرغ

 .زدهایی که در مورد اعدام نوشته بودم چنگی بر دل نمیقصه کدام ازام روی اپن انداختم؛ هیچنگاهی به کاغذهای آشفته

 :رنگ برتن زده بودیهفت آبیات پریشان شده، پلیور یقهبا موهای خیس که روی پیشانی

 !سالم بر بانوی سحرخیز و شلخته -

 :ای از نان بربری را به دندان کشیدمابروهایم از تعجب در هم گره خورد، تکه

 ست؟شلخته سالم...من کجام -

 :کردیی موهایم زده بودم، بازی میهایم انداختی، با کش مخملی که به بافتهدست دور شانه

 ...یه نیگاه به دور و بر خونه بنداز -

های درسی علوم تربیتی پیام نور که روی زمین چیده بودم، کاغذهای ولو روی بوفه و اپن، چیز به جز دسته کتاب
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 .ودچیز در امن و امان بگرفتی، همههای انباشته روی کاناپه را هم ندید میته اگر توده لباسشد؛ البمشکوکی دیده نمی

 .بیا صبحانه بخور. در ضمن اینا شلختگی نیست، الزمه زندگی با یه نویسنده است -

 :سیل شکر را روانه لیوان چایت کردی

 .اده کنیتونی ازش استفکنم...میتاپ من بیکاره، زیاد استفاده نمیلپ -

 :ای نان و پنیر پیچیدم و به دستش دادملقمه

ابام همه کنی، به قول بنوشتن همه لذتش به قلم و کاغذه، مگه بدون اینا میشه نوشت؟ تو هم به این شلختگیا عادت می -

 .اینا فرعیاته

 :لبخند برلب لیوان چایت را سر کشیدی

 ...خب که اینا فرعیاته -

 .ختهایم از شرم گل اندافتی، صورتم را کمی نزدیک خود کشیدی؛ راه نفسم که بند آمد، گونهبافته مویم را به چنگ گر

 :کاپشن سیاهت را از روی مبل برداشتی

 .خواد برامون هدیه عروسی بیارهعزیزم من عاشق کارهای اصلیم، راستی شوکا پیام داده برای ناهار میاد...می -

ر ستونِ دستم تکیه دادم. بعد از گذشت یک و ماه اندی از ازدواجمان، تنها شوکا ام را بدر را که پشت سرت بستی، چانه

 .زدیمآمد. ارس گویا یک قرارداد نانوشته مشترکی بینمان بود که حرفی از سهراب نمیبرای دیدنمان می

ع به دار دیگر شروانهها زن خنگاهم را دوباره به کاکتوس کوچک کنار پنجره آشپزخانه دوختم؛ انگار باید شبیه میلیون

 .کردمرفت و روب می

مثل  توانستمگذشتند، میبابا از خطایم میمن شبیه نوعروسان دیگر نبودم؛ شاید بعد از گذشت چندماه دایی و حاج

ای کل بازار شمس تبریز را زیر پا دختران دیگر یک عروسی کوچک و جمع و جور بگیرم. برای خرید آینه و شمعدان نقره

های طالیی شادباش بر سر عروس و داماد خواست که همراه با سکههای ریزی میشتم، دلم حتی از آن نقلگذامی

 .پاشیدندمی

گذارم، بوی خوش عطر لیموعمانی و دارچین خورشت قیمه هم فضا را عطرآگین کرده کنی را که روی قابلمه برنج میدم

  .است

ا کمی با ام ررنگم کشیدم، چشمان خاکستریایآرایش دستی بر موهای قهوهرنگم را بر تن زدم، در آینه میز بافت بنفش
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انده مگرفت. زنگ در خبر از آمدن تنها دوست باقیریمل رنگ دادم؛ مثل نقاشی با هر رنگ قسمتی از صورتم نقش می

اب را برای مواجهه با ها روزانه چند نقداند زنام کشیدم؛ چه کسی میامروزم را داد. ماسک زن خوشبخت را بر چهره

 کشند؟زندگی بر چهره می

 .پشت در همان شوکای زیبای فتان بود، با سبد گلی از رزهای سفید و سرخ که در آغوشم گذاشت

 !قدر فرق کردهجا چهـ سالم...وای این

 :سبد گل زیبا را روی اپن گذاشتم، شوکا با صمیمیت شال سیاهش را روی دسته مبل آویزان کرد

 !قدر هوا خشک و سردهدونی چهمیـ وای ن

 :ای گذاشتمهایش زدم، سینی چایی را با نقل و کشمش روی میز شیشهلبخندی بر پُرچانگی

 .ـ شوکاجان خیلی خوش اومدی... خیلی وقت قبل منتظر اومدنت بودیم

 : شوکا لیوان چای را با دو دست برداشت

حی به آنتالیا داشتیم، وای خیلی خوش گذشت، بذار عکسامون رو خواست زودتر بیام؛ ولی یه سفر تفریـ خیلی دلم می

 .نشونت بدم

 :رنگش، گوشی همراهش را بیرون آورد، کنارم با هیجان کودکی نوباوه نشستاز کیف کوچک دستی بنفش

ون امبینی؟ واال از بس ما با روسری موهجا استخرشه... این اسمش هلن بود موهای خوشگل سیاهش رو میـ نیگاه این

 .پوشونیم خراب میشنرو می

 .امای را در آغوش گرفته است، زل زدهحجاب شوکا، به سهراب که با خنده بزرگی زن غریبههای بیبه عکس

اه ای در انتهای کهکشان رها با دنیای ارس و فامیلشان دور دور بود، مثل دو سیارهگفت؛ دنیای من فرسنگبابا راست می

 .شیری

 .به غذا در آشپزخانه کوچکم سنگر گرفتم، صدای چرخش کلید را در قفل شنیدم به بهانه سرزدن

 :ها را روی اپن گذاشتیبا دیدنم لبخند بزرگی بر لبانت رقصید، کیسه میوه

 سالم...شهرزاد چی پختی این همه بوی خوش تو کل ساختمون پیچیده؟ -

 .نزدیک کردیبا یک تای ابروی باالرفته از شیطنت، سرت را به طرف صورتم 

 .آمد، اشاره زدمها را برداشتم، با ابرو به شوکا که از دستشویی بیرون میکیسه میوه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 163 

 :جان حواله بازویت کردشوکا با خنده ریزمشتی بی

 قدر چاق شدی؟ کنی...نیگاه دوروزه چهخوب صفا می -

فشویی سرازیر کردم. نیمه حواسم به های خوشرنگ را درون سینک ظربا لبخند موهای بورش را در هم ریختی، نارنجی

تان به گفت حسزد، نیمه روشنفکرم میهایتان بود، نیمه حسودم به راحتی بیش از حد شوکا با تو غر میکلها و کلزمزمه

 .هم خواهر و برادری است

ن را دریافت های صداهایتاهایم ناخودآگاه فرکانسشکل چینی را روی میز ناهارخوری چیدم، گوشهای مربعیبشقاب

 .کردمی

بهش میگم صبر کن تا باهم بریم؛  .خوام مهاجرت کنمگیریاش خسته شدم، گیر داده میبه جان ارس دیگه از بهونه -

 ...تونم زندگی کنم! خون دایی رو هم با کاراش تو شیشه کردهولی اصال گوش نمیده، میگه تو این کشور دیگه نمی

 .بعدش تو سر فرصت بهش محلق میشیخب شوکاجان بذار اون اول بره،  -

کاغذی را ریز ریز عطر را روی میز گذاشتم. شوکا سرش را به زیر انداخته، از حرص دستمالدیس برنج زعفرانی خوش

 :کردمی

خود  ست سهراب شبا تاتونم تا آخر عمرم ببینمش، عشق که زورکی نمیشه. چند هفتهارس اگه بی من بره، دیگه نمی -

 !دهکنه عاشق این زندگیه خسته شکنه؛ پریروز بهم گفت از اینکه پیش همه وانمود میپشت سیگار دود میصبح سیگار 

کردم که با صدای نرم درون گوشش نصیحت ها ریختم، زیر چشمی ارس، تو را رصد میخورشت قیمه را درون بشقاب

 :گفتی. به صدایم آهنگ شادی دادمپدری می

 .سر میز غذا سرد میشه...بفرمایید -

 .کردیم تا جو آشفته را سر و سامانی دهیم، به مذاقمان ناخوش شدهایی که سعی میزده و شوخیهای یخناهار میان خنده

ت هایکاریجمعی و شیرینمان را آب کرد، ارس از سفرهای دستههای رابطهاش یخبعد از ناهار که شوکا با مهربانی ذاتی

 .نمودای تعریف میهای خوشمزهخاطره

ها وقتی غروب خانه را ترک کرد، انگار با رفتنش شادی و سرخوشی هم از دیوارهای خانه پر کشید، غروب دلگیر جمعه

 .کردهم بار دلتنگی را بیشتر می

چرخاند؛ انگار آتشی در دل سهند ذغال را در آتشگردان میکرد، داییتبریزی درست میعصرهای جمعه مادربزرگ کوفته
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 .چرخیدچرخید و میچرخ و فلک هی می آسمان مثل

 .قل قلیان را خیلی دوست داشتمگذاشت، من آن صدای قلبابا میبعد گل آتش را روی سر قلیان سبز حاج

 شود خاطره داشته باشد؟آدم مگر با دود هم می

 بر سر کوچکی و بزرگی سهندگذاشت؛ چه دعواهایی که با داییهای سفالی سبز میهای لذیذ را درون کاسهمادری کوفته

بار عقب و جلو کردم، ناگهان شنیدن صدایش برایم مثل عطشی های دایی را چندین و چندینکردیم. عکسها نمیکوفته

 .دردناک آرزو شد

 :دستم ناخودآگاه روی شماره عزیزتر از جانم لغزید، بعد از چندین بوق متوالی صدای آشنایی درون گوشم نشست

 الو، الو؟ -

 :لتنگی لب زدمبا د

 ...جونمدایی -

 .فرما شدپشت خط سکوت سردی حکم

جون تو رو جون خورشید من رو قدر سنگدل نبودی...داییمیرم، تو که اینجونم...تو رو خدا دارم از دلتنگیتون میدایی -

 .ی اشتباهام رو جبران کنمببخش؛ به خدا قول میدم همه

 :صدای پشت خط مثل هیوالی دوسر شد

تونی اون همه آبروریزی رو جون حاجی رو بهش برگردونی؟ میتونی پاهای بیخوای جبران کنی؟ میرزاد چی رو میشه-

تونی سکته مادرم و موهای یه شبه سفیدشده رو درست کنی؟ چیه الل شدی؟ اگه تو محل کارم جبران کنی؟ می

 !زنیکنی حرف مفت میتونی پس غلط مینمی

 !ام گوش فلک را پر نکندکسیهای ناشی از بیدهانم فشار دادم تا جیغهایم را محکم روی دست

 .هایم بودباوریهای ممتد پشت خط دهان کجی بر همه خوشبوق

 .هایم زار زدمی بدبختیرنگ دوزانو نشستم، از ته دل به حال همهایروی موکت قهوه

کسی صورتم  .حرکتی کرخت شده و به خواب رفته بوددانم چندساعت به همان شکل مانده بودم، دست و پایم از بینمی

 :ام حس کردمشدههای شور خشکات را بر اشکداد، بـ ــوسهرا با عشق نوازش می

 .دردت به جونم، نزدیک هر کی شدم جز دلتنگی و تنهایی ثمری براش نداشتم -
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تر از آن تر و دلتنگدادی. خستهنوازش می چشمانم را به آرامی باز کردم. سرم روی زانوهایت بود، موهایم را با دست

 :شده از بغض نالیدمشمارت شوم، با خستگی و صدایی دورگهبودم که مرهم دردهای بی

 !واسم شعر بخون -

 :با عشق برایم زمزمه کردی

 :پرسیدی »

 گونه دوستت دارم؟چه

 :گفتم

 کبوتری عاشقم

 ام ای به سینهکه برخورد گلوله

 تا مرگ

 کشدچندثانیه طول نمیبیشتر از 

 و آن چندثانیه را

 «!به تو فکر خواهم کرد

 های برف رویهایم به گزگز افتاده بود، دانهباد خیلی شدید برف را به شدت روی صورتم کوبید، از شدت سرما دست

 .نشستام میهای یخ زدهمژه

انو درون ام تا زخواست. پاهای برهنهمن کمک می باد صدایی آشنا را به میان درختان پر از برف کوبید، کسی ملتمسانه از

 :های باد از بیخ جگر نالیدمرفت. با درماندگی میان هوهوبرف فرو می

 ـ تو کجایی؟ تو این برف و بوران کجا دنبالت بگردم؟

 تی حس زندگیکرد. حام را گرم نمیزدههای یخهایم که دستتر از بخار نفستر بود، نزدیکها خیلی نزدیکصدای ناله

 :هایم یخ زده بودهم درون رگ

 خدا دنبالش کجا بگردم؛ خدا تو این جهنمت که از یخ و سرماست ...دنبال کی بگردم؟ -

 های لرزانمها گیر کرد، با صورت میان تلی از برف سقوط کردم، آخ پر دردی از میان دندانپایم میان جسمی درون برف

 :بیرون آمد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 166 

 !عنتبر دل سیاه شیطون ل -

 .جا کردهای سبک برف را با خود جابهباد خیلی شدیدی وزید، پوکه

  .شده از سرمای خورشید پاورچین به طرفم آمدی سیاهمیان بورانی از برف، چهره

 :فریاد گوشخراشی از بن جگر کشیدم

 !..یا خدا -

 :یکشیدهای کمرم میوار روی مهرهارس محکم در آغوشم گرفته بودی. با دست نوازش

 .ـ آروم عزیزم... نفس عمیق بکش، یه خواب خیلی بد بود... دیگه تموم شد

 :آلودم را گرفتیهای پهنت گذاشتم، با دست خیسی پیشانی تبسرم را روی شانه

 .ـ بیا یه کم آب بخور

شمانم خواب بـ ــوسه ریزی روی چام را خنک کرد. لیوان را که پس زدم، زیر نور آبی چراغگرفتهآب وجود آتش

 :گذاشتی

 عزیز دلم چی خواب دیدی؟ -

 :صدای ضربان قلبت چه آرامبخش بود، خودم را بیشتر در آغوشت جا کردم

 !خواب دیدم خورشید از سرما کبود و سیاه شده -

 :ام را پشت گوشم زدیکردهموهای خیس عرق

قصیر منه؛ به هر چی نزدیک میشم ی اینا تدردت به جونم، از دیشب ناراحت بودی برای همین کابوس دیدی. همه -

 .کنمنابودش می

 :دادات میریشت ابهت خاصی به صورت استخوانیهایم را عاشقانه با تمام وجود دور گردنت حلقه کردم، تهدست

 !تو هیچ تقصیری نداری، این فکرای پوچ رو هم از سرت بیرون بیار -

 !هایم پودر خواهند شدردم استخوانکچنان در حصار امن آغوشش فشرده شدم که هر آن حس می

 .ام را در ساحل آرامش خود در برگرفتخواب جسم خسته

 :صبح که از خواب برخاستم، یادداشتی کنار میز آرایش برایم گذاشته بودی

 .پلو مهمون منگویم، من عاشقانه تو را دوست دارم! امشب شام نوبت منه، استانبولیبانوی قصه -
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د، پژمرذره شده بود. گل خنده در باغسار دلم داشت میام کشیدم، دلم برای دیدن هانیه یکلختهای بر موهای ششانه

 .کردماش کاری میباید برای آبیاری

 .گلی قرار گذاشتمصبح در ایلخورم، با هانیه برای ساعت دهصبحانه را با طیب خاطر می

زدند، پالتوی سیاهم را تن زدم و یادداشتی برایت روی یخچال میدانم چرا در دلم تشتی از اضطراب را چنگ آن روز نمی

 .سفید گذاشتم

ن ای بر تای پارهماه آبی و بدون لکی از ابر بود. همان پیرمرد لبوفروشی که کت قهوهبیرون، آسمان روز سیزدهم بهمن

 .کرد، با اخم نگاهی کنجکاو به من انداختات بساط میداشت و کنار مغازه

 .ام را نوازش دادزدههای یخای را که به جلو هل دادم، موج گرمایی خوشایند گونههدرب شیش

را با  های پوتینشرنگ روی صندلی منتظرت نشسته بود. با دیدنم پایش را روی هم انداخت، پاشنهزنی با مقنعه سیاه

 .کوبیدهای صندلی میحوصلگی به پایهبی

دانم چرا سنگینی را روی قلبم حس ی روی دیوار نظرم را جلب کرد. نمیقاب عکسی از پدرت با همان ژست و سرد

 .تر خواهد شدداد روزهای خوش عاشقیمان با آمدن پدرت کمرنگکردم، دلم گواهی می

 :با صدایت از تفکر درباره پدرت دست کشیدم

 شهرزادجان طوری شده؟ -

 :لبخند بزرگی بر لحن نگرانت زدم

 .دیدن هانیه، اگه ماشین رو الزم نداری سوییچش رو بهم بده خوام برمنه عزیزم...می -

 :خطاب به زن منتظر گفتی

 ...شما بفرمایید حاضر شین -

 :لب زیرینت را به دندان گرفتی

 .جوری بگم... ماشین دستم نیست، چندروزی به یکی از دوستام امانتش دادمعزیزم چه -

 .ردیکات هیچ نقشی نداشتم که از ریز کارهایت باخبرم نمیدر زندگی ابروهایم از تعجب درهم گره خورد؛ گویا من فقط

 .باشه...پس برام آژانس بگیر -

ین خداحافظی از تو سوار ماشکردی که بیها نگاهم میتا آمدن آژانس بیرون آتلیه منتظر ماندم. با تعجب از پشت شیشه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 168 

 .آژانس شدم

 .شدخاموش می ام روشن وات بود که روی گوشینگاهم روی شماره

 الو...نه چرا باید دلخور باشم؟ -

-...... 

 .دوستیت در عجبم، سوییچ ماشینت روی میز اپن جا مونده بودارس فقط از مال -

-...... 

 .خوام هیچ توجیهی رو گوش کنم...فقط یادت باشه اولین دروغ رو تو زندگیمون گفتیارس من خیلی ناراحتم، نمی -

ها در زندگی خیلی سخت است؛ آن لحظه ه روی همسرم قطع کردم. همیشه شنیدن اولین دروغگوشی را با ناراحتی ب

هیچ درکی از اینکه به چه علت داشتن سوییچ را انکار کردی نداشتم، فقط از شنیدن دروغی به آن آشکاری، شیشه ترد 

های آهی از ته دلم بر حسرت .رد ساختیهای زندگیمان واباورهایم به تو ترک برداشت، اینکه تو اولین تیشه را بر پایه

 .زندگی کشیدم

های جان زمستانی درخشان بود. قایقگلی میان آفتاب کمبرگ گرداندم، ایلدنبال هانیه چشم به محوطه درختان بی

 .شدندآلود روی سطح دریاچه تک و توک دیده میای سفید چرککرایه

گردم نگاهی دوباره انداختم؛ عقربه نشستم، به ساعت صفحهبا کالفگی روی نیمکت چوبی سبز بدرنگی منتظرش 

 .شمار روی یازده چفت شده بودساعت

 .ات بودوقفههای بیصدای تق پیامکی از درون کیفم بلند شد، نگاهم به سیل پیامک

 «..ماشین تو تعمیرگاه خراب شده »

 «.دست مرتضی، دوستم بود»پیامک دوم: 

 «...شاخ شدنبهگه شاخبا یه ماشین دی» پیامک سوم: 

 «!باز نیستم؛ من دروغگوی خوبی هم نیستممن رفیق» پیامک چهارم:

 «شده هستی؟چرا جواب نمیدی؟ اصال کدوم خراب» پیامک پنجم: 

 «نگرانت شدم لعنتی ...شهرزاد مگه با تو نیستم؟» پیامک ششم:

با رگبار بغضی که بر سقف دلم زده بود، برایت کاری و دروغت خش افتاده بود. دروغ که نبود؛ آینه دلم از پنهان

 :مندانه نوشتمگالیه
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وقت این کار رو باهام تکرار نکن؛ ارس من خیلی دوستت شهرزاد دیگه کسی رو تو این دنیا نداره جز تو؛ دیگه هیچ »

 «!دارم

ت عریان این که عشقت شد از این حقیقای که برایت نوشته بودم، زل زل نگاه کردم. باورم نمیچندلحظه به جمله

 !صدا در وجودم ریشه انداخته استبی

 شهرزاد؟ -

 .بخش خورشید بود که حریصانه در آغوشم گرفته بودصدای گرم و زندگی

 .الهی فدای تو بشم، دلم برات قد یه کهکشان پُرستاره تنگ شده بود -

 .گی را داشتباران آشنای شوخ همیشسرم را با شگفتی باال آوردم؛ همان چشمان ستاره

 :با خنده مشتی محکم با دستان ظریفش بر بازویم کوبید

 !شدنت رو داریباز که همون عادت مات -

 :هایش را محکم فشار دادمبا لبخند دست

سهند که کنه؟ داییبابا خوبه؟ پای مادرجون که دیگه درد نمیخورشید امروز تو بزرگترین هدیه رو بهم دادی، حاج -

 .بافم؛ ولی مطمئنم ازم متنفرهاستش برای تولدش یه شالگردن دارم میالغرتر نشده؟ ر

 :خورشید سرش را روی صورتم خم کرد، میان دریاچه چشمانم آهی از ته دل کشید

ودنت زنه. سخته که نبچرخیم تو دلمون نیشتر میگریه نکن دیوونه...همه حالشون خوبه، فقط جات تو خونه هرجا که می -

. همین سهند غروبا با یه پاکت خرمالوی رسیده میاد، همش میگه سهم شهرزاد رو هم نگه دارین. رو باور نداریم

کنه. چندبار تا پشت در خونت اومده؛ ولی دلش ازت شکسته. حق هم داره، تو که مادرجون همش سر سجاده دعات می

اهان جا...مزبونش بیرون کشیدم تو میایی ایناهل حالل و حروم بودی. بگذریم دیگه... امروز خر هانیه رو گرفتم و از زیر 

 !قدر نحسی کرد که مجبور شدم بیارمشهم این

 .داری سرش استاش درگیر بود، کاله بافتنی زرد منگولهپسربچه تخسی را نشان داد که با بستنی قیفی

 خورشیدجان راستی جریان میران چی شد؟ -

 :خورشید با افسوسی سری به تاسف تکان داد

 .ماه اعدامش کردن...بچه بیچاره از هر دو طرف یتیم شدام دیی دیگه سیهیچ -
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 :از درون کیفم چند شیرینی تافی بیرون آوردم

 .خیلی با هانیه حرف زدم، آخرش رضایت نداد و نبخشید -

 :ها را باز کرد، زرورقش در دست باد به یغما رفتیکی از شیرینی

طوره؟ دنده است. به هرحال زندگی خودت چهخدایی خیلی غد و یک کنی ما باهاش حرف نزدیم؟ ولیفکر می -

 ای داره؟شوهرداری چه مزه

 :فرنگی که زیر زبانم جاری شد؛ چشمانم را از وقاحتش برایش گرد کردممزه توت

 !گذره؛ ولی خیلی دلم برای خونه و شماها تنگ شدهزندگیم هم کم و بیش می -

 :یم گرفتخورشید با خنده نیشگونی از بازو

 حاال هی من رو سرکار بذار، وای این بچه کجا رفت؟ -

های گل رز خشک افتاده، خورشید با حرص به طرفش رفت؛ زیر بازوی ماهان را با ماهان درون باغچه به جان بوته

 :دستش گرفت

 .کنهرومی میات اآلن نگران میشه! شهرزاد بیا بریم این بچه ناآبچه با اونا چیکار داری...بیا بریم خاله-

هایی که حالت مثل خوردن خنکای گلی رفتیم. با خورشید بودن همیشه خوب بود؛ از آن خوبکنارش به طرف خروجی ایل

 .شربت آلبالو در ظل تابستان بود

 :مثل خواهری مهربان مرا در آغوشش محکم گرفت

زنیم... وای خدا این بچه با هم حرف میذاریم مفصل بغض نکن یار قدیمی من؛ چند روز دیگه صبر کن یه قراری می -

 !کنه؟وسط خیابون چیکار می

آور بود؛ حتما در خواب بودم که ماشینی با سرعت زیاد خورشید بینوا را مثل ها در خیابان برایم سرسامصدای بوق ماشین

ده غوشش مچاله شپری سبک به آسمان فرستاد. کابوسی وحشتناک بود که پیکر غرق به خون خورشید که ماهان در آ

 .بود، روی آسفالت افتاد

آن صورت پرخون حتما برای کس دیگری بود. به اطراف چشم چرخاندم تا ردی از خورشید بیابم که مثل همیشه 

 .جان وسط خیابان میان ازدحام آدمیان بودشیطنتش گل کرده بود؛ ولی تنها رد آشکار جسم بی

 !ت، حتی عرش کبریایی را هم لرزاندشک تا آسمان هفتم رفهای گوشخراشم بیجیغ
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 مرغ سرکنده »

 پرپرزدنش را دیدی؟

 کنانچنین رقـــصاین

  «در تب و تابم بی تو

کفش کتانی آبی ماهان درون دستان لرزانم بود. سرم را به دیوار سرد خاکستری پشت درب اتاق عمل تکیه دادم، لنگه

کابوسی بیش نباشد؛ ولی خون خشکیده روی شال سفیدم خبر از خواندم تا این گیج و منگ فقط زیر لب دعا می

 .دادبودن ماجرا میواقعی

در آن پارکینگ خلوت وجود ماشین پژوسواری با آن همه سرعت مشکوک بود. سرم را روی زانوهای سستم گذاشتم؛ 

 .ی کائنات گشته بودم تا خداوند خورشید فروزان زندگی دایی را نگیرددست به دامن همه

 .گسیخته خشمش تمام چهارستون تنم را لرزاندصدای فریاد آشنایی در راهروی تنگ پیچید؛ اسب لجام

 :هایش تکانم داد، جسمم چو خاشاکی در دست باد مچاله شدکسی محکم با دست

 طوری این اتفاق افتاد؟ چندساعته اون تو بردنشون؟شهرزاد اینا چی دارن میگن؟ آخه چه -

 :هق افتادمهق از شدت گریه غم به

گلی منتظر هانیه بودم...بعدش خیابون خیلی خلوت بود؛ ماهان وسط خیابون رفته بود، یه ساعتی میشه بردنشون. تو ایل -

 !اون ماشین ...یه دفعه با سرعت عمدا بهشون زد

ر اشد، با ولع یک دل سیای که به دریاچه رسیده بگفتن دایی لرزه به جانم انداخت؛ مثل آدم تشنه "یا امام زمان "صدای 

 .ام قاب گرفتمام، درون ذهن آشفتهکسیتصویر دایی را برای روزهای بی

 ای خدا این چه حکمتیه که احوال بد ازمون دور نمیشه! کس آشنایی رو اون اطراف ندیدی؟ -

 :با پشت دستم صورت غرق به اشکم را پاک کردم

ت و مبهوتم؛ ولی یه موتور سیاه آشنا هی با صدای بلند گوشخراش ویراژ قدر سریع اتفاق افتاد که هنوزم ماماجرا اون -

 .دادمی

 !قدر موهای سپید سیاهی یکدستش را به تاراج برده بوددایی دستی به ریش نامرتبش کشید؛ چه

 .هایش شروع به ذکرگفتن کرددرشت سیاهی را از جیب کاپشن سفیدش بیرون آورد؛ لبتسبیح دانه
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 .تشدن نداشنگی را هم نداشتم، نگاهم به ساعت روی دیوار بود که مثل شب یلدای طوالنی قصد صبحجرات ابراز دلت

آلود و کهنه را شمردم که کف پاهایم به گزگز های چرکدانم چندساعت به در بسته اتاق عمل زل زدم، چند بار کاشینمی

 .افتاد

ن گشوده شد. چشمان پر از غم دکتر و سری که به تاسف ای از برزخ به رویمادر اتاق عمل که باز شد، گویا دریچه

 .هایی از آتش سوزان جهنم را برایمان ارمغان آوردبرایمان تکان داد، دروازه

 :هایش را روی سرش گذاشتزده دستدایی شوک

 ...یا امان زمان-

لرزان سعی کردم این مرد عاشق های گرفته از غم به طرف دایی عزادارم رفتم؛ روی دوپا نشستم و با دستبا قلبی آتش

 .ام کوبیدمرده را دلداری دهم؛ ولی دایی با کف دستش محکم بر قفسه سینهزن

درد وحشتناکی مثل فرورفتن هزاران سوزن را درونم حس کردم. دستم را روی گلوی برآمده از ورم دردی وحشتناک 

 .گذاشتم

 :را از من گرفتوار دایی مثل گیوتین تمام امید زندگی فریادهای نعره

ی زندگیمون رو آتیش زدی...اول مادرت...بعد همش تقصیر توئه؛ عفریته نحس از وقتی که پا به دنیا گذاشتی همه -

 بابا...آخریش هم عشقم....خدا این امتحانات کی تموم میشه؟حاج

بیمارستان کشیدم؛ فقط  پاکِشان دستم را بر دیوار گرفتم و مثل مسافری مانده در باران راهم را به طرف خروجی

انصافی فرار کنم. حق با دایی بود؛ من یک دمل چرکی بودم که به زندگی هر کس پا خواستم از حجم آن همه بیمی

 .گرفتها را میام تمام گریبان زندگی آدمگذاشته بودم، نفرت و نحسی

م از هایرونش گرفتار بودم نداشتم. لبروی نیمکت سرد در هوای برفی نشسته بودم؛ هیچ درکی از زمان و مکانی که د

 های ریز برف رویکشت. دانهام مرا میشدت سرما کبود شده، با هر بار آهی که می کشیدم، درد وحشتناک قفسه سینه

 :های گرم اشک از گوشه صورتم چکیدشد. روی نیمکت سرد مچاله شدم؛ قطرهصورت ننشسته بخار می

 ...من نحس نیستم...من نحس نیستم -

 .استخوام دلم آرامشی از جنس ناب رفتن میترین فصل زندگییهایم با سستی روی هم افتاد؛ در آستانه زمهریرپلک

 :بیدارم کردات مرا از خواب شیرینی نیمهزدهصدای آشنای وحشت
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 ...شهرزاد لعنتی نخواب...اون چشات رو باز کن؛ عزیزم -

 :وار نالیدمشبح مثل آدمی که صد پاتیل می خورده، از غصه

 ...خوام...بمیرم...ولم کنمی -

 شنوی؟خوای بمیری! میکنی میتو غلط می -

 .داد... نزن...من نحسم -

زده قلبم چکید؛ ی گرم عشقت از روی کویر تاولات را روی سیطره صورتم حس کردم؛ قطرههای وحشیانهبـ ــوسه

 .جهان تاریکی با آغوش باز پذیرایم شد

 .ام از دردی وحشتناک سوختندهای قفسه سینهسردی الی شال سیاهم پیچید، استخوانباد خیلی 

با دستکش روی قبرهای تازه که برف رویشان را پوشانده بود، دست کشیدم. خطوط در هم تاریخ وفات را با دستش 

 .آلودم دریاچه اشک چشمانم را طوفانی کردهق دردنوازش کردم، هق

های هنرمندش پاییز هر سال های لیته تندی که با دستشد؛ بی خوردن ترشیچه سخت میکردن بی خورشید زندگی

 .کرددرست می

قط صحنه هایم فروز بود که میان تب و هذیانهایش دریده بود؛ بیستروز بود که بغض سنگینی گلویم را با چنگالبیست

 .تصادف، جسم معلق خورشید جلوی چشمانم بود

 .شدمبار تا دم مرگ همراهش میل خواهری مهربان بود، بی وجود منی رفت که باید برای آخرینخورشیدی که برایم مث

 :گونه روی سنگ سیاه قبرش کشیدمدستم را نوازش

وفات رو، حتی وقتی توی این گور سیاه هم زیر خروارها خاک سرد خوابیدی، پیشت خورشید عزیزم دیدی خواهر بی -

هم گفت ام کوبید بسفید نبودم. دایی با کف دستش محکم تو تخت سینهاون گربه کوره چشقدر مثل نبودم! به خدا این

ترین آدم این داستانم...خورشید به نبودت عادت گـ ـناهدونم عزادار بود، عزادار عشقی که مرده؛ ولی من بینحسم...می

 !کردنکنم...خیلی سخته بدون شماها زندگینمی

 .کردام را ویران میدیدهذاشتم؛ عزاداری بدون عزیزان در غربت و تنهایی روح آسیبسرم را روی سنگ سرد قبر گ

 .ها قرار گرفته بودمهای طالیی بودم که مورد تاراج دردها و غممثل مزرعه گندمی با خوشه

 :دست گرمت مرا از پهنه سنگ قبر سیاه بلند کرد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 174 

 .ات رو هم بکنیهعزیزم هنوز حالت زیاد خوب نشده؛ باید مراعات ریه -

 :های لرزانم خارج بود، روی سینه فراخت گذاشتمسرم را با غمی که از توان شانه

بینه دیگه طاقت این همه درد و خواد امتحانمون کنه؟ مگه نمیارس چرا این همه تنهایی تموم نمیشه؟ خدا تا کی می -

 تنهایی رو ندارم؟

 :هایت حلقه امنیتی دورم شددست

وقت فرصت عزاداری نداشتم... باید مرهم چیم رو از دست دادم، هیچزندگیه؛ وقتی تو اون تصادف همهاین داستان  -

کردم... شبا کابوس اون تصادف لعنتی رو های بابام و اطرافیان رو تحمل میشدم...باید سرکوفتهای شوکا میزخم

کردن داشتم، نه کسی بود که بهم بگه مرد های برای گریها خیلی سخت گذاشت؛ نه شونهدیدم. شهرزاد اون سالمی

 .دردت چیه

 ای بر روی قلبت از روی پلیورهای ریتمیک ضربان قلبت گوش دادم، بـ ــوسهدر سکوت سنگین قبرستان به تپش

 :ات زدمسبزآبی

 خوای خودت رو واسه یه اتفاق سرزنش کنی؟ ها رو ببند؛ تا کی میچال گذشتهعزیزم در سیاه -

 :ته دلت کشیدی، دستت را محکم دور کمرم حلقه کردیآهی از 

 .ی ما سر بزنهکم بریم؛ شاید بهار هم به خونهانگار سردت شده بیا دیگه کم -

 .با غم نگاهی به قبر تنهای خورشید انداختم؛ ساکنان گورهای تنها زیر برف با آرامش به خواب ابدی فرو رفته بودند

 رفتیم؛ صدای نرم و آهنگینکرده بود. در سکوت با هم به طرف خروجی قبرستان می زیر پایمان خاک و برفاب گل درست

 .اندام پوشیده در لباس سیاه، مثل شبح متوقفمان کردزنی کوچک

 با تعجب به دو حفره توخالی سیاه درون صورت زن نگاه کردم، این زن همان هانیه درد آشنایی خودمان بود؟

زده ای زلزلهزده زن حلقه کردم، دیوار لرزان غمش با تکانی فروریخت؛ هانیه انگار آوارههای غمهایم را دور شانهدست

 .بود

 ...کشیجان دلم، الهی شهرزاد فدای اون دل پردردت بشه! چه جوری این همه غم رو به دوش می -

کردم بوران مشکالت حس میای سرباال رفت. گاهی ام را دوباره بلند کرد، دردهایمان چون فوارههقش درد فروخفتههق

 .آخر ما را به کام مرگ خواهد فرستاد
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 .شاپ گرم و پر از نورهای نارنجی برد، بوی خوش وانیل در فضا مشاممان را پر از عطر زندگی کردارس ما را به یک کافی

 :کاغذی گرفتهایش را با دستمالدو قاشق شکر را درون فنجان قهوه اسپرسو ریختم. هانیه آب دست

ها هر روز ساعت دوازده روزه عین دیوونهبیست !کنی؟ با مرگ ماهان پیر و فرسوده شدمقدر بادقت نگاه میبه چی این -

گردونم ماهان رو ببینم، با اون کیف باب اسفنجیش بپره تو های کوچیک چشم میالی بچهظهر میرم دم در مهدش. البه

ه اون روزه کاش بگه؛ ولی بیستبا پرحرفیاش از مهد کودک و خاله شکوفهبغلم و ازم سراغ خوراکیاش رو بگیره، بعد هم 

 .محمد نامرد با قساوت قلبش با اون تصادف عمدی اون و خورشید رو ازم گرفته

 :های گردشده از تعجب دستش را فشردمبا چشم

 !هم رحم نکردوای خدای من! محمد باألخره زهر خودش رو ریخت. یا خدا این بشر چرا به همخون خودش  -

 :با چنگال از گوشه کیک سیب را به دهان برد

خورم تو دهنم طعم تلخی میده. شهرزاد میگن مرز باریکی بین عشق و نفرته؛ من و محمد دونم هر چی شیرینی مینمی -

ابل مقی فکرمون فقط تباهی طرف قدر تارهای نفرت دور قلبمون پیچید که همهبه شدت از هم متنفر شده بودیم، اون

خودش رو چند روز قبل معرفی  .شهرزاد توی مرداب نفرتم عزیزترین امانتی خواهرم و دوست عزیزم قربانی شد .بود

 !کرد

 توانستم دردهایش را تسکین باشم؛ درحالی که خودم مسکینی بیش نبودم؟گونه میچه

 !وقت خوشبختی کامل را به کسی نداده استامان از این زندگی تلخ که هیچ

*** 

 «یغمای عشق»پرده یازدهم:

 من چه خاکی »

 هاسرِ آن خاطره

 بگذارم؟

 تو اگر سایه

 به دیوارِ کسی

 «بگذاری... ؟

شان ها هستند. زندگی درونها ساخته و پرداخته دست بشری برای تنبیه آدمها جای خیلی عجیبی در دنیا هستند؛ آنزندان



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 176 

هایی بودند که در لداده ناشی از رطوبت، مثل غوسقف رنگ پس دیوارهای خاکستری با .وار استراکد و شکل روتین

 .پاییدندتاریکی مخفی شده مرا می

 .کشمای را میکشم، روی میز چوبی با انگشت طرح حلقهچادر سیاهم را کمی جلوتر می

قدر چشمان سیاهت در چهآورم؛ ای صدتنی باال میشود، سرم را با وزنهدر آهنی اتاق مالقات با صدای ناهنجاری باز می

 .نور بودات بیصورت استخوانی

ای مات دیدن همدیگر بودیم، شاید به دنبال رد با دیدنم دستی بر یقه لباس زندان چروکت کشیدی، هر دو برای لحظه

 .گشتیمخاطرات مشترکی که زیر خروارها خاک دفن کرده بودیم، می

 .تپیدات رد همان زخم قدیمی خیلی واضح نبضش میحوصله نشستی، کنار پیشانیروی صندلی آهنی بی

به همسر گرامی، چه عجب از این ورا؟ اصال بهم خبر دادن چشام از تعجب عین جغد شد؛ گفتم خورشید از کدوم طرف -

 !طلوع کرد که علیامخدره به دیدنم اومدن

ام چون زدهشان درون یخاز اندازه لغزانم، از گرمای بیشناخودآگاه دستم را به طرف دستانت که روی میز است می

 .زنیشود، دستم را با خشونت پس میی آتش میکوره

 :کنیام را نظاره میبا پوزخندی برلب رنگ پریده

 هنوز هم از عشقم تب و تاب نداری؟ -

 :کنمهای زهرآلود نفرت عمیقم را که درون دریای خاکستری چشمانم رشد کرده، به طرفت پرتاب میپیکان

جا که پشیمونی رو تو چشمات ببینم؛ ولی همون دونی ارس صفت بارز تو چیه؟ تو خیلی وقیحی! اومده بودم اینمی -

شد که با قساوت قلبت تو با اون بغض و نفرتت رو داری. تو فکرم همون آدم فداکار با یه قلب مهربون بودی، باورم نمی

خوردن شوکا رو رو به تو از دست دادم، تویی که به راحتی آب ماشین من رو زیر گرفته باشی؛ ولی دیگه همه باورام

 !جایگزینم کردی

 :اندازیکشی، با ابروی باالرفته نگاه عمیقی بر من میریش سیاه روی صورتت میدست بر ته

عالوه هکردن شوکا احتیاجی به تو نداشتم؛ بموندم؟ برای صیغهوقتی زن نجیبی قسمتم نشده، چرا باید بهت وفادار می -

 .پردازهتر از توئه، این ماجرای سوءقصد هم زاییده تخیل خانم داستانتر و خانماون خیلی مهربون

 :کنمور خشمم را به سویت پرتاب میتیرهای شعله

 !ـ تف بر غیرتت! من نانجیبم؟ حاشا که خوب درسای بابات رو پس میدی

 :دهینگاری به صندلی تکیه میخردکن به صورتت چسبیده، با ولهنوز آن پوزخند اعصاب

پ شاای مخفیانه با سهراب هستی، وقتی که توی کافیگناهی داری؟ هنوزم منکر هیچ رابطهـ شهرزاد هنوزم ادعای بی

 .باهاش قرار مالقات گذاشتی؛ ولی وقتی ازت پرسیدم منکرش شدی، توی چشای من زل زدی و دروغ گفتی
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 :نالمبا بغض درون خفته در گلویم می

ـ وقتی که اولین سیلی رو زدی، اون تنها دروغم به تو بود با قساوت قلبت نذاشتی برات توضیح بدم، با منطق خودت فقط 

کتک زدی و تا به امروز هم بهم انگ خــ ـیانـت چسبوندی؛ ولی دیگه از تهمتات خسته شدم. چندشب پیش بابای 

عکس بود که سهراب از لندن براش فرستاده. توش یه نامه سهراب یه پاکت به بابام داد... توش یه نامه و چندتا 

دونی پسرعمه عزیزت بود که این همه بال رو سرمون آورد، اون بود که می .حاللیت بود. دست نگهبانی دادم... بهت میدن

 وجدان که از سر کینه و حسادتش که چرا بهش جواب رداون شب مهمونی تو گلخونه ازمون عکس گرفت. یه آدم بی

اش بود؛ اینکه بابام و خونه زندگیمون پخش کرد. یه چیز جالب هم تو نامهداده بودم، عکسای من رو تو محل کار حاج

این نقشه انتقامی از هر دوتامون بود... اون فهمیده بود که تو به خاطر شوکا زیرآبش رو پیش من زدی. نکته خوشگلش 

کا ام به سهراب و اینکه به شوشتی؛ به خاطر ترست از بازگشت دوبارهدونی کجاست؟ اینکه تو اصال من رو دوست ندامی

حسادت بکنم و زندگیش رو به هم بزنم، تصمیم گرفتی نقش یه عاشق رو برام بازی کنی. سهراب میگه آخه تو بازیگر 

ه بودی؛ چون یدونی، منم مثال سهراب به این نتیجه رسیدم که اون راست میگه؛ تو واقعا عاشقم نای هستی. میحرفه

هات فقط راحتی شوکا بود، من برات فقط یه مترسک سر عاشق اولویت اولش فقط معشوق خودشه؛ ولی تو همه اولویت

ها مجبور شدی یه مدت نقش شوهر رو بازی شدن اون عکسدادی.. ولی حیف با پخشجالیز بودم که یه مدت بازیم می

دونی ارس، آدم به کثیفی و حقارت تو خواستی از شرم راحت شی! میکنی؛ بعدشم که با اون بهونه ها و دعواها می

تو فقط یه بدبختی یه عمر عاشق شوکایی بودی که دلبسته سهراب بود، تو این میون به خاطر خودتون زندگی  ...ندیدم

 !امردنت به تو نکنم و دیگه حتی اسمتم نمیارم...لعمن و سهراب رو به هم ریختی، من این قلبم رو از عشق تو خالی می

ام ای را که بر جا گذاشتهنگرم تا ویرانهگریزم؛ به عقب نمیزده میخیزم و از توی طاعونچنان از پشت صندلی برمی

 .نگاه کنم

شت های قلبم را درون مکنم. با خستگی یک پیرزن، شکستهحتی به کنجکاوی افسر نگهبان پشت در هم توجهی نمی

 .ام نگیرنددمان به خاطر عشق احمقانه تو به سخرهام تا مرآلودم گرفتهخون

لی دوم؛ وهای شهر زیر باران با پای برهنه میکوچهها برای یافتن عشق تو در کوچه پسارس مثل کولی هستم که سال

   .اش بودنداشتن تو ثمرهی دوستها یافتن حقیقتی است که سرمای کشندهانتهای این دویدن

 ستجهنم قلمروی منی»

 .که از بهشت لبخندت رانده شدم

 سوزممن، در آتش خدایی می

 «...امکه خودم آفریده

های کنند، برایم مثل سمفونی الالیی است؛ یک آن به سرخوشی دختربچههای کوچک که در محوطه بازی میهیاهوی بچه
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 .خورمخندان فارغ از غم دنیا غبطه می

هایت را روی های بابا را ببخش، اصال وروجک من دستیم نامهربانیکشم، آخ فرزند بینواآرامی روی شکمم دست می

 !هایت را روی هم بگذار، دمی بخوابهایت بگذار، اصال چشمگوش

چسبم ام محکم میزدهگیرد، لیوان را با دستان لرزان یخدست همیشه حامی بابا لیوان بخارآلود چای را مقابل دیدگانم می

 .وط نکنیمتا من و لیوان روی زمین سق

 .کنییه کم بخور تا فشارت باال بیاد؛ نترس به زندگی بدون عشق هم عادت می -

 .های آبی قلبم با مرگ عشقم سیاه گشته بودندرنگ پارک می چرخانم؛ پروانهنگاه سرکشم را دوباره به محوطه خاکستری

جوری این ای این شهر نفس بکشم؛ چهجوری بدون اون راه برم... بدون اون توی هومن به عشقش مبتال شدم، چه -

 ...بچه رو بدون اون بزرگ کنم

 :کندنوشد؛ از باالی لیوان چایش به دختر موسیاه روی تاب نگاه میاش میای از لیوان سردشدهبابا جرعه

رام ب تونه تو زندگیش تجربه کنه، مرگ اون کسیه که عاشقشی...بعد مرگ مادرت زندگیمبدترین دردی که یه آدم می -

ها خودم رو تو مشـ ـروب و هر کثافتی که بگی غرق کردم... یه روز دوشنبه ابری بود که شب مثل یه جهنم شد، ماه

گیر کثیف کوبید؛ مست و پاتیل با یه عرقوار محکم به در میقبلش تا خرخره زهرماری خورده بودم. کسی دیوونه

کنان خلبار با مشت و لگد به جونش افتاده بود. لخر بود اینرفت، کسی که پشت دتلوتلوخوران که هی سرم گیج می

های رنگارنگ درخت گیالس بود...کی پاییز شده بود که من حتی خبری از تا پوشیدم. کف حیاط پر از برگدمپایی رو تابه

و  تا پام انداختی پر از خشم داییت بود، نگاه چندشی به سر ها رو هم نداشتم! پشت در قرمزرنگ حیاط چهرهگذر فصل

  :گفت

 .یه لباس درست و حسابی بپوش، شهرزاد حالش خوب نیست ...تو بیمارستانه -

 :ام کشیدم و گفتمگیج و منگ دستی به موهای چرب و شلخته

 !یارو شهرزاد کیه؟ به من چه تو بیمارستانه -

 :ام کردداییت یه مشت محکم حواله چونه

طوری فردا ات رو به امون خدا ول کردی، اصال تو چهماه بچهرم بودی؟ تویی که نهغیرت تو واقعا عاشق خواهمردک بی -

 !دونستیات نگاه بکنی بگی حتی اسمشم نمیروت میشه تو چشای بچه

بار تن کوچیکت رو زیر اون همه سیم و دستگاه دیدم، از خودم متنفر شدم؛ صورت غرق اشک مادرت رو وقتی برای اولین

جونت های بیام رو بین دستتنها تو جاده روش رو ازم برگردوند و ازم دور شد. انگشت اشاره دیدم که تک ومی

ش ی گستردگیی جهان با همهگذاشتم؛ انگشتم رو محکم با تمام وجودت گرفتی. چشمای خاکستریت رو که دیدم، همه

؛ هام قد کشیدیبین کاغذهای رنگی و نوشتهی امید و آرزوهام تو شدی؛ تو فقط تو اونا خالصه شد. دیگه بعد از اون همه
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ی دردات رو ات همهی مرگ ترانه کم شد... دیگه خودم رو توی مستی غرق نکردم؛ تو هم با اومدن بچهبا تو غصه

 .کنی. پاشو بریم خونه اآلن مادرجونت نگرانت شدهفراموش می

*** 

ادری ویلچر آقاجون را از کنار سوپرمارکت آرین عبور شود؛ مانداز میبابا طنیننواز اذان در محله حاجصدای گوش

 .ام، به مسجد برومکنم تا همراهشان برای خواندن نمازی که چند وقتی است ترکش نمودهدهد. پا تند میمی

ت، باز هم تر اساند؛ ولی با صفای قلبی که از شبنم صبحگاهی زاللاین پیرزن و پیرمرد بسیار از جور زمانه سیلی خورده

 .شتابندخالصانه برای دیدن معبود می

 داند؟های دلم را ناگفته میکند، چرا حرفپیچم نمیمادری زیاد سوال

ر از تبندم که مهربانات را تاب بیاورم، به درگاه معبودی قامت میارس برای اینکه خدا به دل عاشقم رحم کند تا دوری

 .مادرم است

شوم؛ نرم عاشقت میوفا گفتی نرمبی .ت از ته قلبت نگفته بودی عاشقم هستیوقکنم، هیچارس به گذشته که نگاه می

 !ماه بودولی تنها سهم روزهای خوشمان شش

شش ماه برای یک عاشق وقت خیلی کمی بود. پشت دیوارهای غرورت نبض تپنده عشقم را ندیدی که فقط با نبض 

 !زد؛ افسوس که ندیدیهای تو میشریان

کشم، برای رهایی از این پیچد؛ چادر نماز سفید گلدارم را روی صورتم میهای نمازگزار میبین زنزمزمه دعای توسل 

 .کنمغم کمرشکن از خداوند تقاضای کمک می

آورم؛ صورتی با چشمان درشت عسلی پر از نور زندگی، لبخند کند. سر باال میکسی سینی خرمای نذری را تعارفم می

 :کندمهربانی نثارم می

 ...سالم -

های آورد، تیلهدارم؛ ولی ته دلم احساس ضعف و گرسنگی غالب است. دوباره لبخند دیگری برلب میای خرما برمیدانه

 :شودزن میهای چشمکاش در آن صورت سفید، پر از ستارهعسلی

 .شدن مشکل منم دعا کنیدبیشتر بردارین، برای حل -

 :دارمدو سه دانه خرمای اضافه برمی

 .منون... همه محتاجیم به دعام -

 .ها قبل استآید آخرین وعده غذایی که خورده بودم، برای ساعتشود، تازه یادم میشیرینی خرما که در جانم جاری می

 :عسلی دوباره کنارم جای گرفته استگذارم، دختر چشمالجنان را کناری میکتاب مفاتیح

ر به دیوارتون. بابام یه سوپری سر کوچه داره. چندوقت پیش داداشم علی، همسایه دیوااسمم هاله است، دختر مش -
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خواستم زودتر از اینا بیام خدمتتون؛ ولی مامانم گفت زشته اش از خارج اومدن، میبزرگ با نوهبهم گفت داماد خانم

 .ت شیمزنما! انگار شما هم همسن من هستی؛ گفتم باهم دوسقدر زیاد حرف میمزاحمتون بشم. ببخشید این

فشارم؛ تا یادم برود شوکایی را که همیشه نقاب مهربانی و دوستی بر اش میاش را با مهربانی ذاتیدست جلوآمده

 .گونه از پشت خنجر بر من عاشق وارد کرداش داشت، چههچهر

 .ام؛ خوشحال میشم بیای دیدنممن شهرزادم، از آشنایی باهاتون خوشحالم. من اکثرا خونه -

کند، دم ورودی خواهران برای پیداکردن من غریب افتاده میان در حالی که چادرش را روی سرش مرتب می مادرجون

 .کشیدزنان محله، به اطراف سرک می

که  اندام کنار دستشزیر با زن میانسال ریزهکشد. سربهای میدهم؛ انگار از بودنم نفس آسودهدستی برایش تکان می

 .شودزند، مشغول صحبت میروسری قرمزش توی ذوق می

 :دهداش هل میرنگش را به درون روسریهای گلدار پوشیده است؛ موهای لـ ـختـ خرماییهاله مانتوی سبز با طرح

 .پس فردا صبح یه سر بیاین خیاطی ما؛ همین سر کوچه است -

ا لباس اندامی است؛ خیاطی هاله کند؛ روی کارت عکس یک زن لوند باز جیب مانتوی زیبایش کارتی را به طرفم دراز می

 .اندرا با حروف طالیی نوشته

 .گذاردهایم را جلوی پایم میگردم؛ مادری کفشهای سیاهم میدم درب کفشداری مسجد دنبال پوتین

 :برداش را با دیدنم کمی باال میقرمز ابروهای تاتوکردهزن روسری

 .قدر ازت تعریف کرده که مشتاق دیدنت شدمنت اینخانم، مادر هاله هستم. این مادرجوسالم من عفت -

 :فشارمای زن را میخورده از سرمای زمستان، دستان نرم و پنبههای ترکبا لب

 .سالم، از آشناییتون خوشحالم -

 :کوبدآمیزی روی صورتش میزن با شادی اغراق

 .شنیدمآهنگی داری! انگار تو تلویزیون یا یه جایی عزیزم چه صدای خوش -

ام فقط مادر و دختر فضول همسایه را کم دارم؛ ویبره موبایلم ته جیب پالتویم مرا از مهلکه در این حال بد روحی

 .دهداش نجات میکنجکاوی

زنم؛ همان ترس آشنای حالت تهوع را موقع زیر نور لرزان تیر چراغ برق خیابان، به شماره آشنای دکترکیانی زل می

 .کنماز این مرد حس می دیدن یا شنیدن ردی

ن ام؛ پس دکترکیانی هم آنداشتن ارس روبرو شدهکنم. من با درد دوستام را آزاد مینفس گیرکرده در سلول تنگ سینه

 .غول همیشگی برایم نیست

 الو دختر چرا جواب نمیدی؟ -
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 .سالم -

ی بند رو به هم ور زدی که مثل دیوونه همهامروز برای چی مالقات ارس تو زندان رفته بودی؟ چی تو گوش اون بیچاره  -

چیز بینتون تموم شده؛ این بچه رو سقط کن و به سالمت شرت رو کم کن! گـ ـناه نکرده که پسرم ریخته؟ دیگه همه

 .واسه حفظ آبروت باهات ازدواج کرد

 گونه ادعای پدری را هم دارد؟اش چهکشم؛ این مرد با افکار پوسیدهنفسی از ته قلبم می

ی عکسای من رو تو بردن بچه در شگفتم؛ این سهراب بود که همهآقای دکتر من از این همه تالش شما برای ازبین -

 !اش رو بکشهخواست من و بچهمحل پخش کرد، شوکا بود که زن دوم پسرت شد، ارس بود که با قساوت قلبش می

 :داردش خش برمیبار صدایشنیدن از این مرد، برای اولینها طعنهبعد از مدت

هاست تونه قاتل باشه وقتی که سالطور این بچه میقدر سنگدل نیست. چهتو رو به اون روح مادرت قسم، این بچه این-

 اش خریده؟بازی برای بچهیه اتاق پر از اسباب

گ رحال بهت زندونی. به هشاید ازت عصبانی و شاکی بوده یا دوستت نداشته؛ ولی رذل نیست، خودتم این رو خوب می

ای باشه. ارس تا چندهفته دیگه از زندان آزاد های دیگه پیدا کرده که ممکنه کار کس دیگهزدم بگم که پلیس یه سرنخ

 .میشه؛ وقتش شده که مثل تو تا آدم بالغ بشینین با هم حرف بزنین

بم ارس، زخم عمیق و کاری بر قل نداشتنتکوبد، این حقیقت دوستهایی که این مرد بر صورتم میچرا بین تمام حقیقت

 گذارد؟می

 .کنمشود، با خشونت پاک میاشک بیچارگی را که در آن هنگامه غروب بر صورتم جاری می

 شهرزاد مادری کی بود؟ -

 .از رادیو تماس گرفتن؛ مادرجون بریم که گشنمه -

شدم که در یک لحظه هزاران نقاب بر نشانم؛ شبیه بازیگری بزرگترین لبخندم را از جیب مخفی روحم بر صورتم می

 .نشانمصورتم می

گذارم؛ سری به خداحافظی کند. دستم را روی زنگ درب خانه میها را در آسمان پخش میهای ریز برفباد سرد دانه

 .دهمهای همسایه تکان میطویل زن

 :کشداش میبابا را روی سینهمادری پتوی پاهای حاج

 .های بدی نیستن؛ ولی خیلی زود صمیمی میشنیلی سرد شده، آدمآقا این چندروزه هوا خ -

 :دشواش، آالرم هشداری برایمان میهای برزخی دایی زیر کاله بافتنیشود؛ پشت در چشمدر با صدای خشنی باز می

 جا رو از کجا پیدا کرده؟سالم...شهرزاد این شوکا آدرس این -
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 :دهدبابا را به داخل حیاط هل میهم، دایی ویلچرحاجدبا تعجب سری به عالمت ندانستن تکان می

  .ساعته اومده تو اتاق پذیرایی بست نشستهیه نیم -

دستم را  .اندازمگذارد؛ شال سیاهم را روی دسته صندلی چوبی آشپزخانه میهانیه ظرف کریستال میوه را روی میز می

روم که خودم نیز تعریفی برای دوستی یا دشمنیمان یی میام لغزاندم، به استقبال هووی زیبارومیان موهای گوریده

 .ندارم

 :فشاردام را میهانیه با دلسوزی شانه

 !ست تا دزد عشقشهرزاد اون دختری که من دیدم، بیشتر شبیه آدمایی درمونده -

در تکیه داده و  دوزم که به چارچوبدارم، نگاهم را به نگاه سنگین دایی میظرف میوه را با آرامشی دروغین برمی

 :کنداش چلیپا میهایش را طلبکارانه روی سینهدست

 !ام تو شهرهای اطراف دارهواقعا تو کار این شوهر تو موندم؛ اصال شاید یه زن دیگه -

 :زندای به صورتش میهانیه با دستش ضربه

 !بینیسهندجان اآلن وقت شوخیه؟ مگه حال و روزش رو نمی -

 :زنمای دوستانه به شکم دایی میکنم؛ با آرنج ضربهدایی عبور میظرف به دست از کنار 

 جان اون زن که تو ورزقان داشتی چیکار کردی؟دایی -

 :کندای الکی حواله بازویم میدایی ضربه

 .بیا برو، بین عشاق دعوا راه ننداز -

اش شوم؛ چون جام صبرم تا لبهتلخ غافلگیر نمیروم؛ این روزها دیگر از سیل اتفاقات های مارپیچ چوبی باال میپلهاز راه

 .لبریز شده است

اش افتاده است، تار و اش روی شانهاش بافته موهای طالییپوش است، از زیر روسری آبیهمان شوکای ریزاندام خوش

 .های گلدار روی زمین افتاده استکاغدیپود دستمال

 .شان، فضایی سرد به فضا بخشیده استهای الجوردی طرح کهکهای سلطنتی سبز با فرشمبل

 .سالم -

 :پردشوکا با شنیدن صدایم مثل بچه کالغی هراسان از جا می

 ...سالم -
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نشینم؛ این رفتار سرد و دشمنی گذارم، روبرویش با حالت طلبکاری میظرف میوه را روی میز چوبی وسط سالن می

 .آشکارم دست خودم نیست

 !ام به حد کافی تاوان آشنایی با قوم و قبیله تو رو پس دادنخانوادهجا اومدی؟ برای چی این -

 :برداش میشوکا با کالفگی موهایش را به درون روسری

ای به ارس ندارم، دونی که من هیچ عالقهجا نیومدم؛ چند تا حرف نگفته دارم. خودتم میشهرزاد من برای دعوا این -

 .اباش بود تا یه کم ازت زهر چشم بگیرناین صیغه کوفتی هم اصرارهای ارس و ب

 :گیرم تا عطر خوشش را نفس بکشمام میدارم، چند لحظه زیر بینیبا پوزخند پرتقالی را برمی

در قای شوهرم شدی که چون ارس و باباش ازت خواستن؟ یعنی تو اینشوکا واقعا حرفات غیرمنطقیه؛ تو زن صیغه -

 بودن رضایت دادی؟ ایذلیل و خوار شدی که به زن صیغه

 :کندهای کوچک و سفیدش را مشت میشود، با خشم دستهای خونی پدیدار میهای شوکا رگدرون چشم

 بودن رو چشیدی؟کسی و یتیمدونی؟ تا حاال طعم بیتو چی از زندگی گذشته من می -

م کسا تحویل خانواده داییم دادنبه مثل بیوقتی که تازه یه دختر کوچولو بودم پدر و مادرم، همه دنیام زیر و رو شد...یه ش

ه... بازایم وقت داشته باشجا دیگه نازکشی نداشتم که برای لوسکرد. اونکه زمین تا آسمون شرایطشون باهام فرق می

ی عمر مجبور شدم به همه چشم بگم. سهراب تو بچگی یه شبه از دنیای بچگی پرتم کردن تو دنیای سیاه بزرگترا. همه

هوام رو داشت، تا چشم باز کردم اون رو دیدم، اون بود که حواسش به کمبودای درس و خورد و خوراکم بود، حتی خیلی 

جا با خودم می برم. من با سهراب حس خوب امنیت و عشق رو اون عروسک کهنه زشت رو تو تولدم بهم داده همه

 ....تجربه کردم... ارس هم خیلی هوام رو داشت؛ ولی من

 :دهمبرشی به پوست پرتقال میبا چاقو 

 شوکا واقعا تو متوجه نشدی که ارس همیشه عاشقِ تو بوده؟ -

 :گذاردبا چشمان گشادشده از وحشت، دستش را با ژست نمایشی روی قلبش می

دونه که من از طالقم و نرفتن با گرفتن بود، حتی میهای من موقع طالقتابیاین یه دروغه؛ ارس خودش شاهد بی -

 !راب خیلی پشیمونم، حتی ارس بهم گفته که باهام میاد لندن تا دوباره بتونم با سهراب باشمسه

ای اندازم. یک چیزی در این پازل خیلی کج و کوله بود؛ قطعهی پرتقال را روی بشقاب چینی گل سرخ میشدهپوست لوله
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 .اشته بودندای جای قطعه دیگری گذاز این پازل یا گم شده بود یا به طور ناشیانه

 طور سهراب بهت روی خوش میده اگه بدونه زن ارس شدی؟شوکا من یه احمقم؟ تو واقعا زن ارس هستی؟ چه -

 :کوبدشوکا با کالفگی مشتش را روی دسته مبل می

خوای بدونی؟ من با ارس هیچ صنمی ندارم، فقط یه نقشه بود که ارس برای انتقام ازت کشیده بود؛ چون چی رو می -

کنی، من فقط سکوت کردم تا اونم کمکم کنه. من هیچ دینی به تو ابر افکار خودش بهم گفت تو بهش خــ ـیانـت میبن

 .دیگه ندارم؛ امیدوارم با ارس به تفاهم برسین...من دیگه میرم

ن و دیگراکردم، که بازی با احساسات ای که انگار برای این سیاره نیستند نگاه میبا تحیر به موجودات ناشناخته

 !شدآزاردادنشان برایشان تفریح محسوب می

 ارس واقعا این همه آزارم برایت چه معنی دارد؟

 ام؟های تو انگشت حیرت بر دهان گزیدهگونه در بحر کارها و تالفیبیا ببین که چه

تواند از من چه چیز میام ببینم علت این همه نفرتت گردم تا با مرور گذشتهدوباره به در تونل خاطراتم به عقب برمی

 .باشدمی

*** 

 قاصدک های پریشان را  »

 که با خود باد برد،

 با خودم گفتم 

 «.توان از یاد بردمرا هم می

ماه برایم مثل روزهای عصر بارانی، پر از عطر بوی گذشت. این هفتات شدم، میماه از وقتی که خانم خانهارس هفت

 .دزده و عطر بهارنارنج بوخاک باران

ای چوب تیز در کف دستم بود. ارس با تو در شلوغی دم عید در بازار اولین عید بدون خانواده، مثل فرورفتن تراشه

گشتم؛ دست دلم نبود که برای مادری روسری آبی خریدم یا برای دایی های پر از خرید میسرپوشیده تبریز با ساک

 .های سبز پسند کردمپیراهن آبی با چهارخانه

فید با های سن خانه با تراس زیبایش که منظره خیابان با درخت بید مجنون را در قابش گرفته، عادت کردم. در مبلبه ای

ث و هایم بحخوردیم، با هم در مورد آخرین نوشتههای کشمشی میهای ریز بنفش که عصرها چای دارچین با شیرینیگل
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دم، ها چشم ببنکردی، به اینکه در فضای آغوشت شبحلقه می هایت، به دستی که دور کمرمکردیم. به بودنتجدل می

تو  شدن دررساندی، به حلخندیدی، فریادم را تا زیر سقف اتاقمان میام از ته دل میصبح ها وقتی که به قیافه هپلی

 .عادت کردم

لویی بر دهانم گذاشتم و از های سبزش را جدا نمودم، آلباآلبالوهای سرخ و آبدار را روی سینی پهن کردم، با دست برگ

 .طعم ترش و ملسش ابرو در هم کشیدم

در کشویی آلومنیومی بالکن را باز کردم، موج گرمای مردادماه صورت و کف پاهایم را سوزاند، سینی پر از آلبالو را روی 

شش به تفنگ آبپا خورد، فقط پسرک بازیگوش همسایه باای به چشم نمیی بالکن گذاشتم. در خیابان هیچ جنبندههره

 .پاشیددرختِ بیدِ مجنون آب می

های از شیطنت کودک لبخند سرخوشی بر لبانم جاری شد. صدای زنگ درب مرا به داخل خانه کشاند، چادر سفید با گل

ی همیشه طلبکار آشنای دکترکیانی بود، سبد گل بزرگی ای قیافهپشت در قهوه .ریز صورتی را از روی دسته مبل برداشتم

 .ه بودمات ماندرا با دست راستش گرفته، پشت سرش تو بودی؛ با لبخندی که در تفسیر عالمت خوشحالی یا ناراحتی

 !سالم بفرمایید، خیلی خوش اومدین -

 .سالم -

نشان را های خیس از عرق با دستمال کف سینی نقرهلحن سرد و طلبکارش مثل همان اولین روز آشناییمان بود. با دست

دار کنارشان های بیدمشکدار داغ کردم، ظرفی را پراز نقلهای طالیی را پر از چای هلخشک کردم، درون فنجاندوباره 

 .گذاشتم

 :تای گذاشچادر را دوباره روی سرم کشیدم، زیر نگاه سنگین دکتر چای را تعارفش کردم، فنجانش را روی میز شیشه

و برام تعریف کرد، ارس بابا به نظرم خیلی زود تن به ازدواج دادین؛ هایی از ماجرای ازدواجتون رراستش شوکا تیکه -

 !عهد دقیانوس نبود که با چارتا عکس سیاه و سفید هول شدین و بی شناخت از هم ازدواج کردین

گرد سیاهش معلوم بود از های ظریفش ماند، حتی ساعت صفحهنگاهم روی پیراهن تابستانه سبزرنگش با دوخت

 .زداش توی ذوق میدهای بازار است. خال گوشتی سیاهی کنار چانهگرانترین برن

 !وجه شباهتی با دکترکیانیِ پر از نخوت نداشتیات کشیدی، به هیچارس دستی روی موهای وزکرده

 .ماهه ازدواج کردیم و شکر خدا زندگی خوبی هم داریمبابا ما هفت -
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 :تری پرپشتش را در هم مچاله کردای از خرمای خشک برداشت، ابروهای خاکسدکتر دانه

وقت پسر من معیارش کنن، اونزنکیت در تعجبم! اآلن اون ور دنیا چه اختراعا که نمیارس واقعا از این حرفای خاله -

 برای ازدواج دوتا پاره عکسه! خب دخترجون تحصیالتت چی هست؟

 :شیدمجا شدم، روسری ساتن صورتی را کمی جلوتر کمعذب روی مبل کمی جابه

 .شناختیمدانشجوی ارشد آموزش ابتداییم...من و ارس قبال همدیگه رو می -

 ...این پسر من یه لیسانس بازیگری زپرتی گرفت، هر چی بهش اصرار کردم تا وارد یه رشته تاپ علمی بشه؛ ولی -

 :دادیقراری تکان میهای قرمز درون چشمانت افتاد، پایت را با بینگاهم به رشته

 ا چرا سفرتون این دفعه خیلی طول کشید؟باب -

اش دنبال رد و نشانی از گشت، گویا در حافظه تصویریی من میاش روی چهرهکنندهدکتر هنوز نگاه سرد و منکوب

 .آشنایی قدیمی بود

 یه چند تا پروژه تحقیقاتی سنگین برداشته بودم، راستی شهرزادجان تو اسم بابات چیه؟ -

  :روی شلوار جینم کشیدمعرق کف دستم را به 

 .زحمت یه نگاه بهش بکن هوا خیلی گرم شدکنه؛ بیجان این کولر از صبح درست کار نمیامیر ایمانی، ارس -

 :ارس با دستِ چپت به موهای پشت گردنت کشیدی، با لبخند زورکی از جایت بلند شدی

 !ان، ناهار رو بمونینهای ماست شهرزاد خیلی خوشمزهباباجون آش -

 :دکترکیانی موبایلش که از جیب پیراهنش درآورد

د با مونم؛ باینه باباجون باید برم خونه داییت، بازم دعوای سهراب و شوکا باال گرفته...دفعه بعد حتما برای شام می -

 .ی عروسم هم آشنا شمخانواده

 .اینام شورش رو درآوردن، قرار بود با هم صلح کنن -

 :رداشتدکتر خرمای خشک دیگری ب

 .مونخوای بیای عجله کن، فردا شبم برای شام بیاین خونهپس می -

 :ای تلویزیون برداشتیارس سوییچ را از روی میز شیشه

 .شهرزاد پس ناهارت رو بخور -
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 :کشیدمهنوز هم کمی از پدرت خجالت می

 .جوری که سرظهری بد شد، ناهارمون زود حاضر میشهآقای دکتر این -

 .، مزاحمتون میشمفرصت زیاده -

یر ام را زکردهدر را که پشت سرتان بستم، با کالفگی چادر را روی مبل انداختم. شیر آب را کمی باز کردم؛ صورت عرق

شدن بود، ام کنار زدم. به کولری که خراب منتظر درستخنکایش گرفتم، موهای چسبیده به صورتم را با دست از پیشانی

 .روی اجاق گاز بود، فکر کردم به آشی که در حال جاافتادن

رد، زل کجی می خوری نشستم، به دایره کوچک سیاهی که روی سطح میز چوبی به من دهانروی صندلی چوبی صبحانه

 .زدم

 ی سهراب و شوکا چه بود؟شدهارس نقش تو در زندگی فروپاشیده

 .های آجرهای لق دلم را حس کردمفروریختن دانه

 وی زندگی شوکا دلیلش فقط احساس دِین بود؟داشتن راین همه وسواس

 .های جانم را گرفتنخورده روی میز باقی ماند، احساس شک مثل خوره تمام سلولبشقاب آش ماست دست

سی ای با حروف انگلیکردم. روی روتختی قهوهخوابمان نگاه میدستم را پشت سرم گذاشته بودم، به سقف سفید اتاق

 .بخشی به فضا داده بودرنگ نور آرامشخواب آبیهای تو در تو کشیدم، چراغایرهاش، با انگشت طرح دچاپی

هایم را محکم کردی. پلکشنیدم که مرا به نام صدا میخوردن درهای خانه را شنیدم، ارس صدایت را میصدای برهم

 .ام را بابت دیرآمدنت نبینیروی هم فشردم تا دلخوری

 :خواب پیچید، با لحن سردی به سان یخ غریدمروشنایی که داخل اتاق دستت را روی پریز برق گذاشتی.

 !برق رو خاموش کن -

چون جوابی از تو نشیندم، با کالفگی چشم باز کردم تا طوفان از درد و دلخوری را روانه جانت کنم؛ ولی با دیدن صورت 

 !ات دهانم از تعجب باز ماندشدهی لباس پارهکبودت و یقه

تخت پایین آمدم، با هراس چندقدم مانده تا تو را دویدم که پایم به پایه تخت خورد؛ درد وحشتناکی تا مغزم با تعجب از 

 .استخوانم حس کردم

 :خواب با دیوارهای بنفش پیچیدات در فضای اتاقیک لحظه صدای خنده
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 جغدکم چت شد عزیزم؟ -

 :های پایم را با دستم ماساژ دادمروی تخت نشسته، انگشت

 !ام کنکوفت، نصف شبی با این ریخت اومدی خونه، اآلنم فقط مسخره -

 :روی زمین کنار پایم نشستی، دستم را کنار زدی تا نگاهی به انگشتان پایم بکنی

 ...دیدگیهآخه عزیزم دیدی که اتفاقی برام نیفتاده، این همه عجله الزم نبود، فقط ضرب -

 :شد، نوازش کردمرنگ میکم سیاهبودی زیر چشمانت که کمدستم را به طرفت صورتت بردم، با انگشت ک

 دونی ساعت چنده؟ تو اون مشاوره خانوادگیتون این بال سرت اومده؟اصال با کی دعوا کردی؟ می -

 :صورتت را با مالیمت از زیر دستم بیرون کشیدی

رتی شد و گفت یه نامرد هستم که تو کمی با سهراب حرفم شد؛ بهش گفتم حق نداره شوکا رو ناراحت کنه... اونم غی -

 !کنمزندگی همه فضولی می

 :لب زیرینم را به زیر دندان خشم گزیدم

 !کنیوقت تو مسائل زناشویی اونا دخالت مییه جورایی حق داره؛ اصال به تو چه ربطی داره که وقت و بی -

 :ارس با کالفگی موهایت را به چنگ گرفتی

 .زنیمی تا خرخره پرم، بعدا حرف میشهرزاد من امروز به حد کاف -

 !سر درونم سر به طغیان برداشته بوددانم آن شب چرا دیو خیرهگشتی. نمیاز کمد همیشه شلوغمان دنبال لباس می

 .توجه کردی که تو دیگه مسئولیتی در قبال شوکا نداری؟ اصال دخالت زیادی تو ممکنه زندگیشون رو از هم بپاشونه -

 :ات کشیدیتاه در دست، دستی به صورت زخمیکوتیشرت آستین

فکر فقط به فکر رفتنه، من باید خوام، اون سهراب بیاصال منظورت از این حرفا چیه؟ من صالح زندگیشون رو می -

 !مواظب باشم تا شوکا این وسط صدمه نبینه

 :ام بردم، رشته باریکی از آن را به بازی گرفتمکردهدستم را به طرف موهای رنگ

شوکا...شوکا! پس راحتی و آرامش من چی؟ این کولری که خرابه یه هفته، اون بلیت قطاری که یه ماهه قراره بگیری  -

 بریم مشهد، پس من کجای این زندگی مشترکم؟

 :آلود تیشرت را روی تخت کوبیدیحرص
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 ؟خردی اومدم خونهبینی بعد یه اعصابحاال باید این بهونه ها رو ازم بگیری؟ نمی -

 :با حرص از روی تخت بلند شدم، عصبی به طرف بیرون اتاق رفتم

مسئله رو عوض کنه، دست از سر زندگی شوکا بردار. دوستیت شده دوستی خاله تونه صورتاین حالت طلبکارت نمی -

 !خرسه، هیچ مردی تحمل مردی دیگه رو اطراف زنش نداره

 :هایت گرفتیهایم را با دستبا خشم شانه

 .کنی؟ من فقط به عنوان یه برادر مواظب شوکا هستمرفای چرت و پرت چیه داری بلغور میاین ح -

 :ام را از دستبرد دستانت برهانمهای استخوانیسعی کردم شانه

 ...واقعا؟ ولی رفتارات بیشتر شبیه یه -

 ... رو تموم کن تا جرات داری اون جمله -

های ی نورونام، همهی تارهای عصبیهایم، همهکردم تمام استخوانهایم دادی، حس تکانِ وحشتناکی که بر شانه

 .ام از کار افتادحسی

های کمرم با خشم مرا به طرف در اتاق پرتاب کردی، کمرم به شدت به درب چوبی خورد؛ درد وحشتناکی را در مهره

مام داخل اتاق انداختی، صدای حس نمودم. آخ دردآلودی از دهانم به آرامی خارج شد. با عصبانیت خودت را در ح

 .هایت میان شرشر آب به ساحل گوشم نشستفحش

با دستی بر کمرم لنگان خودم را به آشپزخانه رساندم. اشک حسادت، بغض، دلخوری بر صورتم جاری بود. مسکنی را با 

ماه ر این زندگی هفتلیوان آب ولرم شیر سر کشیدم. از پنجره کوچک آشپزخانه به آسمان پر از ستاره خیره شدم؛ د

ا وار کوبید. سرم رام با دردی چکشکردم. دستم را روی قلبم مشت کردم، نبض شقیقهکمبود چیز عمیقی را حس می

 .ی حوادث رها شومهایم فشار دادم تا از هجوم این قطار افسارگسیختهمحکم با دست

چال به قعر هم لغزید و دست خواب مرا در سیاهکردم سقف با سرعت نور به دور سرم چرخید، چشمانم بر روی حس می

 .خود کشید

ی سیمانی گرفته و به کورمال دستم را به دیوارهزن بودم، کورمالهای ریز چشمکدرون تونلی طوالنی و تاریک با چراغ

 .یافت، چندبرابر شدطرف جلو رفتم. بابا را آرام صدا می کردم، صدایم در تونل تاریک انعکاس می

 بابا...دایی؟-
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 .صدایی آشنا نامم را به اسم خواند، صدایت مثل هزاران قاصدک رقصان در باد بود

 ...بابا من تنهام -

 :صدایی گرمی درون ساحل گوشم نشست، دستی گرم میان تارهای موهایم لغزید

 ...ببخش عزیزم -

 :کردمی صورتم حس میهای گرمت را روداد، اشکاش فشار میکسی سرم را محکم به حصار امن سینه

 !کسی تو این دنیا واسه من نموند، الاقل توی لعنتی برام بمون -

 .هایم حس کردمات را روی مسیر اشکهای اشک از کنج چشمانم چکید، بـ ــوسهگلوله

ه هم نداد، حتی گلدان شمعدانی روی پنجره آشپزخاام خالی بود، دیوارهای خانه بوی غم و دلخوری میصبح بالش کناری

 .غمگین بود

کردن در کمردرد جزیی هنوز در بدنم جاری بود، هنوز هم دلم بهانه شربت آلبالوی مادرجون را داشت، دلم بهانه گریه

 .آغوش امن دایی را داشت

 .کردیهایت اعتراف به تنهابودن میگوییها و هذیانام نبود، حتی میان آن کابوسمردم کبوتر جلد سقف خانه

های سیاهت، همیشه ارس درون چشم .ها هستندی قلبها آینهگفتند چشمگین درون آینه نگاه کردم. میبه دختر غم

 .شدای بود که گاهی هم نامهربان و خشن میی تنها و طردشدهپسربچه

 ات را به او ببرم؟کاریها و فراموشمگر غیر از توی نامهربان چه کسی را داشتم که شکایت سنگدلی

های بادام تزیین کردم. مانتوی سفیدم را زرد پر از دارچین ریختم، رویش را با خاللرگ چینی گل سرخ شلهدر کاسه بز

 .ها به آرامی پایین آمدماردکی از پلهتن زدم، شال سفیدم را هم روی سرم انداختم، شبیه جوجه

رد. پشت در تو با گلدان بزرگی از گل دم درب ظرف را روی پلکان گذاشتم تا در را باز کنم، کسی زودتر از من بازش ک

 .یوسف بودی، نگاهی به تیپ سفیدپوشم کردی؛ با ابروی باالرفته سالمی زیر لب کردیحسن

 :توجه به تو کاسه چینی را برداشتم، هنوز با آن نیشخند کنج لبت سد راهم بودیبی

 به به دستت درست! از کجا فهمیدی هــ ـو*س شله زرد کردم؟ -

 :عی کردم تو را از سر راهم کنار بزنمبا آرنج س

 .خواستم ببرممال تو نیست، برای آقارحیم می -
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 :ات بودگلدان را روی زمین کنار پایت گذاشتی، پیراهن آبی همیشه برازنده

 .آقارحیم که چندروزه رفته دهشون -

 :یوسف گذاشتیکاسه را با آرامش از دستم گرفتی و به آرامی کنار گلدان حسن

 خوای یه نگاه مهمونمون کنی؟ رزادخانم نمیشه -

تا خواستم فریادی از ترس بکشم،  .دست زیر بازوهایم انداختی، یک لحظه حس کردم مابین آسمان و زمین معلق هستم

 :ام از ته دل خندیدیهایت بستی. به چشمان گشادشدهام را با لبراه تنفسی

 ...تا تو باشی دیگه قهر نکنی -

 .ام پیچیده بودبه تو بگویم که عشقت چون پیچکی دور نیلوفر وجودی توانستمچه می

  .هایت لبخند زدم، به دستبند طالیی که آویز شکل پروانه داشت، بر دستم بستی لبخند زدمبه خنده

 .هایی که دم گوشم نجوا کردی، غرق کردمخودم را با خواب خیالِ عشقت آرام کردم، خودم را با غزل

های ریزانی تزویر و ریا نبود؛ ولی از گردباد حوادث آینده خبر نداشتم که چون برگام به تو آلودهارس، عشق ساده

 !پاییزی عشقم را به یغما خواهد برد

کرد. قیل و قال مسافران بار زمان حرکت قطارهای ورودی یا خروجی را اعالم میبلندگوی ایستگاه هر چنددقیقه یک

 .کان پر از شیطنتشان دوان بودند، در قاب نگاهم جای گرفتدست که دنبال کودبهچمدان

دختربچه چهارساله با نخ بادکنک سفید مشغول شیطنت بود، سیب سرخ کوچکی از سبد بیرون آوردم، دختربچه سیب را 

 .از من گرفت و خندان از دیدگانم دور شد

 :نگاه کردی چمدان بنفش را کنار پایمان گذاشتی، به ساعت بزرگ سالن انتظار قطار

 .ساعت دیگه قطار میاد، فالسک رو بده تا یه لیوان چایی بخوریمیه نیم -

 :فالسک سفیدرنگ را از سبد بیرون آوردم

 !چندساله زیارت امام رضا)ع( نرفتم، آی دلم واسه اون ایوون طالییش تنگ شده -

 :پریده را درون لیوان ریختیارس چای رنگ

 .با دوستام رفتم، بابام کال مخالف دینه...عقاید عجیب و غریبی دارهمن یه بار دوران دانشجویی  -

 :پاکت قند را به طرفم گرفتی
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 ...مون دیدم، عین این جغدا چشات گرد شده بودایادته دفعه اول روز عاشورا تو رو دم خونه -

 :ای از چای داغ را خوردم؛ بلندگوی ایستگاه ورود قطارمان را به سکو خبر دادجرعه

 .پاشو که قطار اومد -

ر های قطار دتا در کوپه مورد نظرمان ساکن شویم، استرس و شوق عجیبی درونم را گرفته بود. خورشید همراه با تکان

 .کردها غروب میپس ریل

 .ندها تعبیه کرده بودشده، دو تلویزیون کوچک هم مابین صندلی دار سبزرنگ پوشیدههای روکشداخل واگن با صندلی

 :شده انداختیی کوپه نگاهی به قطار سبزرنگ از خط خارجها گذاشتی، از پنجرهدستیمان را زیر صندلیساکارس 

 .جون میده لوکیشن یه تئاتر شه -

 :شال نخی سفیدرنگم را کمی جلوتر کشیدم

 خوای بنویسی؟ای واسش میحاال چه قصه -

 :آلود نگاهی بر منِ مشتاق کردیدست برچانه تفکر

 .ه شاعر سرگردون که توی دو راهی سرگردونهقصه ی -

 :ای خوردمی اشانتیون جرعهشدهمعدنی ولرمبا آرامش در صندلی کوپه نشستم، از آب

 این شاعر حاال برای چی سرگردونه؟ -

 :کرد، گفتیهای آرام قطار که حرکت میی کوپه تکیه دادی، همراه با تکانبه قاب پنجره

شه، اینکه بین دو حس متضاد گرفتار شده... بین یه حس مسئولیت قدیمی و یه حس جدید سرگردون بین فکرهای مغز -

 .ی زندگیش میشهکم همهکه کم

خشن  ایاش خطوط چهرهسوختهی سیاه وارد شد. صورت آفتابدر کشویی کوپه با تکانی باز شد؛ زنی با مانتو و مقنعه

 :داشت، پشت سرش مردی طاس با عصایی سفید داخل شد

 معصوم کوپه رو پیدا کردی؟ -

 :ها انداختها و صندلیزن نگاهی به شماره بلیت

 .جا بشینآره، بیا این -

 :پوش را با مهر گرفت، با آرامش روی صندلی نشاندمچ لرزان مرد شلوار و پیراهن سیاه
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 .سالم -

 :دستی زن را روی تخت باالیی گذاشتارس با لبخند ساک

 .داریم، شما پایین راحت باشینیی رو برمیهای باالسالم، ما تخت -

 :اش سبد میوه را بیرون آورددستیزن از ساک

 .من اسمم معصومه، ایشون هم آقا ابراهیمه، ما اهل شهرستان ورزقانیم -

 :لبخند شیرینی بر لب جاری کردم

 .من شهرزادم، ایشون هم همسرم، آقا ارس -

 :اش برق زدهای ریز عرق روی پیشانیمشت کرد، قطرهایش مرد نابینا دستش را روی شلوار پارچه

 های اعصاب من رو کجا گذاشتی؟معصوم اون قرص -

 های لرزانش نگاهمعدنی دوعدد را به دستش داد؛ دستای بیرون آورد، با آبدستی سفیدش بستهمعصوم از داخل کیف

 .متعجبمان را در پی داشت

 بافیم، کار شما چیه؟می شما اهل تبریز هستین؟ من و خانمم فرش -

 :ارس سیب قرمزی را با چاقو پوست کندی

 .کنمبله... من یه مغازه عکاسی کوچیک دارم، گاهی هم تو تئاتر اگه نقشی پیدا کنم، بازی می -

 :اش را پاک کردهای روی پیشانیکاغذی سفیدی عرقمعصوم نصفه خیاری را به دست ابراهیم داد، با دستمال

 .دفعه خیلی گرم شدهوا یه  -

هایتان را پر خواب کرد، نگاهم را از ای چشمهای آرام قطار مثل گهوارهها بعد از خوردن شامی سبک، وقتی که تکانمدت

 .زدپنجره به سیاهی پهناور شب دوختم؛ هر از گاهی روشنایی المپی در دور دست سوسو می

ام کردهت، با سردرگمی شال سفیدم را روی موهای عرقصدای فریاد هیستریکی با صدای حرکت قطار در هم آمیخ

 :انداختم

 ارس چی شده؟ -

 :ارس چراغ سقفی را روشن کردی؛ با دست جلوی چشمانم را گرفتم تا از هجوم نور در امان باشم

 .ـ آقا ابراهیم انگار حالش خوب نیست
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 .دادو جلو تکان می ابراهیم که زانوهایش را در بغل گرفته، خود را با حرکات هیستریک عقب

م کرد. آرامانند میهای نالهخانم نبود. ابراهیم دوباره زیر لب زمزمهاز نردبان آهنی کوتاه پایین آمدی، خبری از معصوم

 :اش را با دست گرفتی، سرت را نزدیک گوشش بردیشانه

 ـ آقا ابراهیم؟

 :آمدمکمی خودم را روی تخت جلوتر کشیدم، به آرامی از نردبان پایین 

 .ـ من میرم دنبال همسرش

 :هایم را منجمد کردوارش خونِ جاری در رگهای نالهحال گذشتم، زمزمهوقتی از کنار مرد پریشان

 .ـ من اونا رو کشتم، خون رو دستام پاک نمیشه

 :های لرزان حلقه کردهایش را دور شانهدستی مرا از سر راه کنار زد، معصومِ قدبلند دست

 .م... چیزی نیست، ببین دیگه تموم شد، تو در امونیـ عزیزم جون

 :مرد نابینا مثل کودکی درون آغوش زن مأوا گرفت

هاشون داره میاد...صبا...شهرزاد ...باباجون...آی وقت تموم نمیشه، به این ته مغز لعنتیم چسبیدن، صدای گریهـ هیچ

 !خدا

 :ی مَردش شدزدهی گرمی بر وجود طوفانمعصوم شعله

 .جونم آروم باشـ 

 :معدنی ریختی، به دست لرزان معصوم دادیای کمی از آبارس درون لیوان شیشه

 .مونیم تا حالش بهتر شهـ ما بیرون منتظر می

ا کرد. دستم رجا خورشید با تمام عظمتش طلوع میهای قطار در افق آسمان به رنگ سرخ فام در آمده بود، ایناز شیشه

 .شک من در زمستان دستانت شکوفه دادمی کردی، بیبا مهر در دستانت مخف

ها بعد، وقتی که در یک کافه دنج ها در زندگی شبیه بومرنگ عمل است که اثراتش شاید تا سالاعمال و رفتار ما انسان

زنی، خاطرات تلخِ اعمالت بیخ نشستی، گرد پیری روی موهایت نشسته؛ قهوه تلخ اسپرسو را با قاشق کوچک هم می

 .ویت را بگیردگل

ی قطار برنج و کباب سفارش داده بودی، با اینکه بوی کباب و عطر برنج اشتهابرانگیز بود؛ ولی طمعش زیر ارس از بوفه
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 .زددندان چنگی به دل نمی

 .داد، خیره شدمهای سرسبز که طرواتشان بوی زندگی میی قطار به زمیناز پنجره

شت های پق مقداری برنج به خورد آقا ابراهیم بدهد؛ ولی آقا ابراهیم مثل مدلمعصوم برای بار پنجم سعی داشت با قاش

 .زده نشسته بودویترین ساکت و غم

 :ارس لبخندی زورکی بر لب نشاندی

 .ـ آقا ابراهیم اگه چیز دیگه میل داری برم بخرم

 :وختهای خالی از نورش را به طرف در دآقا ابراهیم عینک دودی سیاهش را برداشت، حدقه

 ـ آقا ارس شما بچه داری؟

 :ات را تکان دادیارس لیوان نوشابه

 .ماهه ازدواج کردیمـ نه، ما تازه هفت

 :مویش کشیدابراهیم دستش را روی صورت بی

وقت خشم و غضبت رو رو وقت تو خونه حبسشون نکن...هیچوقت سرشون داد نزن؛ هیچدار شدی، هیچـ وقتی بچه

 .سرشون خالی نکن

 :معصوم دستش را که حاال با ضربات هیستریک بر سر و صورتش کوبید، در حصار دستانش گرفت

 .ـ عزیزم آروم باش

 :دردهای آقا ابراهیم سیلی شد که حتی تا زیر گلویمان ما را نیز در خود غرق کرد

 و اون آرامش؟ کو اون شبیزنم تا بار گناهانم کم شه؛ ولی کـ معصوم چندساله که شبا تو خود صبح به درگاهش زار می

 که بدون دیدن یه کابوس سرم رو بالش بذارم؟

کردن، از طرف پدربزرگم هم چندتا زمین کشاورزی مرغوب بهم ی زیبام تعریف میتو جوونی همه از قد رشید و چهره

م و ؛ ولی امون از رسارث رسیده بود. برای خودم تو روستا برو و بیایی داشتم. خاطرخواه سارا، خوشگلترین دختر ده شدم

رسومات کهنه که بابام پاش رو تو یه کفش کرد که باید دخترعموت، ستاره، رو عقد کنی. نه اینکه ستاره دختر بدی بوده 

کردن کفشام کس رو حتی الیق پاککردم که هیچباشه ها؛ ولی من اون روزا چنان از باالی کوه غرور به مردم نگاه می

ام شد، سارا هم زن یه چوپون شد تو روستای دیگه. اون شبی که سارا رو گریون عروس خونه دیدم. ستاره با چشمنمی
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قدر که لبریز شدم از عشق...از نفرت به ستاره. کردن، تا خود صبح آب حرومی خوردم؛ اونسوار بر پیکان قراضه علی می

 !م شد، کار ستاره سکوت و گریه تو پستواون شب مثل یه حیوون افتادم به جوون عروسم، وای که زدن کتک رسم زندگی

ی ام، شهرزاد، بستنصفتی برنداشتم. یه روز وسط مردادماه بچهدنیااومدن دخترا هم دست از قلدری و حیوونحتی با به

اش، از جیبم دوهزارتومن پول برداشته بودن. وقتی فهمیدم، عین شمر با کمربند به سالهخواست. با صبا، خواهر پنجمی

مادرشون افتادم. شهرزاد خودش رو سپر بالی مادرش کرد، وای که رد کمربند رو دستای کوچولوش مونده بود...تو جون 

فکر خودم بهشون چنان درسی دادم که دیگه از این غلطا نکنن. در خونه رو روشون چهارقفله کردم، با ماشینم اون روز 

کلی زیر و رو شده بود، انگار هنوز اثر آب حرومی تو خونم بود. یه سر شهر رفتم. چندساعت که برگشتم، دنیا و زمین به 

جا فقط تلی از آوار و خاک ای تو شهر نبود، همهکرد...دیگه هیچ کوچهصدای جیغ و زنان تو گوشم دنگ دنگ می

ین دستام هام رو با همها و آوار رفتم، بچهها رو گرفته بود. با دست خالی به جنگ خاکبود...سنگ و آهن جای خونه

آلود تحویلم ام فقط چند جنازه خاکها و خانوادهکشتم، راه فرارشون رو با همین دستای آلوده به خون بستم. از بچه

 ...دادن...موهای سیاهشون پر از خاک بود. صورت شهرزاد رو یه تیکه آهن از بین برده بود، صورتش فقط یه تیکه خون

 .خوردونی؛ ولی نوشدارو بعد از مرگ سهراب به درد نمیمن موندم یه دنیا حسرت، یه دنیا پشیم

 امهایی پر از سنگ و خاک که روزی اسمش خونهآور ماه مرداد از سرما مثل سگ لرزیدم، وسط خرابهوسط گرمای خفقان

ون های ریزشهام رو روشون پتوی سبز پر خاک کشیده بودند. صدای خندههای زن و بچهجنازه .بود، چهارزانو نشستم

 .های سرم پیچیدهکردند، تو سلولبازی میوقتی که تو حیاط آب

خوردم که از اون شب بیست و یکم مرداد، فقط یخ و سرما تو وجودم خونه کرده. از اون شب به بعد فقط آب حرومی می

 ه هر شبترسیدم، آختونستم حتی یه ساعت چشم رو چشم بذارم؛ از خوابیدن میهمه چی رو فراموش کنم. شبا نمی

خواستند. توی یه مسافرخونه درب و آوردند و ازم کمک میهام دستاشون رو از زیر خاک بیرون میدیدم بچهخواب می

داغون یه اتاق گرفتم، هر چی آب حرومی و مسکن داشتم یه جا خوردم؛ آخه خود من، خودِ شیطان بودم؛ موندنم فقط 

گشت، دیگه به آخر تباهی و ذلت عین این چرخ و فلک دور سرم میی دنیا شد. همهشدن بیشتر زمین میباعث نجس

رسیده بودم. از باالی پل عابر پیاده خودم رو وسط خیابون پر ماشین پرت کردم؛ آخه دیگه طاقت این زندگی رو 

 ...نداشتم

 دیده گذاشتهفانها اثر خود را روی مرد طوهای مردش را پاک کرد؛ انگار آرامبخشمعصوم با دستمال به آرامی اشک
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 .بودند که سرش در زانوهای همسرش مَسکن گزید

شکل طوالنی مقابل چشمانمان ایارس سه لیوان چای پررنگ از فالسک ریختی، از پشت پنجره کوپه دیوارهای کنگره

 .کردعبور می

 :معصوم لیوان چایش را کنار پنجره گذاشت، سر طاس آقا ابراهیم را با مهر نوازش کرد

گی گاهی برای ما آدما هم مثل این دیوار بلنده. اولین بار که دیدمش، مثل یه نوزاد تازه متولدشده توی کنج یه زند -

ها آسایشگاه دولتی بود، خودکشیش باعث شد که بیناییش رو از دست بده، یه دوره افسردگی خیلی حاد هم داشت، مدت

داد. یه بار دعای زیارت عاشورا رو براش نشون نمی چیز واکنشنشست. اوایل به هیچتوی حیاط زیر نیمکت می

ی ماجرای زندگیش رو برای دکترا تعریف کرد. عشق که منطق و دلیل کم پیله دفاعیش رو شکست و همهخوندم...کم

ی سعی و تالشش تو این چندساله فقط شناسه، از نقش یه نظافتچی درمونگاه به نقش همسرش ارتقا یافتم. همهنمی

 .ی گناهاش بگذره...ببخشید که سر شمارم درد آوردیمده؛ اینکه خدا از همهتوبه بو

 .شدکم به شهر نور نزدیک میدرون راهروی طویل قطار ایستادیم، قطار کم

 :ام حلقه کردیدستت را گرد شانه

 .یه وقت اگه از دستم تو زندگی ناراحت شدی، مثل همین معصوم بخشنده باش -

 .هایت بودجواب حرفلبخندی باشکوهم تنها 

آن سفر بهترین خاطرات زندگی مشترکمان شد. وقتی زیر گنبد نورانی در صحن حرم نشستیم، ملکوت و نورانیت آن 

  .ام را از بین بردصحنه تمام دردها و ناراحتی

 .های سفر مشترکمان تنها مرهم نبودنت استزدن عکسارس این روزها فقط ورق

 .ها باشدکه کودکمان تنها تصویرش از تو فقط همان عکس ترسمارس این روزها من می

 بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است، »

 «هاستمثل شهری که به روی گسل زلزله

*** 

 .های ناقصم کردمحوصلگی نگاهی به متنام نگاه کردم، با بیدوباره به شماره ناشناس روی گوشی

ها داشتم؛ کیک بزرگی شبیه یک دوربین عکاسی سفارش داده بودم، برای برنامهبرای تولدت، ارس، در اول شهریور 

 .شد، دعوت کرده بودمای یکبار شام در فضایی سرد و رسمی خالصه میشام هم از پدرت که دیدارمان به هفته



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

گردم وباره به ساعت صفحهدادم. دهای رادیویی را تحویل میدانم چرا امروز که روز تولد تو بود، باید متن نمایشنامهنمی

 .که روی ده صبح خواب رفته، نگاه کردم

لی گرفتم؛ وفروشی آقامرتضی میهای رز قرمز را هم از گلآژانس بدقول سر کوچه دیگِ خشمم را لبریز کرد، باید آن گل

 .خواستم برای روز تولدت غافلگیرت کنمام به تو یک نمایشنامه مخصوص بود که میهدیه

های درختان را به حرکت مالیمی در آورد. وقتی ماشین پژوی آژانس محل برایم چراغ زد، با عجله وباره برگباد گرم د

آمدن شوکا را از آتلیه دیدم. سعی ات گذشتیم، بیرونکلید را در قفل چرخاندم. در صندلی عقب از جلوی آتلیه عکاسی

وجود شوکا برایم مثل خاری در گلو بود که حتی با خوردن های عمیق کاهش دهم؛ ام را با کشیدن نفسکردم حالت عصبی

کردم؛ رقیبی که در کارزار عشقش به رفت. بوی رقیب را از هزار فرسنگی حس میآب یک رودخانه هم پایین نمی

 .سهراب ناکام مانده بود

 .های تردیدم به کوه عشقت را در قلبم حس کردمبار ریزش سنگریزهارس برای اولین

 .داختهایم انرا درون کیف بزرگ سیاهم چپاندم، آقای مالکی از زیر عینکش نگاهی سطحی به متن نمایشنامه کاغذهایم

ای وجود داشت، روی صندلی چرم سیاه احساس گرگرفتگی داشتم. پنکه خوردهایش لیوان چای نیمروی میز شیشه

یس را برای بار چندم روی پیشانی خیسم کاغذی خکرد، دستمالقدیمی کنار اتاق بیشتر گرما به اطراف پخش می

 .کشیدم

 :اش را میان انگشتان کوتاه و چاقش بازی دادآقای مالکی کاغذها را روی میز گذاشت، خودنویس طالیی

 .جوری پیش بره متاسفانه باید همکاریمون رو قطع کنیمها خیلی ضعیفن، اگه اینخانم ایمانی این نمایشنامه -

 :هایم مچاله کردمره درون دستکاغذی را دوبادستمال

 .ی تالشم رو کردم، اگه شما به این همکاری تمایل ندارین، منم بیش از این مزاحمتون نمیشمآقای مالکی من همه -

 .کاغذهایم را از زیر دستانش بیرون کشیدم، آقای مالکی تسبیح سبزرنگش را دور مشتش حلقه کرد

 .اش که داغ مهر ریا داشت، در نظرم تپش گرفتدم، تنها روی پیشانیای را پشت سرم کوبیوقتی درب چوبی قهوه

خوردند؛ وقتی پر از ایده و خالقیت بودم، دمی از تعریف و تمجیدم دست این روزها مردم نان را به نرخ روز می

 .داشت؛ ولی حاال چون تفاله چای که رنگش را پس داده، من هم نیز روانه سطل آشغال شدمبرنمی

ی ی جانم جارآن لرزی در همه سردکن با خستگی روحی عجیبی ایستادم، صورتم را زیر خنکایش گرفتم، یککنار آب
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 .شد

 .ی آشنای سهراب را دیدمبیرون ساختمان آجری در محوطه سبز، میان درختان توت، چهره

نش را کوتاه تنگ آستینرام افتاد. پیراهن نخودیهای متفاوتی از تعجب و شگفتی روی ساحل پیشانیبا دیدنش حس

 .قاب گرفته، موهای سیاهش را مثل اوایل آشناییمان از پشت سرش بسته بود

 .اش دور خورشید چرخید، حتی ابرهای آسمان هم با تنبلی روی خورشید را پوشاندزمین به عادت همیشگی

او هم دریایی از رنج و غم و  کنار پای سهراب چمدان سیاهی بود، با تحیر چندقدم به طرفش جلو رفتم. درون چشمان

 :سرگشتگی بود، دستش را بالتکلیف روی یقه پیراهنش لغزاند

 .سالم -

 :با سرگشتی لبخند معذبی بر لبم نقش بست

 سالم، از این ورا... اتفاقی افتاده؟ -

 :ی چمدانش را کمی باال کشیدسهراب خم شد، دسته

طرف خیابون یه رستوران برای آخرین بار حقایقی رو بهت بگم، اون راستش من امروز عصر به لندن پرواز دارم، اومدم -

 .گیرمسنتی دیدم...زیاد وقتت رو نمی

 .زده از تشنگی، سوزشی بر دلم انداختهای ترککنجکاوی مثل لب

ود. ب های مصنوعی قرمزهای بزرگ سرو چیده بودند، نگاهم به گلدان پر از گلرنگ زیر درختمیزهایی با رومیزی نارنجی

 :سهراب با کالفگی به منوی رستوران نگاهی انداخت

 خوری؟چی می -

 :کردشال سفیدم را کمی جلوتر کشیدم، موسیقی سنتی جاری در فضا به حس بد تشویشم اضافه می

آقا سهراب لطفا برین سر مطلب، من وقتی زندگی مشترکتون با شوکا به هم خورد خیلی ناراحت شدم؛ امیدوار بودم  -

 !اره به هم برگردین، شوکا خیلی شما رو دوست دارهدوب

 :ی چشمانِ سیاهش را چین داد، نگاه جستجوگرش را روی صورتم تاب دادسهراب با پوزخندی که گوشه

وقت شوکا رو دوست دونی ویژگی احمقانه تو چیه؟ اینکه همیشه مثل کبک سرت رو زیر برف کردی، من هیچمی -

 ...نفر عوض شد نداشتم، زندگی ما توسط یه
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ای بیرون کشید، آن را جلوی رویم تاپش دفترچهام را که دید، خم شد از جیب جلویی کیف لپنگاه منتظر و عصبانی

 امکجی بر حواس آشفتهرنگ را باز کردم، دستخط زیبایت، ارس دهانایهای لرزان دفتر خاطرات قهوهانداخت. با دست

 .بود

 :رمقم تاختبر جان بی هایشی حرفسهراب با تازیانه

قتی اش وهاش رو نگاه کنی، حتی سوز و گداز عاشقانهتک واژهتونی تکشرح عاشقی شوهر دلسوزت به شوکاست، می -

کردم ارس آدمه، راز دلم رو جاش که من احمق فکر میکه فهمیده شوکا دوستش نداره. بری جلوتر جالبتر هم میشه؛ اون

شق تو شدم؛ ولی چی نصیبم شد؟ شوکا رو دوباره به ریشم بستن، تو رو از دستم گرفت. اون به دوستم گفتم... این که عا

 .قدر نامرد بود که تو رو هم اسیر خودش کردعوضی اون

 :ی آخر دفترچه را نشانم دادحسم بیرون کشید، با خشونت ورقههای بیدفترچه را از میان دست

بازیه؛ نباید بذارم وجودش زندگی شبدختر شهرزاد مثل یه عروسک خیمه ماه گذشته است، بگیر بخون...اینمال دی -

 !شوکا رو به هم بریزه

 :های سیاهش را پاک کرد، چند اسکناس را روی میز انداختبا خشونت اشک نشسته درون تیله

خودت فکر کنی ارس  تونی بازم تو وهممن که خودم رو از یه زندگی اجباری پراز بوی تعفن و دروغ راحت کردم، تو می -

 !عاشقته... این دفترچه رو فقط به خاطر دوستی بابات بهت دادم

شده، پر از های خشکهایش پر از شعر و گلهایی که به شدت لرزش داشتند، دفترچه را به دست گرفتم، ورقبا دست

 .های خشکیده شبانه دوری از یار بودهای تیرخورده، پر از اشکقلب

کردم، به امید چه کسی کل ها را گز میریزان خیابانها با پای پیاده اشکها کشیدم، مثل دیوانهر خانهدستم را روی دیوا

 ام را از دست داده بودم؟خانواده

را  ایدادن نداشتم. ورقهچیزی در این زندگی برای ازدستای با دست و پای لرزان نشستم، دیگر هیچروی سکوی خانه

 .ی دیگر از حماقت من بود، کودکی که یک ماه بود منِ دیوانه به این دنیا دعوتش کرده بودمبودنش یک نشانهکه مثبت

 .اش خو گرفته بوددانست؛ شهرزادی که به عشق رویا گونهکودکی که مادرش حتی از شوهرش چیز زیادی نمی

لوحی که در باورهایش ارس، هشهرزاد ساد .اش شک نکرده بودشهرزادی که حتی به وجود دائمی شوکا در خانه و زندگی

 !ای از آسمان هفتم بودیتو شاهزاده
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 او مرا دوست دارد، »

 من تو را 

 ...و تو

 کداممان،ما هیچ

  «.سهم هم نبودیم

 .هایم مثل دسته جارو پریشان بود، زیر چشمانم به اندازه یک بند انگشت فرو رفته استموهای خیسم روی شانه

 .اددهای حریر، تاریکی آسمان آمدن شبِ تاری را نوید میه سردرگم است، از پشت پردهچشمان خاکستری زن درون آین

شکالتی را گذاشته بودم، ظرف پر میوه گیالس و هلو، پارچ شربت پرتقال زیر نورهای  روی میز چوبی وسط سالن کیک

 .شمع تأللو زیبایی داشتند

هایش را درون صندوقچه ریخته درش را هزاران ی بدبختیی، همهرنگپیراهن طالیی ماکسی را برتن زدم، در آینه زن لب

 .کردمخواستم، فکر میکرد. به خوشبختی که برای کودکم میقفل زده، به خوشبختی تظاهر می

 .ام بودیها درونش مرده بودند، خیرهسرم را که بلند کردم، با آسمان چشمانت که ستاره

ات بردی، سرت را به کنار ای از موی خیسم را به طرف بینیکنارم لغزیدی، رشتهصدا خواب بیپریده چراغزیر نور رنگ

 .گوشم نزدیک کردی؛ از آینه به حرکات آرامت خیره شدم

 :ای بر رشته مویم زدیبـ ــوسه

 امروز سهراب رو دیدی؟ -

ام ماههک آن به کودک یکام را با مهر نوازش داد، یبا شنیدن این حرفت لرزشی در بدنم حس کردم، انگشتانت شانه

 .فکر کردم

 :لبم را به دروغی ویرانگر باز کردم

 .نه...آخرین باری که دیدمش قبل عروسیمون بود -

 زده ازشدن موهایم را با دستت حس کردم، وحشتات خارج کردی، کشیدهآه وحشتناکت را مثل محتضر دم مرگ از ریه

 .خشم طوفانی بودهای پشت صندلی بلند شدم، چشمانت پر از رگه

های سیلی اول را محکم روی صورتم کوباندی، از شدت ضربه به آینه برخورد کردم، صدای وحشتناک خردشدنش با جیغ
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 .آلودم همساز شدهیستریک

 شهرزاد خدا لعنتت کنه! چرا دروغ میگی؟ لعنتی امروز تو با سهراب کدوم گوری بودی؟ -

 .شیدزده اتاق بخو المپ را روشن کردی، روشنایی وحشتناکی به صحنه جنگ با درد و خشم مشتت را روی پریز کوبیدی

 :هق دستم را روی دهانم فشار دادمبا هق

 چته، روانی شدی؟ -

 :هایی را از جیب شلوارت بیرون آوردیعکس

 ...خرابم نکردی... بگو زنم هـ ـر*زه نیستبیا سند رسواییت رو ببین، بگو که خونه -

های دیگری هم از وجود سهراب در پارک، در سوپرمارکتی ر مالقاتم با سهراب در رستوران بود، عکسهایی از قراعکس

 :بار نگاه کردم، با درد از عمق وجودم نالیدمها را چندینکه برای خرید رفته بودم. با وحشت دوباره عکس

 ....دروغه، به خدا قسم دروغه...به جون بابام قسم دروغه -

قت که از شلوار کمرت بیرون کشیدی، دوختم. با وحشت دنبال راه فراری برای خودم گشتم، با دهان نگاهم را به شال

 :کرده از خشم و جنون نالیدیکف

 .همین اآلن بهم گفتی سهراب رو ندیدی...من سزای زن خائن رو جور دیگه میدم -

ی دردها دور تم گذاشتم تا از مار خزندههای وحشتناک کمربند با اشک و نفرینم همراه شد، دستم را روی صورسوزش

 :شوم، پیراهنت را با خشم از تنت بیرون آوردی

 !بابام حق داشت، توام عین مادرت ذاتت از خیانته -

ی به کردم. با پوزخندی بطنم بودم، سوزش وحشتناکی را در قوزک پایم حس میدفاع چسبیده به دیوارهنگران کودک بی

 :خواستی به تنم یورش بیاوری، از کشوی کمد لباس دفترچه خاطراتت را بیرون آوردمیتو که مانند شیر وحشی م

بیا اینم سند توی خائن، سند عشق آرمانیت به شوکای عزیزت...سهراب این رو بهم داد، فقط امروز دیدمش، تویی که  -

 !حتی بعد از شوهرکردنش هم مدام دستت تو سر و گردن عشقت بود

 :ی میز کوبیدیبا خشم پایت را رو

 کنی این حرفا رو بزنی؟طور جرأت میاون دهن کثیفت رو ببند، چه -

 :با تعلل از روی زمین بلند شدم
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تر از منی، شوکاجونت حتی محل سگم بهت مگه دروغ میگم، همه حرفای خودته...شوکا خط قرمزت... تو خیلی بدبخت -

 !کنمم بخوره دوباره میرم وسط خیابون رسوات میای اهمیت نداری، دستت بهکس ذرهنذاشته...واسه هیچ

شنیدم، صدای خشمت درون ها و برگردندان میز را میبا خشم به طرف اتاق پذیرایی یورش بردی، صدای شکستن ظرف

 :ساحل گوشم نشست

 !های زنلعنت خدا به همه -

هایت مثل حیوان شنیدم، صدای نالههقت را به آرامی روی تخت مثل جنینی مادرمرده در خودم جمع شدم؛ صدای هق

 .زخمی بود

من زنی خائن نبودم؛ اینکه تو با قساوت قلبت با یک عکس نجابتم را زیر سوال بردی. زندگیمان شبیه رینگ بوکس شده 

بود که مانند دو حریف قَدر به جان هم افتاده؛ بعد از جنگ و جدل بسیار، هر دو خونین و مالین گوشه رینگ منتظر راند 

 !بعدی مسابقه بودیم

با پای لنگان خودم را به درب اتاق رساندم، گیج و منگ بطری آبی را روی سرت خالی کردی. وسط اتاق پذیرایی شبیه 

های شکسته بشقاب چینی بر من وجود آورده، تکههای شکالتی کیک روی فرش منظره چندشی بهمیدان جنگ بود؛ تکه

 .کردکجی میدهان

 :ام پوزخندی زشت زدیزدهو یخ با دیدن نگاه سرد

کنن؛ ولی در ها طوری گرفته شدن که تو رو متهم به خــ ـیانـت میدونی شهرزاد من خودم یه عکاسم، اون عکسمی -

نظرم خــ ـیانـت فقط تماس تلفنی یا هر گندکاری دیگه نیست، تو امروز با دروغت بهم خــ ـیانـت کردی...دیگه از 

 ...سته شدم؛ من و تو هردومون عین همیم، کس دیگه ای رو دوست داریماین بازی احمقانه خ

 :با خشم روی درب چوبی اتاق کوفتم

 !کاریای خودت نکن، من توی آشغال رو دوست داشتمخفه شو... من رو قاتی کثافت -

 :ی روی اپن برداشتیبا خنده سیب سبزی از روی سبد میوه

کنن، منم دیگه از اینکه وقت فراموش نمیها عشق اولشون رو هیچباور کنم؟ زن خوای این دروغت روشهرزاد واقعا می -

 .خوابمداشتنت کنم راحت شدم، شبا میرم پایین تو عکاسی میتظاهر به دوست

ی هایم حتزده روی زمین افتادم، ضجهصدای تق درب را که شنیدم، زانوانم به سختی به رعشه افتاد؛ مثل نهال طوفان
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 .ا هم لرزاندعرش خدا ر

 بار رفتنم راباید ببندم کوله »

 «جا منزل نداردمرغ مهاجر هیچ

هایی را که از ریشه بیرون آمده ببینی. خار و توانی درختات را باز کردی، میوقتی که بعد از یک طوفان بزرگ در خانه

 .شویها روبرو میشکسته مغازههای شیشهروها با خردهاند، در پیادهها جمع شدهخاشاکی که در سطح خیابان

ر و ها به دماهه من بعد از آن شبی که پرده از حقیقتِ زندگیمان کنار رفت، نابود و خاکستر شد. ساعتکل زندگی هفت

 هایمها و دلشکستگیی خاطرات و دلبستگیی وسایلم را درون چمدانم جمع کردم، همهزدم، حتی همهدیوار خانه زل می

 .ام تلنبار کردمعروسیرا درون چمدان 

ارس واقعا خیلی سخت است جایی باشی که دیگر نه کسی منتظرت است، نه کسی غذایی را که با هزار ذوق و شوق 

هایت یا کمرت حلقه شده، دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی هاست دور شانهپختی، لب خواهد زد. دست پرمهری که ماه

حتی برای بالشی که با  .توانی به آسانی دل بکنیبخش لحظات تلخت بوده، نمیمعتاد آغوشی باشی که ضربان قلبش آرام

 .کردمخود به آتلیه برده بودی، حسودی می

 های وحشتناکی از صبحکشیدن را بر من بسته بودند. حالت تهوعهای زندان، راه نفسدیوارهای اتاق از هر سو مثل میله

 .شدهای جانم جاری میای بود که در سلولا مزهگرفت؛ مزه زردآب تلخ تنهبیخ گلویم را می

کنار کاناپه پتوی سرخ گلبافت را روی جسم لرزانم کشیده بودم، صدای تق درب را شنیدم. بعد از دوهفته سایش 

 .الی موهایم جاری شدشنیدم، اشک گرم دلتنگی از گوشه چشمانم در البهشلوارت را در فضای خانه می

 :هایم را درجا خشک کردز صورتم حس کردم، صدای سردت اشککنار رفتن پتو را که ا

 .پاشو بشین چند دقیقه کارت دارم -

 :های سنگین از اشکم را به صورت درهمت گشودممژه

 خوای؟چی می -

 :آلودمان تکثیر شدها گشته، بوی ادکلن خوشت در فضای غمبرخالف من که صورتم شبیه زامبی

 .حرف بزنیم، یه راه حلی برای مشکلمون پیدا کنیم خوام مثل دوتا آدم بالغمی -

 :با لبی پر از پوزخند پتو را کناری پرت کردم
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ام رو به خاطر تو از دست ندادم، آینده من رو با دروغات که تباه نکردی، تو یه ی خانوادهما که مشکلی نداریم، من همه -

 !هیوالی عوضی هستی

 :با حرص دستی بر ته ریشت کشیدی

 ...ذاشتیی گناها رو گردن من افتاد، خودت چی که با سهراب قرار و مدار مین همهاآل -

 :ی اتاق قرآن جلدسبز را روی میز گذاشتمآلود از کتابخانه گوشههیستریک

ترین آدمی هستی که تو طول عمرم دیدم، تو شرفزنی اعتقاد داری، تو بیاگه واقعا مردی قسم بخور به حرفایی که می -

ها هم کار خودت بود... توی کثافت زندگیم رو به گند کردن اون عکسهای کثیفت جلو اومدی؛ حتی پخشون نقشهبا ا

 !کشیدی

 :ی شلوغ گرداندیکرده، نگاه سرگردانت را به خانهبا ابروان در هم گره

تونیم گه بریدم! میشهرزاد اون عکسای کوفتی رو من پخش نکردم، تو این زندگی من شاید بیشتر مقصرم، اآلن دی -

 .خوام با شوکا ازدواج کنمات رو میدم...من میی مهریهطالق توافقی بگیریم، همه

 :وارم را با دست جمع کردمموهای شلخته

ز تونی عزیگیرم، میوقت طالق نمیاین یکی رو دیگه کور خوندی که راحت بذارم به اون شوکاجونت برسی، من هیچ -

 !دلت رو صیغه کنی

 :ام دوختیت را روی یقه تیشرت کناررفتهنگاه

 !من با پیشنهاد صلح پیشت اومده بودم؛ پس از این بعد هر چی دیدی از چشم خودت دیدی -

 :با پوزخند راه خروجی خانه را نشانت دادم

 .گرفتیخواد بکن، تو اگه عرضه داشتی رضایت شوکا رو همون اول میهر غلطی دلت می -

 :رده دوقدم به من نزدیک شدیکبا ابروان درهم گره

وقت نتونستم دوستت داشته باشم؛ چون با یه لبخند و یه بـ ــوسه جلو روم وا دادی...چون خیلی دم دونی چرا هیچمی -

 !دستی بودی

 :با خشم دستم را باال بردم تا بر صورتت بکوبم؛ ولی بازویم را محکم فشار دادی

 !شهرزاد از امروز دیگه زندگیت جهنمه -
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ام با او ام دلش پیش من نبود، ماندن و لجبازیآمد، وقتی شریک زندگیکردن از من بر نمیکاری جز گریهواقعا هیچ

 .ام بودترین کار در زندگیاحمقانه

*** 

بارید، آلود میهایش برف با رقصی وهمشوم، به طرف پنجره که پشت شیشهبابا بلند میاز پشت میز تحریر خانه حاج

ه فقط هایی کهای شبانه بود، از دلتنگیگذارم، باقی خاطراتم فقط پر از گریهدست گرمم را روی تن سرد پنجره میرفتم. 

خواستم تو عاشقم باشی؛ ولی بدترین نوع عشق، عشقی گرفت. من با لجبازی فقط میات، ارس نفسم را میدوری

 .طرفه استیک

خواهم این بار فقط به آرامش او فکر کنم. با اینکه هر لحظه کنم، مییخوردن کودکمان را حس مارس حال که گاهی تکان

 .هایت نفس بکشم؛ ولی دیگر هرگز عشق را از تو گدایی نخواهم کردخواهد در عطر نفسدلم می

*** 

 «دردحقیقت پرده می» پرده دوازدهم: 

 ترین رهگذرمبی تو باران بزند خیس»

 «نکنمتا به صدخاطره با چتر خــ ـیانـت 

شوی، به خودت کنند از خواب بلند میهایی که در حیاط قیل و قال میوقتی صبح یک روز برفی با صدای گنجشک

رسی که بدون دلتنگی برای گویی که از امروز دیگر یک شروع نو برای خودت و کودکت است. ارس، به این یقین میمی

 .شود در هوای سرد این شهر نفس کشیدتو هم می

هایم را به پا بازی کرده. پوتینپیچم؛ کودکمان امروز هــ ـو*س برفزرنگی را دور خودم و دخترمان میشال سب

 .دهد که اهل خانه هنوز در خواب شیرینِ صبحگاهی هستندتاک ساعت از صبح زود خبر میکشم، تیکمی

پیچد. ام مینایی درون مجاری تنفسیدارم، بوی توتون آشسهند را از روی مبل وسط پذیرایی برمیپالتوی سیاه دایی

 .کندهای تبدارم را نوازش میشود، هوای سرد گونهکنم، صدای قیژ خفیفی بلند میدرب چوبی سنگین را به آرامی باز می

ها با قیل و قال گذارم؛ صدای خرت آرام خردشدن برفبرف نرم سبکی روی زمین را پوشانده، پایم را روی برف می

 .شودز میگنجشکان همسا

شوم. کمی از برف را درون کنم، از سرمایش کمی مورمور میشوم، گلوله برفی کوچکی را درست میبه سختی خم می

هایت در برابر سیطره دیدگانم بندم. ارس تصویر برف نشسته روی مژهگذارم؛ از خنکایش چشمانم را دمی میدهانم می
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 .نقش بست

 ...ویارتم شبیه آدمیزاد نیست -

 :هایش پیچیده استهایش را دور شانهرنگ، دستکنم؛ دایی در پلیور نخودیهایم را باز میتعجب پلک یکی از چشم با

 .بیا تو تا مریض نشدی -

 :اندازمشده را روی زمین میگلوله برفی آب

 .خواد با پنیردایی دلم نون بربری می -

 :داردرا از کنار دیوار برمی کشد، پارویی قرمزاش میریش خاکستریدایی دستی به ته

 خوای با ارس حرف بزنی؟راسته که می -

 :اندازمنگاهی به آسمان صاف بدون لکه ابر می

 .باید برای آینده خودم و این بچه باهاش به توافق برسم -

 :دمدسهند بخار دهانش را درون دستانش میدایی

 .خوای بری تنهایی نروپس وقتی می -

م هایخواهم عبور کنم، دایی دستش را دور شانهدهم. از کنارش که به آهستگی میموافقت تکان میسرم را به عالمت 

 :اندازدمی

 !شهرزاد این دفعه ما پشتت هستیم، فقط عاقالنه و از روی منطق تصمیم بگیر -

 :اندازمبا شیطنت ابرویی باال می

 های خودت عاقالنه بود؟انتخاب -

 :خاراندیمی است، آن را با دست کمی میکنار ابرویش جای زخمی قد

انتخاب هانیه عاشقانه نبود، بعد از اون حادثه وحشتناک مثل آدمای حیرون بودم، سخت بود بعد یه عمر عاشقی  -

اومد. در مون می...خورشید از بچگی همسایه دیوار به دیوارمون بود که هر چند یه روز با یه ظرف آش نذری دمِ خونه

وقت ادا نمیشه! بعدها بهم گفت نذرش ازدواج با من بود. شهرزاد وقتی بیست و چندسال با نذریه که هیچ عجب بودم چه

قدر کار رو سرم ریخته بود که حتی فرصت کنی، پوست تنت میشه، خون جاری توی شریانات میشه. اونیکی زندگی می

اونم عزادار ماهان بود؛ ولی  ...ی رو به عهده گرفتعزاداری هم نداشتم، هانیه مثل یه شیرزن نصف کارای ختم و عزادار
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 .یه ستون واسه خیمه سیاهمون شد

برد؛ بابا رو مداوم به فیزیوتراپی و دکتر میکردم، هانیه حاجیه شبایی رو که توی حیاط سیگار رو با سیگار دیگه روشن می

خواد به خونه پدریش م با یه ساک بسته میبعد چندماه یه غروبی که خونه اومدم، دید .هانیه پشت و پناه شده بود

های همسایه به مادرجون گفت از طعنه زن .کردبرگرده، سرش رو روی زانوهاش گذاشته یه بند مثل ابر بهار گریه می

 گفتن با همدستی هانیهام بلند شد، تهمت یکی دوتا نبود...میهاشون رو شنیدم، دود از کلهستوه اومده. وقتی تهمت

ایمه...شهرزاد وای که جگرم از شنیدن این دیده، زن صیغه ای که خودشم داغنیست کردم؛ هانیهرو سربهخورشید 

کس یه نگاه هیزم نینداختم، اآلن تا حد یه مرد عیاش پایین پاره شد! منی رو که یه عمرم به ناموس هیچها پارهحرف

ه رو فروختیم... ولی بازم هانیه مصر به رفتن بود. یه شب آورده بودن. دیگه طاقت موندن تو اون محله رو نداشتم، خون

و خوای بری؟ اصال جایی رکجا می»ایش، جلوش رو گرفتم و گفتم: قبل رفتنمون جلوی در خونه با اون ساک رنگ قورباغه

 «هم داری که بری؟

که هر  ای بمونما باید تو خونهبه تو چه؟ من و شما اصال با هم هیچ صنمی نداریم، چر» ام کوبید:با خشم تو تخت سینه

 «روز از دیدن مردی که عاشقش شدم؛ ولی متعلق به من نیست زجر بکشم؟

سکوت من رو که دید، با سرسختی  .شهرزاد یه لحظه یخ کردم، من تو زندگیم فقط عاشق خورشید بودن رو بلد بودم

دت کردیم، همین که شبا خسته و کوفته میام هانیه به بودنت عا» هاش رو محکم گرفتم و گفتم:خواست بره، شونهمی

بابامی، جای خالی شهرزاد رو برامون پر کردی، با بداخالقیام بخش قلب حاجدست مادرمی، آرامشبینم کمکمی

 «تونی بسازی، بمونی من همیشه هستن، با اینا میخوای عمرت رو پای ما بذاری؟ خانوادهسازی...ولی هانیه واقعا میمی

 .ی جونم شدا تمام عشق و اخالصش موند و همههانیه ب

 :کشمشال پشمی سفیدم را روی موهایم جلوتر می

 اآلن چی؟ دایی عاشقش نشدی؟ -

 :کندها آشنا میدایی پارو را به دل برف

 .اآلن عاشق خودش و جوجوی تو دلش هستم، برو تو -

 .که کشتی زندگی دایی در ساحل آرامش لنگر انداخته استکنم گردم، زیر لب خدا را شکر میبا لبخند به داخل خانه برمی

*** 

ای نداری؛ ولی امان از ها و آجرها خاطرهها و خانه ها، حتی سنگفرشخوبی زندگی در محله جدید این است که از آدم
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 !های دونفره استزدنهایش هم پر از قدمهای قدیمی که حتی ذهنِ سنگفرشمحله

ر های پهای سمت چپ کنار جوب باریکی است، ردیف درختانی با شاخهچندین خانوار بود. خانهای بزرگ با جا محلهاین

 .نوازداز برف چشمانم را می

 .گویدای لباس شب شیکی به مشتری خوشامد میاندازم، پشت ویترین شیشهرنگ مینگاهی به درب بنفش

ای با موی خرمایی بعد از چند دقیقه، کله .کنمهم نزدیک میهای پالتوی سیاهم را کمی به زنم، لبهای به در میچند تقه

هایش خبر از گریه شبانه شدیدی دارد. کلید را به نرمی پشت شود، ورم پشت پلکآشفته از پشت پرده سفید پدیدار می

 انه برگردم،شود. بین رفتن به داخل یا اینکه راه آمده را به طرف خی سفید گم میچرخاند، دوباره پشت پردهدرب می

 .مردد هستم

دار زنم، موج خوشایند بوی چای دارچینشود؛ پرده سفید را کنار میهایم پیروز میی حسباألخره حس کنجکاوی بر همه

 .کندحس خوبی بر من هدیه می

ا م تشوهای پارچه شاد و رنگی است، سه میز چرخ خیاطی کاچیران گوشه مغازه است، خم میهای آهنی پر از رنگقفسه

 .بوتم را پایین بکشمزیپ نیم

 :کنمگذارم، سرمای مطبوعی در کف پایم حس میچهار که پا میدرروی فرش سه

 جان کجایی؟سالم هاله -

ن حال بدش کردای برای ماستمالیشود، آرایش نصفه و نیمهها هاله با پلیور سفید و شلوار لی آبی پیدا میاز پشت قفسه

 .کرده است

 .عزیزم، خیلی خوش اومدین وای سالم -

 :کندبا دست صندلی کنار بخاری کوچک را تعارفم می

 .دار بریزمبفرما بشین، بذار یه لیوان تمیز بیارم، برات چایی دارچین -

 :کنمام را کمی از گردنم باز میبرد؛ دستش ناخودآگاه لرزی آشکار دارد. شال پشمیدستش را به طرف قوری استیل می

 !موقع مزاحم شدمر صبحی بیببخشید س -

 :شودچشمان عسلی زیبایش غرق مراوید اشکی می

 نه من یه کم شب خوابیدم، شهرزادجان سفارش خاصی داری؟ -
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 :کشمبوی دارچین لیوان چای جوشیده را نفس می

 .خوامدار دخترونه قرمز مییه لباس چین -

 :ا نزدیک بخاری بگذاردآورد تبا ابروی باالرفته از تعجب صندلی چوبی دیگری می

 خوای؟وای عزیزم، برای کی می -

 :زنملبخند شیرینی بر صورت مات از تعجبش می

 .ام... چندماه دیگه به دنیا میادبرای بچه -

 :داردهای تور و ساتن ظرفی را برمیشود، از روی قفسه میان پارچهبا شوق از روی صندلی بلند می

 !خیلی مبارک باشه -

 :افتدهای رنگی بزاق دهانم راه میالحلقومحتبا دیدن را

 !وای خیلی ممنون -

 .دکنبخشش طعم بهشت را برایم تداعی میدارم، شیرینی لذترنگ از آن بازار رنگ شیرینی برمیای صورتیدانه

 :گیردی چشمش را با سرانگشت میبا حسرت اشک گوشه

 .الحلقوم دوست دارهباره، آرش خیلی راحتزمون برام میببخشید، این روزا هوای دلم بارونیه، از زمین و  -

 :کنمهای کوچک و سفیدش را با همدردی نوازش میدست

 .مشکالت همیشگی نیستن، با کمی صبر و گذشت زمان حل میشن -

 :برداش را پشت گوشش میای از موی آشفتهطره

 .دونم چه گِلی به سرم بگیرمکردن، نمیام مثل کوه قد علم ام در مقابل خواستهی خانوادهوقتی همه -

 .بینن که ما از درک اونا عاجزیمخوان، گاهی اونا چیزهایی رو میوقت بد ما رو نمیی ما هیچعزیزم خانواده -

 :کندشود، آه جگرسوزش حتی نسیم غم را در دلم جاری میهای زرد رقصان بخاری خیره میهاله به شعله

 !ی ناقابلهشدن که دستِ من نبود، عاشق یکی شدم که فرق من و اون فقط چند میلهشقشهرزاد من عاشق شدم، عا -

ی که باربار عشقت رو کجا دیدی... اصال اولینپرسن اولیندونی وقتی از همه میچشمای تو هم مثل مامانم گرد شده، می

 .زدندفریاد میگناهی صاحبش رو با دیدنش مات چشمای مظلومش شدم، اون چشمایی که از دور بی

برای دیدن داداشم زندون رفته بودم، پشت شیشه تک و تنها نشسته بود، سرش رو روی بازوش گذاشته بود. چند لحظه 
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ا هم از هکه فقط فقط نگاهش کردم، سرش رو که بلند کرد، انگار یه بغل غم رو ریختن تو دلم، زمین و زمون، حتی ثانیه

 اش رسیدهدونست که لحظهن نبود؛ دستم به طرف گوشی رفت، اونم انگار میحرکت ایستادند. شهرزاد دست خودمو

 ..بود... گفتم سالم... اونم گفت سالم

نفهمیدم، فقط دلم یه لحظه از بغض خفته تو گلوش لرزید. اول برام یه سرگرمی بود. شماره موبایلم رو بهش دادم؛ آخه 

هام یادم رفته بود، دیدم یه تماس از یه شماره عجیب دارم. آرش یهمبندی داداشم بود. چندروز بعدش اصال بین روزمرگ

 :های زندون گفته بودبود؛ برام یه شعر پشت میله

 نیستی»

 اندها گم شدهفصل

 نه ز باران خبری،

 نه ز یلدا،

 !نه ز پاییز

 ی آنچه که هستهمه

 «.ی تابستان استداغ سوزنده

یه بار ازش پرسیدم واسه چی تو زندونه، شهرزاد جوابش مثل ریختن یه آخه شاعره؛ حرفاش پر از شعر و غزل بود. 

بغل ترانه و شعر میگه آدم کشته؟ از قابلمه آب جوش روی سرم بود. اون یه قاتله؛ باورت میشه کسی که واسه من بغل

ه سم یه قاتل که ببازی روزگار تو شوک بودم، وقتی این رو بهم گفت، حتی بهش مهلت ندادم از خودش دفاع کنه؛ چون ا

افته. ازش به حد مرگ ترسیدم، دیگه تصمیم گرفتم برای همیشه این زبون میاد، یه هراس احمقانه به جونمون می

ی که جایی بیمارگونه رو قطع کنم، دیگه شعرهاش رو نخوندم؛ ولی اون لعنتی تا ته ته افکارم نفوذ کرده، تا اونرابطه

 .جوری پر نمیشهخیلی بزرگه که هیچ فهمیدم زندگیم بدون اون یه حفره

دار جوشیده در دستانم برد. چای دارچیناش پناه میهاله برای شستن صورتش از غبار درد عاشقی، به پستوی مغازه

اش سرد شده و دیگران قابل خوردن نیست؛ مثل عشقی که زیر خرواری از سوءتفاهم به بیاتی گراییده، رنگ آبی آسمانی

 .مرده بدل گراییده استبه خاکستری چرک

های زندان جوانه زده، چون پیچکی که دور کنم؛ عشقی که از پشت میلهارس به این عشقِ نامتعارف هاله و آرش فکر می
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 .ای بدهدچوبه دار پیچیده، در شب چله زمستانی آرش شاید شکوفه

م را کنار گذاشتم، با خاطراتی که با دیدن حتی ها را کنار بگذارم؛ خب بار نفرتارس یک آشنا روزی گفت بار نفرتم از آدم

 شود، چه کنم؟یک تصویر برایم تداعی می

 وقتی با یکی این همه خاطرات بد دارم، چرا باید دوباره آن رنج را آزمایش کنم؟

 کرده در جانم چه کنم؟کند؛ ولی با توی رسوبتجربه نشان داده آدم عاقل یک اشتباه را دوبار تکرار نمی

 :اندازمام مییف سیاهم را روی شانهبند ک

 .جان من امروز میرم، چندروز دیگه که حالت بهتر شد مزاحمت میشمهاله -

 :کشدکند، به نشانه اعتراض ابروهایش را در هم میهایش را پاک میهاله با دستمال دست

 ...جوری که خیلی بد شدشهرزادجان من حالم خوبه، این -

 :کنمهای براق عسلی هانیه میکنم، لبخند عشق را مهمان تیلههایم درست مینهام را روی شاشال پشمی

 .زنیمچیز حرف مییه روز دیگه سر فرصت میام مفصل در مورد همه -

وقت دوست صمیمی نداشتم؛ کسی که کنم، من هیچفشارد. دقیق که فکر میهایم را به صمیمت خواهری دلسوز میدست

ا او ام مزه کند، یا بندگی مشترک بگویم، یا اولین ترشی را که بدون کمک دیگران درست کردههای زبرایش از ناگفته

های تبریز را زیر پا بگذارم. نه اینکه تک و تنها جلوی فروشگاه سیسمونی نوزاد، ی طول مغازهبرای خرید سیسمونی همه

 .زده بر گلو به تماشا بایستمبا بغضی چنبره

جا کنارم باشی تا دست در دست آورند. ارس تو باید اینام به غلیان میی عواطف مادرانهانه همههای صورتی دخترکفش

هم برای دخترمان خرید کنیم. دستان بزرگ تو باید دور تنم حلقه شود، خانه امن دخترمان را نوازش بدهی، گوشت را 

وش بدهی، باید آغوشت امنت تنها و تنها از آنِ باید بر درب خانه دخترمان بچسبانی، باید به ضربان قلبش عاشقانه گ

 .کودکمان باشد

ات رسانند که روزگاری با تو خانه داشتم. دیگر از پیرمرد دستفروش کنار آتلیه عکاسیروها مرا به آن خیابانی میپیاده

 .شده استی پارکخبری نیست، تنها جنبنده ظهر زمستانی، راننده ماشین پیکان سفید کهنه

چرخانم؛ ترسم از این است که کلید قدیمی را درون قفل میای. دستهبز درب خانه را به بنفش سیر تغییر دادهرنگ س

می پله قدیشود، همان راهات ببری، حتی قفل را هم عوض کرده باشی! ولی درب که باز میبرای اینکه ردپای مرا از زندگی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 213 

 .کندز میرنگ پوسیده برایم آغوش باهای سبز کاهوییو نرده

 .بردی آن روزها مرا در بهت فرو میروم؛ هجوم خاطرهها باال میرمق از پلهبا پاهای بی

شود. دست خودم نیست؛ من معتاد این خانه ای، پای جلورفتنم سست میمست از خاطرات خوش جلوی درب چوبی قهوه

 !ام هستمو آرامش روزهای عاشقی

های . مبلکنمودن آن است، با انگشت گرد نشسته از قاب عکس عروسیمان را پاک میبسکنهگرد و غبار خانه نشان از بی

کشم؛ با اند. سرکی به اتاق خواب میهای کتابخانه روی زمین ریخته شدهای. کتاببنفش گلدار را با پارچه سفید پوشانده

 .گذارمدیدن بلبشو دستِ حیرت بر دهان می

 .خورده شعری بارها در هم نوشته شده استهستند، روی آینه ترک هایم روی تخت پخش و پالتمام لباس

 شاعِر شُدم »

 که وقتی

 با موی پریشان،

 زنی،در آغوشم پرسه می

 شعر مردان غریبه را،

 «...زیرِ گوشَت زِمزمه نکُنم

رنگ را ایزنم. عروسک بافتنی با موهای قهوههای درهم رنگی را کناری مینشینم، لباسبا حیرت روی تخت می

 .شکافدام را میدارم؛ یک لحظه دلتنگی مثل خنجری زهرآگین سینهبرمی

ودکم به کنم که ککشم؛ به جهانی فکر میها دراز میشود تا کمی لرز بر جانم بنشیند. مابین لباسسرمای اتاق باعث می

نگ ممتد خانه بر افکارم سایه کند. زدنیا آمده. یک لحظه امیدی دوباره برای ماشدن درونم شروع به رشدکردن می

ی کنم، چهرهروم؛ کسی از آمدنم به خانه خبر ندارد. درب را که باز میاندازد. متعجب برای بازکردن درب خانه میمی

 .شودام میکریه جوانکی با اسلحه به سویم، مهمان خانه

 :کندظاره میروم، با نیشخندی برلب ترس نشسته بر جانم را نبا وحشت چندقدم به عقب می

 .کنم، آفرینکنم، جاش کاه پر میجوجوخانم جیکت در بیاد پوستت رو قلفتی می -

 :خواب سنگر بگیرمدهد. باید در اتاقام هشدار بر فرارکردن به من میدوستیغــریـ ـزه جان
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 !من هیچی تو خونه ندارم، به کاهدون زدی -

 :بنددت سرش آرام میداری سرش گذاشته، در را پشجوانک کاله چرم لبه

 !کشمات رو مینظیری! بهتره فکرای خام نکنی، واال بچهنه خانم خوشگله، تو خودت یه گنج بی -

 :هایم هیچ راه فراری نداردکرده در ریهگیرد، نفسِ حبساسلحه را به طرف شکمم می

 خوای؟تو اصال کی هستی؟ چی از جونم می -

تم را کند. دسکمد جاکفشی گلدان کریستالی، تنها وسیله دفاعی، نظرم را جلب می روم، رویتر میچندقدم باز هم عقب

رسد، جوانک با آن همه جنگل ریش سیاه لبخند کنم؛ ولی نوک انگشتانم که به آن میبه آرامی به طرفش دراز می

 .کندآوری نثارم میچندش

پیچد، آخ لبه کمد دردی وحشتناک در کمرم میدهد، با برخورد محکم به با خباثت با دستش به طرف کمد هلم می

 .شودام خارج میهای کلیدکردهای از میان دنداناجازهبی

دوباره ضربه محکم دیگری  .ای به او بخشیده استمرد چشم سمتِ چپش لوچ است؛ سفیدی مطلقش حالت شرورگونه

یز شدن چشود، جاریطره چشمانم تیره و تار میخورد؛ دنیا در سیکوبد، این بار سرم به دیوار میام میبه تخت سینه

 .کنمگرمی را از پشت سرم حس می

چد. پیدادن انگشتانم درد تا مغز استخوانم میجا تاریک و سرد است، در بازوهایم چنان دردی پیچیده که با تکانهمه

 .شودی باز میکنم؛ شدت ضربه به حدی است که با وحشت جفت چشمانم به آنسوزشی را در صورتم حس می

 :یابدی مردک لوچ در فضای تاریک اتاق انعکاس میصدای قهقهه

 جوجو خوب خوابیدی؟ -

شود. درون اتاق خواب روی صندلی چوبی، با چسب و طناب ام در پشت چسبی که روی دهانم چسبیده، گم میصدای ناله

شمانم ی چخورد، اشک گرم بیچارگی از گوشهیام، کودکم دیگر درون شکمم تکانی نمهای قنداقی پیچیده شدهمثل بچه

 .شودجاری می

 :کندزنان در درگاه اتاق ایستاده تماشایم میمردک دیوانه لیوان چای بر دست دارد، سوت

 .زنیمشینیم قشنگ در مورد این تیاترمون حرف میخب، اآلن واست یه همراه میارم بعد می -

ی مرد آورد، با وحشت به صورت غرق به خون و سر آویزان روی شانهمی کشان به درون اتاقصندلی دیگری را کشان
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 .دهمام میها و پاهای بستهشوم، با استیصال تکانی به دستخیره می

های خون است، صدای نکره مردک دوباره حواس پریشانم را به کابوسی وحشتناک بدل پلیور سفید و آبی مرد پر از قطره

 .کندمی

ه پاشد. جوان با نالشود، سطل حاوی آب یخ را روی سر جوانک بدبخت میآبی در دست وارد اتاق می با سطل پالستیکی

کند؛ ارس با دیدنت درد وحشتناکی در شکمم افتد. آب که از سر و روی جوان روی زمین شره میوحشتناکی به تقال می

 .کنمحس می

 :کوبدمردک با سیلی محکم روی صورتت می

 .ات رو باز کن، یه تئاتر مهیج داریموامونده یارو اون چشای -

 :کنیارس با خشم فحش رکیکی نثارش می

 .عوضی! تو دیگه از کدوم جهنم دره پیدات شده -

 :رودارس سرت را به طرفم برگردانی، با دیدنم ابروهایت تا رستنگاه موهایت باال می

 ام دیگه چیکار داری؟و بچه کنی...عوضی آشغال با زنجا چیکار میشهرزاد تو دیگه این -

 .ایی ناشناس شدهدهی؛ ولی تو هم مثل من اسیر دست دیوانهات میتکانی سخت به صندلی

 .پیچد، دیگر نای مقاوت را از جسم لرزانم گرفته استاشک استیصال؛ دردی که چون ماری خزنده در شکمم می

 :نشیندرویمان میکند، روی تک مبلی جلوی ای میی مستانهچشم خندهمرد یک

 خوام براتون یه قصه جالبکشم. خب زیاد وقت نداریم، میجلوی اون زبون دومتریت رو بگیر، واال از حلقومت بیرون می -

نِ شناسی؟ همون زبگم...شهرزادخانم و من فامیلیم...بهتره یه معرفی کامل بکنم؛ من سام، برادر آتنام، آتنا رو که می

ورش تونست توضعه، آخه عاشق اون بابای آرتیستت شده؛ با اون بر و رو میآبجی ما یه کم خل ای باباجونت. اینصیغه

رو جای دیگه پهن کنه. القصه ما جماعت کاسب کار دنبال یه جایی هستیم که همچین یه پول گرد و قلمبه دستمون بیاد، 

ر و اطراف آتی هم گدا و پاپتی بودن. حدود یه ماه انتقاممون رو از این دنیای الکردار بگیریم. خب از شانس بد من همه دو

شهر ویلون و سیلون بودم، دنبال آتنا هم کل شهر رو زیر و رو کردم. دوستش بهم ای قبل تو یه مسافرخونه پایینو خرده

رد به رش کآباد پی من از تو یه خونه تو حلبیبینین؟ خواهر کج و کولهگفت با شوهرش کانادا رفتن. بازی روزگار رو می

ه زن رو خواست یتورنتو! القصه یه روز دیدم یه نفر به گوشیم زنگ زد، پیشنهاد یه معامله خیلی چرب و چیلی رو داد، می
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سازی کنم که مقصر شوهرش باشه. جونم براتون بگه، کار خیلی راحتی بود؛ واسه با یه ماشین زیر بگیرم و طوری صحنه

پیشه رو در نظر گرفتم، اول این پسر عاشق .کنه، یه موقعیت خیلی عالی بودی میمنی که شپش تو جیبم سنگ قالب باز

 ...خدایی ته ته نامردا بودی

شود. از قاب نگاهمان اش خیره میی روی گوشیکرده، به شمارههای در هم مچالهشود، با اخمسام از روی مبل بلند می

 :زنییشود، با مهربانی نشسته بر چشمانت لب مکه خارج می

 خوبی؟ بچه خوبه؟ -

ی حواس گونه برایت از خیسی شلوارم که همهاند، چهدهم؛ با دهانی که با شقاوت چسب زدهبا اندوه سرم را تکان می

 دهند، بگویم؟ام خبر از پارگی کیسه آب میمادرانه

 .ام را ندارمه تمام هستیدادن دوبارکنم تا بر این دل بیقرارم رحمی بکند؛ توان ازدستدر دل خدا را صدا می

 :هایت برایم مثل زمزمه جویباران استزمزمه

هوش شدم. سعی کن یه کم به من معدنی چی ریخته بود تا خوردم بیاین عوضی دم در زندون سوارم کرد، تو آب -

 .تر شی. همه چی درست میشه، فقط تو فکر هیچی رو نکننزدیک

ام، دنیا برایم مثل ی امیدم را به او بستهاست، بدون کودکی که همههایم از شدت گریه به سوزش افتاده چشم

 .ای از نابودی استچالهسیاه

لوچی است که در بیمارستان دیده بودمش؛ همان زندانی بدشانسی که حاال افعی افتد همان جانور چشمتازه یادم می

 .شده است

 :اندازدپشن زرد بدرنگش را روی مبل میپیچد، کاصدای خنده مستانه سام دوباره در فضای اتاق می

ای بابا انگار قسمت نیست تو این دنیا بیشتر از این مزاحم شما شم، کجای داستان بودیم؟ آهان جونم براتون  -

اش هم تو کرد، ماشین قراضهخوردن بهت خــ ـیانـت میبگه...شهرزاد این آقا ارس تو خیلی گاگول بود، عین آب

خواست تا از پارکینگ برش دارم، بعدش یه ماسک صورت از صورت ش بود، فقط یه چندتا سنجاق میپارکینگ خونه بابا

خان که همه بدونن کار اونه. شهرزاد قرار نبود غزل خدافظی رو بخونی؛ ولی شانست باهات یار نبود، به دنیای ارواح ارس

روز پیرمرد دستفروش رفت شهادت داد اونخان افتادن زندان. حیف اون فرما شدی. ها... بعدش این ارستشریف

 .اش بود، واال این نقشه یدکی هم مجبور به اجرا شدیم، راستی من دیگه از حضورتون مرخص میشمخان تو خونهارس
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 .شودبینم، موج درد دیگری درون شکمم مثل زهری کشنده جاری میرنگ را که در دستش میاسلحه سیاه

 .خوای؟ من چندبرابرش رو بهت میدمقدر پول میست! تو چهزن حاملهلعنتی تو رحم نداری؟ این  -

ا آخرین بندم تبینم؛ چشمانم را میبرد، تقالیت را برای جنگیدن با او میبا لبخند شرربار چسبی را به طرف دهانت می

 .ات را نبینملحظات زندگی

رچند پته اونم پیش باباجونت آب ریختم، امیدوارم تو ات بپذیر، هخانم، این خواهر ما رو هم به عنوان ننهخب خوشگل -

 !جهنم به خوبی و خوشی با شوهرت زندگی کنی

 کنم که سعیشنوم. با تعجب به تو نگاه میهر لحظه منتظر شنیدن صدای گلوله هستم؛ ولی صدای تق درب را می

 .ات را نزدیکم بکشانیکنی صندلیمی

ننده لحظات کافکند. این بازی دیوانهنگاه استیصالمان را دوباره به درب اتاق میبلند در سالن، تق کفش پاشنهصدای تق

آور شده است؛ کند، لحظات آبستن حوادث بسیار غریبی است، فضای اتاق تاریک و خوفآوری را مهمان دلمان میرنج

 .اندحتما بیرون خانه هم روزهای کوتاه زمستان به شب گراییده

دارد، پالتوی قرمز تندش با یک و روشن اتاق ایستاده، عینک دودی سیاهش را با آرامش برمیاندام در تارزن کوچک

رژلب قرمزش هارمونی وحشتناکی دارد. ارس من و تو این زن با موهای بور و چشمان پر از مهربانی قالبی را 

 .شناسیممی

ق به طرفت بدود و ما را از این بند و کابوس دهی؛ گویا انتظار داری با شوارس با دیدن شوکا تکان سختی به خودت می

 .کندوحشتناک نجات دهد؛ ولی او با دیدن ما در این وضع هیچ تعجبی نمی

آورد، صدای تق فندک و بوی خوشایند سیگار در فضای اتاق دستی خود سیگاری را بیرون میشوکا با خونسردی از کیف

 :دهدپیچد، به چهارچوب درب اتاق تکیه میمی

 .الم زن و شوهر عاشقس -

 :کندبا ژستی دلفریب دود را درون اتاق فوت می

کردن خیلی سخت بود. تو وقتی با شهرزاد بازیها نقشآور هم تموم شد، ارس سالها باألخره این بازی خستهبعد سال -

ن کرده زیر خاک دفازدواج کردی یه شانس داشتی که خوشبخت شی؛ ولی با چسبیدن به زندگیم مثل کنه نفرتی رو که 

 .ور کردیبودم، دوباره شعله
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 :کندشود، دود سیگار را با نفرت مستقیم به صورتت فوت میچندقدم به تو نزدیک می

ام رو از دست بدم، جان، داداشی تعجب نکن... من از همون روزی که توی منحوس باعث شدی تموم خانوادهارس -

ام رو دایی عجوزهمون نبودی من یه عمر یتیم نبودم، اون همه سرکوفت زنازت متنفر بودم! اگه تو اون روز پشت فر

دونی چه طعمی داره؟ نه که نمی دونی؛ تو که بابات مثل ریگ پول زیر دار خوردن میکردم. یه عمر نون منتتحمل نمی

ات هیورت همه گندکاردونی کی باعث شد که بابات ازت متنفر شه؟ من بودم... من! من راپریخت. میدستت و پات می

کشی؛ اینکه ازش متنفری! ارس خونی، با رفقای ناجورت سیگار میذاشتم؛ اینکه درس نمیرو کف دست بابات می

 .کشیدمهای شوم مییواش واست نقشهبینی من یواشمی

 :کندگیرد، با خباثت ذاتی کنار گوشت زمزمه میشوکا موهایت را با دست محکم می

ی کرد، هکردی، درخت نفرتم از تو بیشتر رشد میق من بودی؟ همه اون وقتایی که بهم ابراز عشق میعزیزم تو عاش -

ی آورت راحت میشم؛ ولکردم دیگه از شر تو و محبتای اوقریختی. وقتی عاشق سهراب شدم، فکر میهیزم تو آتیشم می

بهم خــ ـیانـت کردی. از بخت بدم سهراب کردن واقعیت تو همش تو دست و پای عشقم بودی، تو دوباره با پنهان

دست گرفتی، دم گوشم مدام از عاشق یه دختر دیگه، یعنی این شهرزاد بدبخت شد؛ دوباره سکان زندگی من رو به

زدی، عین یه بختک افتادی بین دلبستگی و عشق چند آدم. مگه تو کی بودی که به خودت اجازه عشق سهراب دم می

کردی با کرد، توی کثافت فکر میبه گند بکشی؟ سهراب تو اون یه سال زندگی من رو تحقیر می دادی زندگی چندنفر رو

آمیزتر از این نیست که شوهرش دائما چیز تحقیرکنی؟ ولی واسه یه زن هیچاین سوپرمن بازیات من رو خوشبخت می

هرزاد متنفر شم، سهراب تو رویاهاش هی اون رو با یه زن دیگه مقایسه کنه؛ تو و سهراب کاری کردین تا من از این ش

ینی بکرد...شهرزاد میسرایی میکرد و واسه این دختر و عشق افالطونیش مرثیهآورد، هی مست میاسم این دختر رو می

 .قدر بدبختیم؟ تو یه چرخه عشقی گرفتار شدیمما زنا چه

کنم تا این کابوس وحشتناک هر چه آرزو می شود، مناش با موج درد دیگری در شکمم همراه میصدای خنده مستانه

 !زودتر تمام شود

بخش اذان خواهد، صدای زندگیسراید؛ دلم خواب آرامی بدون کابوس میآلود میهای یأسشیطان ناامیدی درونم زمزمه

 .شودهای مسجد سر خیابان در اتاق سیاهمان جاری میاز گلدسته

ی خودش را آشکار صفتانهیده بود، حال جامه از تن خود دریده و ذات گرگآهویی را بر تن پوششوکا که پوستین بچه
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 .سازدمی

 :دهدآورم نجات میآلودش دوباره مرا از کابوس وهمصدای نرم و عشوه

کرد؛ اینکه اون شب تو اون مهمونی عکسای شما رو تو باغ گرفته، تو سهراب تو اون مستیاش اعترافات جالبی می -

ها بینی که چه فامیل باحالی هستیم؟ همه از دم خائن و ریاکار! بعد ازدواجتون مثل دیوونهرد. ارس میتون پخش کمحله

شد که تو حاضر شده باشی با شهرزاد ازدواج کنی؛ وقتی خوشبختیتون رو با هم دید، زندگی رو به شده بود؛ باورش نمی

 .کام من زهر کرد

 :کندآتش خشم و نفرت صورت زیبایش را به هیوالیی دوزخی بدل می گیرد،موهایم را محکم می با خشم از ریشه

ی تو با ارس، یه سخن زهرآلود واسه من بود، شوهر عزیزتر از جانم روزا مثل مجنون فقط پی هر خنده و بـ ــوسه -

 سه دربیارم! اونخواستم با همین ناخنام چشات رو از تو کاشدم؛ میدونی از حسادت دیوونه میمکان و اسم تو بود. می

ازش خواستم یه فرصت دوباره بهم بده تا  .کثافت با رذالت تموم طالقم داد، حتی به التماسام هم گوشه چشمی نینداخت

خاطر کس من رو بههیچ« تونی مثل شهرزاد شی؟می»دونی عین آدمای شاد خندید و گفت:اونی بشم که باب میلشه؛ می

 .خواستشوکابودنم نمی

ها مانع از شوم؛ ولی طنابپیچد، به جلو خم میدت متالطم بود، از شدت درد وحشتناکی در شکمم میدرونم به ش

 .ماندهایم مانند حیوان زخمی در گلویم میشوند؛ نالهخوردنم، حتی به اندازه یک اینچ میتکان

 .باده پیروزی سرمست استهایش نشان از این دارد که از این دهد، قهقههشوکا مثل دیوانگان خنده شادی سر می

کن تو نبود، با دل پر از خون حسرت غذاخوردنتون رو تو غیرت حتی روز آخر رفتنش از این کشور هم ولاون سهراب بی 

دیدم؛ چندتا عکس خوشگل ازتون گرفتم، با یه پیک ناشناس به آتلیه ارس فرستادم. دم به دقیقه هم از رستوران می

دونی ارس، تو خیلی زود وا دادی؛ شماها مثل سگ و گربه به جون هم خوندم. میرس میوفایی سهراب دم گوش ابی

خواستم از هم طالق بگیرین تا اون دردی که من کشیدم هزاربرابرش رو شهرزاد هم بکشه؛ ولی هر افتادین، من فقط می

لی این شهرزاد عاشق کور ازت و ...ترشدی، نفرت منم افزونپرواتر میآورت بهم بیچی ارس در اظهار عشق تهوع

خواستی من رو به دام ازدواج با خودت بکشونی، وقتش رسید که منم انتقام خودم رو از این گرفت. ارس میطالق نمی

گرفتن از خواهرش اومده بود! ی آتنا رو دیدم؛ برای پولدنیای کثیف بگیرم. یه روز دم درب تئاتر شهر، برادر کج و کوله

 ام بشه. ارس ازکردم تا عبید و بندهی پوله...کافی بود سر کیسه رو شل میلی جالبیه، فقط بندهاصوال موجود خی
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سری عشق افالطونیت همیشه جیبم پر از پوالی خودت بود. این سام لوچ بهم گفت شهرزاد تو مطب دکترا پالسه، صدقه

دونستی! بهترین موقعیت برای انتقامم جور یست. ارس توی االغ هیچی نمبا چندتا اسکناس هزاری فهمیدم زنت حامله

افتادی؛ ولی از شانس بدم مردن، توام تا آخر عمرت تو هلفدونی میات میشد؛ با یه تصادفی ساختگی زنت و بچه

ام رو رو عوض کردم... به شهرزاد زنده موند، بعدشم اون پیرمرد احمق همه چی رو به هم ریخت. برای همین نقشه

 .زودی آزاد میشی. این چند روز کلی کشیک شماها رو کشیدیمای بین ما نبوده و بهیغهشهرزاد گفتم ص

 .گردانم؛ دیگر رمقی برای ادامه این زندگی ندارمات برمیسر سنگینم را به طرف صورت مبهوت پر از گریه

 ...تون پیش از شما غزل خدافظی رو خوندهخب عزیزان انگار بچه -

اش دهی. شوکا عینک دودیات میام جاری است، با قلب پردرد تکان محکمی به صندلیصندلی جوی باریکی از خون زیر

 :را به چشمانش زده است

رید، منم خب دلبندانم به پرده آخر این نمایش رسیدیم، تا چندساعت دیگه با شیر گازی که باز کردم به ملکوت اعال می -

 .به سفر خارج از کشورم برسم

 .اندازدکوبد، روی اعصابم خش میی درخت میهایش مانند دارکوبی که به تنهشی کفصدای پاشنه

کشیدن فرزندم را داشته آمیز است؟ بدون اینکه فرصت به آغوشجا به همین شکل حقارتام، اینیعنی پایان زندگی

 بینم؟اش را هنگام تولدش بباشم؛ بدون اینکه بابا برای دخترم الالیی بخواند، بدون اینکه حتی بتوانم صورت چروکیده

 مرگ من سفری نیست؛ »

 هجرتی است

 داشتماز سرزمینی که دوست نمی

 «!به خاطر نامردمانش

 .ی تصاویر جلوی روی چشمانم به تیرگی گرایید، تاریکی و سکوت تنها هدیه زندگی برایم استهمه

روی سطح فلزی هستند، برخی هم مثل صداها درون سرم انعکاس وحشتناکی دارند؛ برخی مانند کشیدن ناخنی بر 

 .ریزندای آب بر روی سینک ظرفشویی، اعصابم را برهم میچکیدن قطره

 ...یا امام حسین)ع(... ارس بابا -

 .کندهایم سکنی میخواب به آرامی میان پلک
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 ...دختر خوب نخواب...شهرزادجان -

 .سمان و زمین معلق هستمشوند، در بین آمقابل چشمانم نورهای رنگی روشن و خاموش می

 :شومبه تخت سینه گرمی به سختی فشرده می

 ...عزیزم...شهرزاد جان -

آلود را وحشیانه بر های کفشوند، باد تندی موجهای خاکستری ابرها مثل سربازان عبوس آماده نبرد میدر افق الیه

عقیبم ای تیز در تپوشی با دشنهفشردم؛ مرد سیاهیکوبد، با پاهای برهنه کودکم را در پتوی کهنه در آغوشم مها میصخره

های ساحل را بر صورت و تمام جانم کنم تا مفر فراری برای خود بیابم، باد موجاست. هر از چند گاهی به اطراف نگاه می

 .کوبدمی

نی نگاهی به آورد. با ناتواپوش با داس بلندش به طرفم یورش میدوم، مرد شنلای خطرناک میبه طرف لبه صخره

زند، از دیدن دو حفره توخالی پر از پوش شنل خودش را از سرش کنار میاندازم؛ مرد سیاهدریای خروشان زیر پایم می

 .شومروم و درون دریای طوفانی پرتاب میعقب میریزد که عقبآتش چنان هراسی بر دلم می

شوم، پتوی کوچک سفید در ها کوبیده میمحکم به صخره هاشود، همراه موجهایم وارد میآب با فشار زیاد درون ریه

 .کشمام میسطح آب پر از قطرات ریز خون شناور است؛ فریاد دردآلودی از ته حنجره

 .شودکنم، چشمان تبدارم دوباره بر سقف سفید گشوده میوار روی موهایم حس میهایی مهربان را نوازشدست

 .دهندای وحشتناک میعهام خبر از فاجی حواس پنجگانههمه

 :خواندگونه مادری نامم را میصدای گرم و نرم

 ...عزیز دلم...مادری به فدات، اون چشات رو باز کن -

های خوابیده در آن نشان از این دارد که دوزم؛ رنجام را به صورت پرچین و چروک مادری میهای خاکستریمردمک

 .فرزندم برای همیشه مرا ترک کرده است

زم نیست تا دست دراز کنم به طرف شکمی که از لحظه بیداری سوزش وحشتناکی دارد، مادری دستمال نمدار را به ال

 :کشدام میزدهلبان تاول

 .مادرجون حتما قسمت این بوده، همه اینا امتحان الهیه، باید توکل کنی -

 :گذارمدست ناتوانم را روی چشمانم می
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 ...ن رو ندارمحتما دیده که لیاقت مادرشد -

 :کنندیکی سر باز میاند، یکیهایی که در گلویم ماندهجوشد، نالههایم دوباره میچشمه شور اشک

تا کی این همه درد و رنج رو باید تحمل کنم، بدون وجود بچه دلم رو به چی خوش کنم...چرا من؟ طاقت این همه  -

 شدیم، کی نجاتمون داد؟میامتحان رو ندارم...ما که داشتیم از این زندگی راحت 

 :زدایدهایم را میهای اشککاغذی قطرهمادری با دستمال

ب ماه ضربان قلدردت به جونم، تو هنوز خیلی جوونی... باید توکل و صبر داشته باشی! من چی بگم؟ تو فقط شش -

سرت شنیدن صداش رو شدن مادرت رو دیدم، یه عمره که حدخترت رو تو بطنت شنیدی؛ ولی من که یه عمر بزرگ

 !سوزونندارم، امان از خاطراتش که دلم رو می

 .پردای به شاخه دیگر میام هر دم از شاخهدوزم؛ افکار آشفتهبه سقف سفید اتاق بیمارستان چشم می

 چه کسی ما را از آن وضع دهشتبار نجات داد؟

ای؛ هرچند قلبت ا مثل فرزندمان ترک کردهرسد که تو هم مرارس یک لحظه ضربان قلبم به هزارتپش در ثانیه می

 .وقت متعلق به من نبوده استهیچ

دوزم؛ دکترکیانی با های جدید میی آبی بدرنگ پنجره به آدمای آرام به درب اتاق می خورد؛ نگاهم را از پردهصدای تقه

آید. دکتر و مادرجون غرق فم میای نگران به طراش و پشت سرش پدرم، با ابروان درهم و چهرهکت و شلوار آبی نفتی

 .شوند؛ گویا هیچ کینه و دشمنی ندارنداحوالپرسی صمیمی می

 :کندهای تردم حلقه میاش را دور شانهبابا بازوان قوی

 !خد ارو شکر -

 :شودسوزی میهقم در آغوش امنش سیل خانمانهق

 ...امبابایی بچه -

 :کندام را خیس میهای دردمندش روسریاشک

 ...مونهدونم عزیزم؛ ولی جلوی تقدیر رو نمیشه گرفت...بابات بدون تو زنده نمیمی -

 :کشددکترکیانی دستی به یقه پیراهن سفیدش می

س افتاد... شانرسیدم، یه فاجعه خیلی بزرگ اتفاق میخدا خیلی به تو و ارس نظرت داشت، اگه چند ساعت دیرتر می -
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ز دوستای قدیمیم بود، بهم زنگ زد که رفت و آمد مشکوک به خونه میشه، از صبح هم تون اآوردیم سوپری روبروی خونه

ها کوپ کردم، بوی گاز همه جا رو گرفته بود، این بچهیه دلشوره خیلی بد داشتم. در خونه رو که باز کردم، یه لحظه سنگ

هام رو داده، تنها پسرم ه کفرگوییپیچ به صندلی بودند. آقای ایمانی اون لحظه فکر کردم خدا جواب همهم قنداق

دادم، فقط از خدا خواستم به جوونیشون رحم کنه. موندم این جا افتاده بود...وقتی بهش تنفس مصنوعی میهوش اونبی

 !دخترِ شوکا خودش رو به مظلومیت زده این همه خباثت رو از کجا آورده

 :کشداش میبابا دستی بر ریش پروفسوری

 عنی تونسته فرار کنه؟اآلن کجاست؟ ی -

 :دهمتفاوت به مکالمه بین بابا و پدرشوهرم گوش میبی

متاسفانه انگار گم و گور شده، فعال هیچ رد و نشونی از شوکا و سام نیست، عکس هر دوتاشون تو دست پلیسه؛  -

 .شاءاهلل به زودی هردوتاشون دستگیر میشنان

 :کندهایم جاری مینوازش موج گرم اطمینانی را در رگدهد؛ هر بابا دستم را به آرامی نوازش می

 ...ی این خباثت به خاطر حسادت زنانههمه -

ریش زند، ارس با دستی آویزان از گردنت، تهکنم که چرا ناگهان مهر سکوت بر لبانش میامتداد نگاه بابا را دنبال می

یافته از آید تا صحنه را برای مای نجاتر حاضران میمادری چشم و ابرویی ب .زدگان هستیسیاه بر صورت شبیه زلزله

 .فاجعه خالی کنند

 .آلود استگردانم، بیرون آسمان همان رنگ خاکستری چرکچشمانم را به سختی به طرف پنجره اتاق برمی

 .زندای سوسو نمیبینم؛ در آسمانش هیچ ستارههای براقت میاستیصال نگاهت و شرمندگی را درون تیله

 ...رزادشه -

کنم، هر سوزشی که گذارم؛ با هر حرکتی سوزشی را در شکمم حس میام به عالمت سکوت میانگشتم را روی بینی

 .یادآور نبود فرزندم است

خوام محو و نابود بشی که حتی دیگه خواد اثری ازت تو زندگیم ببینم، جوری میخوام، نه حتی دلم مینه مهریه می -

ای بهت ندارم، تو این قمار ام تو رو هم زیر خاک کردم، دیگه هیچ عشق و عالقهمروز با بچهچشمم بهت نخوره! من ا

عشقم بهت دیگه هیچی ندارم به پات بریزم...تو این بازی تو بردی من رو به پوچی رسوندی...توام که کارت خیلی 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارینه | زمهریررمان 
 

 دانلودنگاه 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 224 

 .راحته، با مرگ دخترم از شر من و یه مزاحم راحت شدی

 وقت،هیچ»

 کسهیچ

 ی مناندازهبه 

 !دوستت نخواهد داشت

 این تو،

 «..هااین تمامِ آدم

شنوم؛ دورشدن قدم به قدمت را که برای ات را میخرت دمپاییکشم، خرتپتوی کهنه بیمارستان را روی سرم می

 .شومهمیشه از آغوش گرمت محروم می

هنمی سرد از حوادث قرارم داد که حتی امیدی به ی زیادی از دنیا نداشتم؛ ولی روزگار چنان در جبه خدا قسم که خواسته

 .دیدن شفق قطبی ندارم

 .اندهای آبی عشقت در حریر نازک قلبم، گرفتار تار عنکبوت روزگار شدند و همگی مردهارس پروانه

*** 

 «پایان قصه»پرده سیزدهم: 

 اند،هایم خستهکفش »

 پاهایم اما، امیدوار

 شود هزار پله راهنوز می

 «... باال آمد "تو  "یدن به برای رس

 :اندازمی باز وبالگ تازه تاسیس هاله میگذارم، دوباره نگاهی به صفحهام را روی میز تحریر میماگ بزرگ قهوه

مونه، من چندروزه با یه محکوم به اعدام ازدواج کردم. ایه که حتی زیر سرمای منفی صددرجه هم زنده میعشق جوانه »

کردنم هم جلو رفت، داداشم حتی تهدید کرد بعد از عقد ز موانع خیلی زیادی گذشتم؛ مامانم تا پای عاقبرای این ازدواج ا

ه گیر با برادر ناتنیش دعوا کردکنه؛ ولی آرش که طاعون نداشت یا جذامی نبود، فقط به خاطر یه ناخناز خونه بیرونم می

ه! به همین راحتی بر اساس یه لحظه عصبانیت تبدیل به یه و تو درگیری کودکانه با چاقوی آشپزخانه برادرش رو کشت

فتن از گراش روح از تن شنونده بیرون میاد. این روزا دنبال رضایتقاتل شده، آرش من شاعره، نوازنده فلوته؛ با نوای نِی

ال دونم چندسیدم هستم، همه میگن من یه احمق به تمام معنا هستم؛ چون عاشق یه قاتل و مردی شدم که حتی نم ولی
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رش شدن آمونه؛ ولی من احمق نیستم... فقط یه عاشقم که معتقدم دوای همه دردها فقط عشقه، من به بخشیدهزنده می

 «.ای ایمان دارم که یک روز دور چوبه دار هم پیچکی از گذشت و بخشش خواهد پیچیدباور قلبی دارم، من به معجزه

اندازم؛ به دارم، بافته موهای سیاهم را روی شانه چپم میکوچک است، برمیماگ سفیدم را که رویش پر از قلب ریز 

 .دهدروم که آسمان سرخ و نارنجی طلوع خورشید را نوید میای میطرف پنجره

شده روی زمین های رهابازیرنگ را از میان اسبابشوم جغجغه آبیکنم، اندکی خم میجغجغه آراز را زیر پایم حس می

کنم؛ این پسر دایی دوماهه جای خیلی چیزها را برایم های سرخ و گوشتالویش را میای هــ ـو*س لپلحظه دارم.برمی

 .ها شودبزرگپر کرده است، جای دختر کوچولویی که قسمتش نبود وارد دنیای تلخ آدم

 د؟شود، آیا خوشبخت میای که پدرش عاشق زن دیگری بآمد، با خانواده آشفتهگویم اگر به دنیا میگاهی با خود می

ام در کودکی برایم مهیا کرده توانستم آن عشقی را که بابا و خانواده مادریمادربودن خیلی طعم لذیذی دارد؛ ولی آیا می

 بودند، به تنهایی به او ببخشم؟

 .نمانده استکند؛ تا عید چندروزی بیشتر کنم، هوای خوش بهاری صورتم را نوازش میدرب پنجره را کمی باز می

ش به هایشود؛ این بار برای اجرا به ایتالیا سفر کرده، آخرین عکسیک لحظه دلم برای بابای همیشه مسافرم تنگ می

 .کردن بابا با دخترها عادت کنمآبی جذابی است، گویا باید به قسمتهمراه دختر چشم

ی غرق در آرامش و سکوت را برای زنم، خانهن میام را تبخش است. مانتوی بهارههای زندگیبیرون آسمان پر از رنگ

 .کنمورزش صبحگاهی ترک می

های دخترانه بازی برای دیدن عروسکهای اسبابام؛ به اینکه دیگر جلوی مغازهاین دوماه به خیلی چیزها عادت کرده

هایم در شدن استخوانردهگیرم، ارس تا خود صبح برای فشها آن عروسک بافتنی را در بغل نمیایستم، دیگر شبنمی

 .کنمقراری نمیآغوشت بی

 .ترسم که این همه تو در من تمام شودشوم؛ من از روزی میدیگر حتی دلتنگ صدایت هم نمی

کنم، قدم به های بنفش و زرد میی پر از گلهای آرام شروع به دورزدن در باغچهپارک سر صبحی خلوت است، با قدم

 .نمایمهایم دعوت میهقدم هوای بهار را به ری

رو کنم، تو را مثل سکنم، چشمانم را که باز میبندم؛ با سر به تخت سینه ناشناسی برخورد میهایم را کمی میپلک

 .یابمشمشاد در برابر دیدگانم می

 .گزینمآید، با خشم راه فرار را برمیام از اعماق وجودم به غلیان میحس نفرت و دلخوری

 :گیریهای محکمت میپنجه بازویم را میان

 .به به همسر! گرامی سالم -

 :شومبا خشم به صورت الغر و چشمان به شدت درخشانت، خیره می
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 !ـ ولم کن

 :زنیبا دردی نشسته در گلویت غر می

 نم،کنم تا بذارن منم حرف دلم رو بهت بزدوماهه شدی آهوی گریزپا؛ دوماهه هر چی جز و التماس به دایی و بابات می -

کردی ممکن بود ماجرا جور ام رو ازم مخفی کردی، اگه زبون باز میبگم منم ازت گله دارم، اینکه به چه حقی بچه

 ...ای تموم بشهدیگه

 :کشمبا خشم زایدالوصفی بازویم را از دستت بیرون می

ون دیوونه هم که خوب مزد تو بسته شوکا بودی، ازدن گندابه، تو فقط عاشق چشمارس این ماجرا دیگه تموم شده، هم -

 !کف دستت گذاشت

ام قدم تند خواهند از جاذبه مغناطیس تو فرار کنند، شانه به شانهدهم، پاهایم میراهم را برای دورشدن از تو ادامه می

 :کنیمی

 !ها حسابشون رو رسیده بودنی شوکا و سام رو یه ماه قبل دم مرز ترکیه پیدا کردن، قاچاقچیجنازه -

 :کشمبندد، روسری سفیدم را کمی جلوتر میوزخندی بر لبانم نقش میپ

 !ایت جوونمرگ شد، بهت تسلیت میگمهچه حیف عشق اسطور -

 :دهمکنم، با خشم انگشتی به تهدید برایت تکان میدم درب پارک راهم را به طرف نانوایی کج می

 !بهت یه نفرت عمیقههام ی حسخوام حتی از هزارمتریم هم رد بشی...همهنمی -

 :کشیات را باال میبا لبخند نادری بر لبت، زیپ کاپشن ورزشی

خوام اش جلوی چشمامی... تازه مییواش فهمیدم که دلتنگت میشم، وقتی که نیستی همهولی عزیزم من تازه یواش -

 !دوباره عاشقت کنم

ا ها بخرم؛ گنجشکبربری داغ داغ از نانوایی می کنم. دو نانات میدستی به معنی برو بابا حالت خوش است، حواله

 .اندجیکشان تمام محله را روی سرشان گذاشتهصدای جیک

شک متعلق به همسایه جدید روبرویی است. به دلخجستگی همسایه جدید که دو روز سر کوچه کامیون بزرگ اثاثیه بی

گردم، ارس ناگهان تن صدای ام را میخل کیف کمریخندم؛ دنبال کلید درب داکشی کرده میمانده به عید قصد اسباب

 .کنیام سر بلند، چشمک ریزی نثارم میزنی، با دیدن نگاه خیرهشنوم که بر سر راننده سر کرایه چانه میآشنایت را می
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