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 :قدمهم

 

 دریدوقتی گریبان عدم با دست خلقت می

 

 آفریدوقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می

 

 کشیدها میناز تو را در آسمانوقتی زمین 

 

 چشیدهایم میوقتی عطش طعم تو را با اشک

 

 من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی

 

 دانم از این دیوانگی و عاقلیچیزی نمی

 

 یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود

 

 آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

 

 ن به نامم سجده کردوقتی که من عاشق شدم شیطا

 

 تر شد و عالم به آدم سجده کردآدم زمینی
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 من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه ِگلی

 

 دانم از این دیوانگی و عاقلیچیزی نمی

 

 من عاشق چشمت شدم شاید هم بیشتر

 

 ترچیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیش

 

 آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود

 

 های تو بودتصویر من در مردمکدیگر فقط 
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ی اتفاقاِت این رمان، بر مبنای واقعیت نوشته شده اما اسامی و همه»

 «.ها مستعار هستن و از ذهن نویسنده ثبت شدهسرنوشت
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 ۱#پارت_

 

بین ترافیک سنگین مانده بود و سرش را با ریتم آهنگ راک اند رولی 

داد که با احساس تکان شدید ماشین، شد تکان میکه از سیستم پخش می

کمی رو به جلو رفت و نگاهش را به آینه بغل دوخت. پرشیای قرمز 

ه ماشینش زده بود و چراغ راهنمای فعالش سر بصفحه دودی، از پشت

 هم به همین دلیل بود. 

ی پیراهنش را مرتب کرد و پوفی کشید و پخش را خاموش کرد. یقه

 اش را باالتر کشید و از ماشین پیاده شد. های باالزدهآستین

به سیاوش  زمان، دختر جوانی از پرشیا پیاده شد و قبل از اینکههم

 گفت:مهلت حرف زدن بدهد 

_ چه وضع رانندگِی آقای محترم؟ نگاه کن نگاه کن! ببین چی به سر 

شینی پشت همچین عروسکم آوردی... د وقتی بلد نیستی واسه چی می

 ماشینی که افتضاح به بار بیاری؟ 

 سیاوش یک تای ابرویش را باال انداخت:

 و کنار کمد نخوابیدی؟ _ شما احیانا دیشب

ربطش را بدون اینکه هضم کرد. سوال بیای مات نگاهش دختر لحظه

 فکر پاسخ داد:کند یا بفهمد، بی

 _چرا تختم بغل کمده... 

 هایش را پر و خالی کرد:سیاوش لبخند کمرنگی زد و به مسخره لپ

_همینه فاز کمدی بودن برداشتی دیگه عزیز من! وگرنه آدم عاقل که 

 کنه... یبافه و پشت هم ردیف نمتو روز روشن ِشر و ور نمی
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حاال اشکال نداره،بیا من یه پیشنهاد بهت بدم هلو! درمون دردت بشه و 

دیگه نیازت نیفته به دوا دکتر که از شما چه پنهون این دست به قیچیا 

 شون نیست... ی راست تو شکمیه روده

هاتم گلس مارک دار که چپوندی رو چشمت و شیشهجای این سان

کمپلکس فرستادی معدن زغال، یه عینک طبی شیک و مجلسی بزن 

 تو بیای صاف نری تو صندوق مردم... رو چشمات که الاقل جلو دهن

های او شده بود، اخمی به چهره نشاند و بلند دختر که تازه متوجه حرف

 گفت:

کنم و آقای محترم! اوال که من هرکاری میتو رعایت کن _ادب

هام هر مدلی که هست فقط و فقط به خودم مربوطه! دوما، وقتی شیشه

 بد جا وامیستی منتظر اینم باش یه نفر از پشت سر بکوبه به ماشینت...

 

 

 ۲#پارت_

 

 سیاوش کالفه نگاهش کرد:

نی ک_وایستادن کدومه خانوم محترم؟ چرا قیمه و ماستارو قاطی می

و رو گاز بزاره و عزیز من؟ اینجا ترافیکه و محل توقف! کسی که پاش

چشم بسته بدوئه وسط اتوبان متخلفه که خب تا ظواهر امر حاکی از 

 مو خشک کنم، هان؟ست، من چرا دهناصل قضیه

دختر حرصی نگاهش کرد و خواست دوباره حرفی بزند که سیاوش 

 فت:هایش برداشت و گعینکش را از روی چشم

و آوردی، اونوقت دو قورت و _بعدشم، شما زدی دخل گلگیرای من

 نیمت هم باقیه؟ 
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دختر هم عینکش را روی موهایش زد و سیاوش خیره شد به 

 های خشمگین او وقتی که با صدای بلندی گفت:عسلی

_زدم که زدم! اصال خوب کردم زدم! آدم پررو رو باید زد تا حساب 

 کار دستش بیاد... 

یک تای ابرویش را باال انداخت و هنوز حرفی نزده بود که  سیاوش

ها که نگاهش کردند، سرش را سرشان بوق بلندی زد و آنماشین پشت

 از شیشه بیرون آورد و خطاب به سیاوش گفت:

 _الین خالیه داداش! یا برو یا بزن بغل ما بریم... 

افسر اگه  بینی ماشین زدگی پیدا کرده برادر من! کجا برم؟_مگه نمی

 کشه... همون مکان حضور پیدا نکنه که کروکی نمی

خواد خسارت _ماشین تو زدگی داره، ماشین ماها که نداره... دلت می

بگیری، یه کارت بیمه به ضمانت ازش بگیر بعدش برو تا وقتی 

 زندگی دارن داداش... حسابت صاف بشه... مردم کار و 

 سیاوش نگاهی به دختر انداخت و گفت:

دی یا کارت و نقد می_چیکار کنیم خانم با عروسکت؟ خسارت

 کشی؟ می

ی دختر با صورتی که رنگ و بوی نگرانی داشت، نگاهش کرد و طره

موی طالیی که توی صورتش ریخته بود را کنار زد. سیاوش که 

 سکوت او را دید، دوباره گفت:

ی سکوت اختیار کردی عزیز من؟ تکلیف رو _واسه چی روزه

 رمشق بزن ما هم بنویسیم بره پی کارش دیگه... س

همانطور نگاه دخترک، از زدگی ماشین تا صورت سیاوش باال آمد و 

 پیچاند گفت:هایش را در هم میکه انگشت
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_من... راستش االن پول نقد همراهم نیست، این ماشین هم امانته... 

 تونم بزارم بمونه تا افسر بیاد...نمی

 

 

 ۳#پارت_

 

ی حرف دخترک را هایش نشست و بقیهی محو سیاوش روی لبخنده

 خودش ادامه داد:

_خیلی خب... بهونه تراشی نکن که خودم این قصه رو از برم! چون 

 زارم برم... دفعه اولت بوده اشکال نداره، می

ی بعدی سیاوش، هایش نشسته بود که با جملهلبخند دخترک، روی لب

 . رنگ باخت و از بین رفت

گوشیت و یه کارت شناسایی  زنی توو می_فقط قبل رفتن، شماره من

 مون رو صاف کنیم... اوکیه؟ دی دستم تا وقتی زنگ بزنم و حسابمی

 _ولی آخه... 

ی حرفش شود، دست به سینه به ماشین سیاوش بدون اینکه منتظر ادامه

 خودش تکیه زد و خیره به رو به رویش گفت:

کنیم افسر بیاد کروکی خب مشکلی نیست... پس صبر می_خیلی

 بکشه... جواب این همه ادم معطل رو هم خودت باید بدی... 

دخترک هنوز دو دل بود. جز کارت دانشجویی، مدرک دیگری 

همراهش نبود. ولی خب همینطوری هم کالسش دیر شده بود و یحتمل 

خواست . پس چطور میی ورود نداشتبدون نشان دادن کارت، اجازه

 آن را به دست این غریبه بسپارد؟ 
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داند تا چه داد، مجبور بودند وسط خیابان خدا میاگر هم کارت را نمی

 وقتی منتظر افسر بمانند و این همه آدم را هم معطل کنند.

 

 

 ۴#پارت_

 

هنوز دو دل بود که با صدای بلند بوق ماشین پشت سرش، محکم 

 شار داد و جلو رفت و کنار سیاوش ایستاد:هایش را روی هم فچشم

دم بهت... فقط بزار از این مو میخب، قبوله. کارت دانشجویی_خیلی

 اتوبان بریم بیرون که راه مردم هم سد نشه... 

 سیاوش لحظه.ای نگاهش کرد و بعد گفت:

و باید تو _اگه دبه در بیاری و بزاری بری چی؟ اونوقت خسارت

 خواب ببینم دیگه؟ 

 دم... _دبه در نمیارم... قول می

بلندی کشید و تکیه از ماشین گرفت و دستش را دراز « نوچ»سیاوش 

 کرد:

 خوره خانوم خانوما... سوئیچ! _قولت به درد من نمی

زده های عسلی و روشن دخترک گرد شد و همانطور که بهتچشم

 کرد گفت:نگاهش می

 _چی؟! 

ای تورو میارم، تو هم اجاره تو رد کن بیاد... من عروسک_سوئیچ

بشین پشت ماشین من... اینطوری واسه خاطر امانتیت هم که شده 

 ری... راه نمیکج
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 دختر با حرص نگاهش کرد:

_واقعا که بیشعوری! همینم مونده ماشین  امانتِی مردم رو بسپر دست 

 تربیت که بشینی پشت رل... تو آدم بی

 دوباره به ماشین تکیه زد: سیاوش بیخیال ابرو باال انداخت و

 _خود دانی! من حرفم همونه که گفتم...

 

 

 

 ۵#پارت_

 

کرد که دوباره صدای داد و بیداد دختر هنوز حرصی نگاهش می

های عقب بلند شد. پوف بلندی کشید و سوئیچ را کف دست ماشین

 سیاوش گذاشت و گفت:

 و ببینیم... _بگیر... اول بزرگراه ترمز بگیر که همونجا هم

 نما و جذاب خندید و سوییچ خودش را به او داد و گفت:سیاوش دندان

_حواست باشه نکوبیش به در و دیوار... خسارت این هلوی ما هم کم 

خوای خسارتت دو برابر نشه، از عروسک شما نیست... اگه می

شم اضافه رو روی صورتت نزاری... عزت کنم اون دوتا چتوصیه می

 زیاد! 

و سوئیچ را دور انگشتش پیچاند و بدون اینکه مهلت حرف زدن به 

ی پشت سر تکان داد و دخترک بدهد، از او دور شد. دستی برای راننده

 پشت پرشیای قرمز رنگ نشست. 
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دارش را از او گرفت و همانطور که عصبی دخترک نگاه حرص

جویید، پشت ماشین سیاوش نشست و استارت زد. میی لبش را گوشه

 با سرعت شروع به حرکت کرد و زیر لب گفت:

ی در پیت عوضی! مادر نزاییده کسی شهرزاد رو دم پسره_نشونت می

اش کری بخونه... هروقت جای هلو، واسه مسخره دهنش کنه و

ساندیس تحویلت دادم و وسط بزرگراه با ماشین دزدی ولت کردم، 

 ده...فهمی یه من ماست چقدر کره مینوقت میاو

 

 

 

 

 ۶#پارت_

 

راننده که ماشین را جلوی دانشگاه نگه داشت، کرایه را حساب کرد و 

به محض پیاده شدن، دو تا از دخترها که جلوی در ایستاده بودند به 

 ها با صدای جیغ مانندی گفت:و یکی از آن سمتش آمدند

ی تموم غیبت کردن درسته آخه؟ کجا بودی سیاوش؟ یه هفته -

 شه؟ گی دلمون برات تنگ مینمی

 لبخند پرشیطنت و جذابی زد و گفت:

ات دو الهی قربون اون دلت برم خب بده یه خیاط خوب واسه -

 سایز بزرگش کنه.

آن دختر که سایان نام داشت، چپ چپ نگاهش کرد و سیاوش دوباره 

 گفت:



 

13 | P a g e 
 

ات تنگ بمونه. دو ایکس ار همینجوری به قد و قوارهخب بذخیلی -

 .تر پوشیدن نق و نوق هم دارهکوچیک

 سایان با حرص جیغ زد و سیاوش خندید و گفت:

کنه تو شو فرو مینکن عزیز من! االن تقوی میاد تسبیح -

 آ!آستینمون

سایان لبخند زد و دختر کنارش که نیایش نام داشت، با پشت چشمی 

 گفت:نازک شده 

ری و آخرش ی همه میبله دیگه، کال عادت داری قربون صدقه -

 رسه. خیِرت به هیچکس نمی

.خودم اِ؟ کی همچین حرفی زده؟ اتفاقا من تا دلت بخواد تو کار خیرم -

که هیچی، بابام هم تو کار خیره. اصال من از بابام یاد گرفتم شب 

 ها نبودم...فها باید خیرات داد! وگرنه که مال این حرجمعه

 هردو خندیدند و نیایش دوباره گفت:

 و به اون راه نزن.منظور من اون خیر نبود سیاوش خان. خودت -

ریزه، هر راهی هم که از اونجایی که من از انگشتم یه خیر می -

 رسه به خیرات! اش بکوبم، تهش میو تو سر و کلهخودم

ر، آقای تقوی، مسئول ی دانشگاه شدند که جلوی دبا هم وارد محوطه

 حراست را دیدند. 

 تقوی با دیدنش ابرویی باال انداخت و گفت:

نیا! چه عجب از این ورا؟ راه گم کردی یا گوِلت به آقای بزرگبه -

 زدن که آخر مسیرت به دانشگاه رسیده؟ 
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 ۷#پارت_

 

سالم جناب تقوی! احوال شریف؟ راستش هیچکدوم... گفتم حاال  -

ها، یکی رم سر کالس، شاید میون این همه اینبعد عمری پاشم ب

 هم آِن من باشد...

آرامی که « استغفرهللا»تقوی کوتاه خندید و سری تکان داد و بعد از 

 گفت، دوباره سیاوش را نگاه کرد.

 ها بکشی دیگه؟ی کتابیه دستی هم به گوشه -

از  ره! امادونی من دستم به کتاب جماعت نمیجناب تقوی شما که می -

خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، همین پیش پای شما داشتم به 

دادم، این دست من هرچند به درس و مکاتبه ها هم توضیح میخانم

های جمعه من و ره به کارای خیر. شبره، اما تا دلتون بخواد مینمی

دیم، اونم چه خیراتی! باور کنین تو این مدت هم درگیر بابام خیرات می

مین امور خیریه بودم؛ منتها نگفتم که ریا نشه. اما شما رو قبول ه

های شیطون رو روم رحمانی، پشت سرم حرف دونم اگه جلودارم، می

کنی. االنم اومدم که اگه خدا قبول کنه، گره از کار بقیه باز دیکته نمی

 کنم. 

دادند که صدای هایشان را به هم فشار میسایان و نیایش محکم لب

های سیاوش نشده بود، شان بلند نشود، اما تقوی که متوجه حرفندهخ

 سری تکان داد و گفت:

 گیرید؟ خوشا به سعادتتون. مجلس هم می -

گیریم آقا. اونم نه یکی، که چندتا! اتفاقا شما هم بیاین! معلومه که می -

 گذره. می گروهی بیشتر خوش
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ن حرف سیاوش بلند خندیدند، دخترها که از خنده کبود شده بودند، با ای

 کرد. اما خوِد او کامال جدی با تقوی صحبت می

شم انشاهللا. اگر فرصت باشه چرا که نه؟ حتما میام. خوشحال می -

 ی شما شرکت داشته باشم. منم تو امور خیریه

 ی سیاوش زد و با لبخند کمرنگی گفت:بعد سر شانه

 . شیپس اگه خدا بخواد داری سر به راه می -

ای بابا جناب تقوی! من که همیشه سر به راه بودم. منتها این شیاطین  -

 کنن. رجیم میان از راه به َدَرم می

ها ایستاده بودند اشاره و با چشم به سایان و نیایش که با فاصله از آن

 کرد. 

خب پس انشاهللا که همیشه سر به راه باشی و از راه درست منحرف  -

بینم تو امور خیریه هستی نشی. پسرم من دوِست دارم و االن هم که می

شی، محبتم بهت بیشتر شده و دوست و شکر خدا داری عوض می

ای پیش بیاد. ولی خواهشا خودت رعایت کن. اینجا ندارم بین ما مسئله

گیری. برای من ها گرم میخوب نیست انقدر با خانممحیط تحصیله و 

 هم مسئولیت داره. 

 شم عین خوِد شما، آروم و سر به زیر! بله متوجهم. از این به بعد می -

 اش را بست و گفت:ی اول پیراهن چهارخانهبعد دو دکمه

 آن آن! خوب شد حاجی؟ -

، اما شوددانست حریف سیاوش نمیتقوی خندید و سر تکان داد. می

کرد، مجبور چون دانشگاه او را بابت رفتار دانشجویان بازخواست می

 بود تذکر دهد. 
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همراه سایان و نیایش وارد دانشکده شد. هنوز تا شروع کالس حدود 

یک ربع مانده بود و همین که داخل شد، صدای داد و فریاد دانشجوها 

 بلند شد که سیاوش دلیل غیبتش را بگوید. 

 

 

 

 

 ۸#پارت_

 

با چشم دنبال فرهاد گشت، اما نیامده بود. در حالی که با دانشجوها و 

گذاشت، به کرد و سر به سرشان میالخصوص دخترها شوخی میعلی

انتهای کالس رفت و روی آخرین صندلی نشست و به عادت همیشه، 

پایش را روی صندلی جلو قرار داد. همراهش را از جیب شلوار 

های غزاله، دختری گرامش را باز کرد. پیامی تلبیرون کشید و صفحه

که تازه با او وارد رابطه شده بود، روی صفحه افتاد و سیاوش با 

 نیشخند روی لبش در حال جواب دادن بود. 

 ای به در خورد. حدود بیست دقیقه از شروع کالس گذشته بود که تقه

ود، ی لبش قرار داده بهدف خودکار را گوشهسیاوش همانطور که بی

الی کتابش گذاشته بود، ی تلفنش که البهنگاه از صفحه َچِت باز شده

 گرفت و سرش را بلند کرد. 

های بوتاکس دکتر مهرافروز، روی پاشنه چرخید و دماغ عملی و گونه

ی دانشجوها شد وقتی که با ای باعث خندهاش، لحظهشده و ژل خورده

 صدای ریز و تو دماغی گفت:

 بفرمایید!  -
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ی آن ظاهر شد و نگاه دخترها ه باز شد، قامت بلند فرهاد در میانهدر ک

ی او رفت و برای قد و باالی کشیده  ای هم که شده، سویبرای لحظه

همه سوال شده بود که چطور شده دانشجوی همیشه منظبط و معدل 

الف، سر کالس فیزیوپاتولوژی که از قضا استادش هم بسیار بدعنق 

 ه است؟ است، با تاخیر آمد

داد و انگار از چیزی دلگیر بود، وقتی اش او را خسته نشان میچهره

 اش را در دست فشرد و گفت:ای سوختهی کیف قهوهکه دسته

 تونم بیام داخل؟سالم دکتر. می -

 مهرافروز از باالی عینک ظریفش نگاهی به او انداخت و گفت:

 بیست دقیقه تاخیر داشتی آقای کامرانی!  -

 خوام. کار پیش اومده بود. می معذرت -

مهرافروز دوباره نگاهی به او انداخت. فرهاد، چه از لحاظ درس و چه 

ترین فرد دانشگاه بود و چه ی چهره و اخالق، الحق که تاپدر زمینه

تر از نه گفتن به این دانشجوی درجه یک، برای استاد چیزی سخت

 جوان وجود داشت؟

ی تدریس، تاخیر از چندین و چند ساله طبق قوانین دانشگاه و اصول-

یک دقیقه تا چند ساعتش متفاوت نیست و بهرحال دانشجو حق حضور 

ی درخشان و حضورهای دائم و کنم سابقهدر کالس نداره. اما فکر می

فعال قبلِی شما، اونقدری ارزنده باشه که بتونم این یه دفعه رو ندید 

 ه دفعه! کنم، فقط همین یبگیرم. اما تاکید می

فرهاد با تشکری زیرلب، موقر و سر به زیر سمت صندلی آخر کالس 

 و بی هیچ حرفی کنار سیاوش نشست. راه افتاد 
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 ۹#پارت_

 

 نگاهی به او انداخت و بعد آرام گفت:سیاوش نیم

بینم که شاخ مهرافروز رو هم شکستی! درود خدا قوت مرد! می -

 بر تو پهلوان. 

ی صندلی گذاشت و همانطور که دِر روی دسته فرهاد کالفه جزوه را

 کرد، در پاسخ سیاوش گفت:خودکار را به انتهایش متصل می

ها شکنیآدم باید پیشونیش خوب نوشته بشه. قد و قیافه و این شاخ -

 گی، پشیزی تو تقدیر سیاه ارزش نداره! که می

 سیاوش با لبخند یک تای ابرویش را باال انداخت. 

بینم که پیشرفت کردی دکتر کامرانی! از می  !هللااِ؟ باریک -

 رسی...گیری میبری داری به روانکاوی و فالهوش

ها نشسته بودند، بی اینکه بخواهند صدای ردیف دانشجویی که جلوی آن

شان مساوی شد با اخم کمرنگ مهرافروز سیاوش را شنیدند و خنده

دستش فشرد و وقتی رو به او برگشت و کنترل پروژکتور را توی 

 گفت:

 نیا؟ سوزونی آقای بزرگباز داری آتیش می -

ای به تذکر او اهمیت دهد، یک تای ابرویش را سیاوش بی اینکه ذره

 باال انداخت و گفت:

 آتیش؟! -

هایش رو به مهرافروز شانه  بعد به عمد نگاهی به اطرافش انداخت و

 را باال انداخت:
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شه! فندک تو جیبم پیدا می کنن، نه مننه اینجا بنزین خیرات می -

 یحتمل بوی سوختگی رو از جای دیگه شنیدی دکتر! 

با این حرف سیاوش، کل کالس زدند زیر خنده و مهرافروز با اخم 

 کنترل را روی میز کوبید:

نظم رو رعایت کنید عزیزان. کالس جای معرکه گرفتن نیست آقای  -

 نیا! بزرگ

زبون یکی بودن، بد دردِی که معرکه داریم تا معرکه دکتر! دل و -

شینم معرکه ببینم، ولی سکوت اختیار کنم بلکه شه هرجا میباعث می

 های دنیا لرزید از این همه تبعیض.پایه

هایش را ریز کرد. دانشجوها همه از خنده مهرافروز قدری چشم

هایشان را به هم فشرده بودند که ناگاه نخندند و وضع را از آن بدتر لب

بست و سیاوش رسما در هنگام َکل َکل شمشیر را از رو می نکنند.

 های او شدن، اصال کار مهرافروز نبود! حریف حرف

 منظورت از این حرف چی بود؟  -

و فهمید، فهمیده. شما خودت رمنظوری نداشتم! اونکه باید می -

 ناراحتش نکن. 

 فرهاد آرنجش را به پهلوی او کوبید و سیاوش با خنده گفت:

 دیدی گفتم فهمید استاد. نفر دوم هم فهمیده باشه، اوضاع ردیِف ردیفه. _

با این حرفش، شلیک خنده به هوا رفت و مهرافروز برای آینکه بیشتر 

ی دانشجوی سرتقش پردههای بیاز آن وقت کالس گرفته نشود و حرف

ی دانشجوها را بلند نکند، کنترل را روی میز کوبید و با عوض خنده

 ی مبحث شد. کردن اسالید، مشغول ادامه
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 ۱۰#پارت_

 

ای که حتی ایلش را جمع کرد و سیاوش جزوهبا اتمام کالس، فرهاد وس

 . یک خطش را نخوانده بود، زیر بغلش زد و باهم از آنجا خارج شدند

 تو نیاوردی؟ماشین -

 به تو چه؟ دنبال مال مفت می گردی که ازش سواری بگیری؟ -

 فرهاد کالفه نگاهش کرد. 

 انقدر ادا اصول نیا. یه امروزه رو، رو مود نیستم.  -

هات فهمیدم؛ حاال بگو تو که خودم هم از سگرمهسر کیف نبودن این -

 چرا؟ باز کی زده تو پَِرت که اعصابت اینجوری اپیالسیون شده؟

توجه به لحن شوخ او، نفس عمیقی کشید و سنگ جلوی پایش فرهاد بی

 را شوت کرد. 

 نازنین... -

 زمعیوب؟ ی دوزارِی مغنازنین؟ تو هنوز دست نکشیدی از این دختره -

 فرهاد حرفی نزد و سیاوش دوباره گفت:

تر پیدا نمی کنه که ِر به باز کات کردین؟ فدای سرت، اون از تو ساده -

 گرده دوباره...ِر کاله گشاد سرش بذاره، برمی

 دیشب رفتیم خواستگاری. -

هایی درشت شده سمتش برگشت و فرهاد همانطور سیاوش با چشم

 اد:خیره به مقابلش، ادامه د

چی خوب بود. ولی یهو پدرش برگشت گفت، من دختر به اولش همه -

سال سن، هنوز نتونه یه  25کسی که پدرش عملی و معتاد باشه و با 

 دم!چهاردیواری از خودش داشته باشه، نمی
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 حق داره دیگه!  -

 فرهاد برگشت نگاهش کرد و او بیخیال شانه باال انداخت:

اند. تا نداری، پارهاک و چندتا آهناین روزا همه گیِر یه مشت خ -

شه. وقتی هم داری، حی و حاضر و برت آفتابی نمی کسی دور

کشن باال، یه قلوپ آب هم شینن رو ثروتت و همه رو میمی

 روش! 

 فرهاد نفس عمیقی کشید و سیاوش دوباره گفت:

 بابات چی گفت؟ افتخار نکرد به تباه کردن زندگِی تو و فرناز؟  -

. زیر بار از اونجا که برگشتیم، تا دلت بخواد زدیم به تیپ و تاپ هم -

ِکشن، منم روش! شیره و تریاک که گه این روزا همه میره، مینمی

عار نیست، درمونه! وگرنه که تو این سن و سال چهار ستون بدنم سالم 

 نبود. 

 سیاوش حرفی نزد و فرهاد ادامه داد:

ش هم شد اینکه از خونه بزنم بیرون و دیشب تا حاال رو تو انتیجه -

 خیابون سر کنم. 

 

 

 

 ۱۱#پارت_

 

دار نگاهش کرد و او هم که سر چرخاند، سیاوش برگشت حرص

 سیاوش گفت:
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العقل! هزار تومن ی ناقصخدا یه عقل درست درمون بهت بده پسره -

کنه و به اون ر میشارژ تو اون وامونده که مدام انگشتت روش کا

فرستادمت یکی زدی میدی نبود که خبرت یه زنگ میاِم میدختره پی

 های خودم اونجا بکپی؟ از ملک

 نخواستم اسباب مزاحمت بشم.  -

مزاحمت و زهرمار! ِد آخه خنگ خدا، اگه مزاحم بودی من کلید  -

 سپردم دستت؟رو مفت و مسلم می  آپارتمان

امتحانی باشه که من و تو و آروین بریم اونجا  قرار شد آپارتمان شب -

 تونم که سوءاستفاده کنم.و بی َسر َخر درس بخونیم. نمی

دونی چیه؟ زمانی که ما تو صف عقل و شعور بودیم، تو اصال می -

 دویدی تا بلکه یه نگاه حرومت کنه. داشتی دنبال نازنین می

 دامه داد:دار افرهاد چپ چپ نگاهش کرد و او کالفه و حرص

بره مهمونی؟ وهللا داره میآخه آدم بابا با اون َسر و شکل رو برمی -

رو  کردم... میومدی یه شب بهنامبخدا منم جای دختره بودم فرار می

 بردیش. ای میدادم. اصال کرایهبهت قرض می

رو عوض کنم و  گمشو! خب من همینم دیگه... چیکار کنم؟ خودم -

 دروغ تحویلش بدم؟

دروغ چیه خنگ خدا؟ دروغ نگو ولی راستش رو هم نگو... گاهی  -

وقتا آدم باید یه سری چیزا رو پنهون کنه که هم خدا رو خوش بیاد هم 

 کاِرش راه بیفته! 

مرده شور خودت و راه کارهات رو ببرن. همین کارا رو کردی که  -

 زندگیت شده عین فرودگاه امام! این نرفته اون یکی میاد... 
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چیکار کنم پس؟ عین تو راست راست راه برم و هرچی تو دلمه رو  -

شه که عزیز من! گاهی وقتا باید ریاکار باشی تا بندازم سِر زبونم؟ نمی

 ات نکنن... دودره

 

 

 

 ۱۲#پارت_

 

زندگی که با دروغ و دغل شروع بشه آخرش معلومه ختم به  -

روزی َسِرت به ی پایدارم، نه عین تو که هرکجاست. من دنبال رابطه

 یکی گرمه.

ِد بیا! بشین تا پایدارت از راه برسه... تو با این عقایدت تا توی گور  -

هم خودتی و خودت! از ما گفتن، باید ظاهر و باطنت رو از هم جدا 

 کنی که کاِرت پیش بره... حاال خود دانی.

فرهاد حرفی نزد و وقتی به خودشان آمدند که مسیر دانشگاه تا خیابان 

اصلی را پیاده رفته بودند. سیاوش تلفنش را از جیب بیرون کشید و 

 گشت گفت:ترین اسنپ میهمانطور که دنبال نزدیک

 ای؟ امروز چیکاره -

رم، دکتر سماوات گفت یه روز در میون کاره! بیمارستان نمیهیچ -

 کنه. کفایت می

انداخت و ی خیابان بود سیاوش نگاهش را سمت ال ایکسی که گوشه

کشید، دستی برایش بلند کرد و همانطور که فرهاد را دنبال خودش می

 سمت آن روانه شد و گفت:
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ی امالک دارم. حاال که تو هم هستی، بیا شاید یه من یه جا معامله -

 کم کار یاد گرفتی و از این آس و پاسی دراومدی. 

بینیمش و ریم میی ویالیِی نزدیک لتیان؛ با هم میقرارمون یه خونه

 مونیم اونجا تا بعدا یه فکری برات بکنم. شب هم می

 ولی من...  -

هات! بگو خوره از این یخ و ماست بازیاَه فرهاد حال آدم به هم می -

 چشم قال قضیه رو بکن دیگه... 

هایش را به هم فشرد و هردو سوار ماشین شدند حرف فقط لبفرهاد بی

ی امالک را آنجا انجام دهد، ش معاملهو سمت مکانی که قرار بود سیاو

 به راه افتادند

 

 

 

 ۱۳#پارت_

 

ای که دورتادور را زد و ِمهمقابل در ایستادند. هوای مهر ماه، سوز می

ی ویال را محو کرده بود. صدای فرا گرفته بود، کورسوی پنجره

ی کشند، با زوزههایی که پیدا بود در حیاط ویال کشیک میسگ

ها باعث شد فرهاد ی اینبیابان درهم آمیخته بود و همههای گرگ

هایش را به هم بمالد و نفسش را فوت کند و رو به سیاوش که با دست

 چرخاند بگوید:زده میاخمی کمرنگ کلید را توی قفل زنگ

جا قحط بود تا وسط بیابون ملک نخری؟ اینجا پرنده هم پر  -

 زنه! چه جای خونه ساختنه؟ نمی

 مانطور که درحال کنکاش با در بود، در پاسخ فرهاد گفت:سیاوش ه
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زنی انگار هنوز از کسب و کاسبی عزیز من یه طوری حرف می -

کنیم تو خریم و میبهنام خبر نداری. کاِر ما خرید و فروشه، می

زنیم به کنیم و میرو هم پول می ی مردم، این وسط سودشپاچه

ابون باشه، یا یه پنت هاوس دشت و بیجیب. خونه تو کوه و کمر و

وسط فرمانیه که توفیر نداره! حساب، حساِب و کاکا برادر! مهم 

 سودشه که آخر دست ما رو بگیره. 

فرهاد هنوز چیزی نگفته بود که سیاوش کالفه کلید را بیرون کشید و 

 گفت:

 لعنت به ذات خرابت سمیر. کلید اشتباهی داده دستمون. -

ای که اِی آروین و خونهدیم با ماشین عاریهچیکار کنیم حاال؟ مون -

 خوره. کلیدش به قفلش نمی

هایش را به کمرش زد. هایش را پُر و خالی کرد و دستسیاوش لپ

یک دور نگاهش را در آن تاریکِی محرض و مات چرخاند و بعد رو 

 به فرهاد گفت:

و اینجور که بوش میاد هیچ بنی بشری این تو نیست. اینجا هم حال  -

کنیم، یا وسط راه هواش طوریه بخوایم برگردیم یا جاده رو گم می

 کشه. بنزینمون ته می

 خوای که بگی تو بیابون بخوابیم!چاره چیه؟ نمی -

ام پُر از کاه و خاشاکه؟ نخیر، تو بیابون مگه عین تو جای مغز، کلمه -

 مونیم تو همین خراب شده. ریم میخوابیم، مینمی

 سیا؟ همین االن گفتی کلیدش قالبِی. حالت خوشه  -

 

 

 ۱۴#پارت_
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و از وسط قیچی اوال که سیا خودتی دکتر، صدبار گفتم انقدر من -

 نکن. دوما؛ کلیدش قالبِی، دیوارش که َست و سالمِت و فابریک! 

 زده نگاهش کرد و سیاوش گفت:فرهاد بهت

 شو داری قالب بگیری بپرم اون طرف؟ جنم -

 پسر؟ قالب بگیرم که اَنِگ دزدی هم بهمون بزنن؟ گیچرا چرت می -

هات رو عین ی نمرهکنم همهعقل؟ فرهاد حس میدزدی کدومه بی -

کنی! وگرنه نمره الف که انقدر ی من با رشوه و پارتی پاس میرویه

 شه... خنگ نمی

 چپ نگاهش کرد و او دوباره گفت:فرهاد چپ

فهمیدی هیچ ات بود،میی کلهشده اگه یه نموره مغز تو اون فندِق گرد -

کنه! اگه از دیوار میره طرف دیگه، خری از ملک خودش دزدی نمی

ی دوم شو فراری میده. من و تو که گزینهیا کلیدش جا مونده یا زن دوم

ی مونه چی؟ فقرهنیستیم، خالفی هم که زیر بالشمون نخوابیده؛ پس می

ی خودم که ات میرم تو خونهگیری و من با اجازهاول که تو قالب می

چپ، یادت میاد همین یک ساعت ی علیو نزنی به کوچهاگه خودت

 اش کردم. پیش جلو چشم خودت معامله

 ولی سمیر گفت هنوز تخلیه نشده...  -

سمیر غلط کرد با هفت جد و آبادش. اگه تخلیه نشده بود که یه ِاِهنهی،  -

کنه میومد. ولی جز می اوهوْنی از اون بی پدری که توش زندگی

خور شنوی که حرفای اون آدم مفتصدای سگ و سوته مگه چیزی می

 کنی واسه من؟ رو دیکته می

زنه، ولی جانب احتیاط گم سمیر آدم درستیه یا حرف حق میمن نمی -

 رو که نمیشه رها کرد. 
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میشه! گوش بده به رفیقت و هرچی میگه بگو چشم، احتیاط و این بند  -

 اطا به کل دکونش تخته میشه داداش من. و بس

فرهاد هنوز دو دل بود وقتی یک دور نگاهش را چرخاند و درنهایت 

 کرد، گفت:هایش را توی هم قالب میهمانطور که دست

تو عمرم فقط قالب گرفتن و از دیوار مردم باال رفتن رو انجام  -

 ام. نداده بودم، که صدقه سرت اینم اضافه شد به پرونده

کشید هایش را از پا بیرون مییاوش خندید و همانطور که کفشس

 پاسخش را داد:

بده؟ خدا شاهده این سه سال که با من رفاقت کردی، اونقدر چیز  -

 خوب یادت دادم که بابات تو مابقِی عمرت بهت یاد نداده. 

آره واقعا! اگه پول پارو کردن و کاله مردم رو برداشتن و با  -

شه، من ی درس خوندن چیز خوب و هنر محسوب میهای شخصهزینه

نصیب چاکرت هم هستم سیاوش خان. دمت گرم که ما رو هم بی

 نذاشتی. 

 سیاوش با لبخند و شیطنت همیشگی خودش نگاهش کرد.

 مند بشی از کماالت بنده. قابل نداشت دکتر! هنوز مونده بهره -

 زد و ادامه داد:ی او فرهاد کوتاه خندید و سیاوش دستش را روی شانه

 10ات باالی اگه همینجوری شاگرد خوبی باشی و ترم اول نمره -

های واحد برداری که زودتر بری سطح 24ذارم ترم بعد بیاد، می

 باالتر. 

 

 

 ۱۵#پارت_
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 حرف سرش را تکان داد و سیاوش گفت:فرهاد بی

و دکتر کامرانی. این واحد عملی رو هم پاس کنی، به بگیر دستات -

گاه وایستی ور دست ذارم گهامید خدا میری تو ردیف ارشدها و می

 خودم و کار یاد بگیری. 

 زنی سیاوش! بیا برو تا نظرم عوض نشده... چقدر حرف می -

گذاشت و های فرهاد میسیاوش همانطور که پایش را روی دست

 گرفت، یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:اش را میشانه

مگه دست خودته؟ دست به مهره خطاست فرهاد خان! اگه تا  -

 ایجاش اومدی، حق پا پس کشیدن نداری...

ی دیوار گرفت. سرکی هایش را لبهفرهاد حرفی نزد و سیاوش دست

 کشید و دوباره به فرهاد نگاه کرد:

ای اینجا نیست؟ صدای سگ هم دیدی گفتم هیچ موجود زنده -

ی سگ هم نیست، چه دونم از کجا میومد، چون اینجا جنازهنمی

 برسه به خوِد سگ!

فرهاد که از سنگینِی ناشی از هیکل سیاوش قدری اخمش جمع شده 

 بود، با صدایی گرفته گفت:

خوری کف فعال بپر اون طرف، وگرنه دستم ُشل میشه با کله می -

 بیابون.

ی دیوار نشست و بعد طرف دیگرش پرید. فرهاد بهسیاوش روی ل

تکاند که سیاوش از داخل حیاط، قفل کتابِی کهنه و پیراهنش را می

 پوسیده را گرفت و گفت:

 ای به خشکی شانس! گاومون سه قلو دنیا آورده فرهاد. -

 چی شده مگه؟ -
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فکر کنم طرف حسابمون هرکی که هست، گنجی چیزی قایم کرده...  -

کدوم نفهمی به این خرابه قفل کتابی میزنه که این یارو چفت وگرنه 

 کرده؟ 

 فرهاد کالفه نفسش را فوت کرد. 

بیشتر   دی،هات رو که هرچی بیشتر پیشنهاد میِگل بگیرن ایده -

 خوای بیای ببرون؟شه. حاال چطور میاوضاع خراب می

 سیاوش نگاهش را دورتادور حیاط چرخاند و بعد گفت:

و بنداز این طرف، برم تو یه سر و گوشی آب بدم. بعد فعال کفشام -

خوابی، منم همینجا شه... فوقش تو توی ماشین میببینیم چی می

 مونم. باالخره باید یه جوری شب رو صبح کرد. می

هایش را از روی زمین برداشت و طرف دیگر انداخت و فرهاد کفش

 گفت:

ابم ببره. فردا هم ام شاید زود خوپس من میرم تو ماشین. خسته -

میرم بیمارستان. اگه کلید یا هرچیزی پیدا کردی، سعی کن بیدارم 

 نکنی. 

 

 

 

 

 ۱۶#پارت_

 

 اش را بست و گفت:های برند ساالمونسیاوش بند کتونی

 کنه. خب بابا. دنیا رو آب بباره، دکتِر ما رو خواب نفله میخیلی -
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فرهاد بی هیچ حرف دیگری، سمت ماشین قدم برداشت و در را گشود. 

صندلِی راننده را قدری عقب کشید و بخاری را روشن کرد و 

هایش را بست. آنقدر اوضاعش خراب بود که این ماشین، در حال چشم

آمد. شاید پدرش هم همین اوضاع و خاضر برایش غنیمت به حساب می

زد و دانست که یک زنگ به پسرش نمیاش را میدستیاحوال و تنگ

دانست خودش از تنهایی و درنهایت تمام شدن گفت برگردد. مینمی

 گردد. ی او برمیهایش، سمت خانهپول

شناخت. تا این سه نفر با ولی شاید پدرش هنوز سیاوش و آروین را نمی

کشید و هم بودند، کوچکترین چیزی روی رفاقتشان خط نمی

 فرهاد، شب را تک و تنها توی خیابان بماند. گذاشتند نمی

از آن طرف دیوار، سیاوش که هنوز جلوی در ایستاده بود، نگاهش را 

 دوخت و به سمت جای جایش امتداد داد.  تر به حیاطدقیق

ی دیوار و بار یا ی زنگ زده و زرشکی رنگ گوشهجز چند بشکه

، چیزی دیده ها کشیده شده بودوسایلی که چادر برزنتی روی آن

های شد. کف حیاط بسیار کثیف بود و پر شده بود از زباله و برگنمی

 خشک. 

های نگاهش را تا ساختمان خانه امتداد داد. دِر شکسته و شیشه خورده

های افتاده در نزدیکش، توجهش را جلب کرد. سبکش، شبیه به در خانه

های وسطش آهنی قدیمِی مادربزرگش. قدیمی بود. شاید شبیه به خانه

های همگی از فرط زنگ زدگی به سیاهی گرویده بودند و شیشه

اطرافش از یک طرف خرد شده بود. همانطور که زیر لب به سمیر بد 

گفت، چند قدم جلو رفت و نزدیکش که رسید، دستش را از و بیراه می

 .قسمت شکستگی داخل برد

 ه کرد:ها به دستش، اخمش جمع شد و زمزماز برخورد شیشه
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و فرستادی؟ . این خراب شده چی بود منای تو اون روِحت سمیر -

خبر مرگت قرار بود خونه معامله کنی، نه که یه دارالرحمه 

 ببندی به ریش ما. 

در نهایت، کلیدی که از داخل روی در بود را توی قفل چرخاند و در 

 کهنه با صدای عیژ بدی باز شد. 

که تاریک بود، چشمش چیزی  خواست داخل برود، اما از بسمی

های دید. فلش الیت تلفن همراهش را روشن کرد و با دیدن پلهنمی

آجری که از مقابل پایش تا جایی که در سیاهی محو میشد امتداد یافته 

 . بود، یک تای ابرویش را باال انداخت و به سمت پایین گام برداشت

ی آن کشیده شده رسید که روکش چرمی رو  بزرگی  در انتها، به در

انگلیسی، در داخل یک دایره، به رنگ سرخ و با  Vبود و عالمتی مثل 

 حالتی کج و بدترکیب روی آن حک شده بود. 

دستش را که سمت دستگیره برد، متوجه خیس و لزج بودن آن شد و 

پیش خودش حدس زد که یحتمل قدری از رنگ سرخی که طرح با آن 

 و دستش را کثیف کرده است. کشیده شده روی دستگیره ریخته 

 

 

 

 ۱۷#پارت_

 

ای که به مشامش خورد، دستگیره را کشید و بوی تلخ و منزجرکننده

سرش ببندد. باعث شد اخمش را در هم بکشد و سریع در را پشت

فضای آنجا تاریِک تاریک بود و جز دودهای ناشی از عود و بخور و 

ید. صدای موزیکی رسرقص نور نئونِی آبی رنگ، چیزی به چشم نمی
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اش با صدای بلند، چنان که انگار قصد نابودِی تارهای که خواننده

 رسید. صوتی خود را دارد، با ادای کلمات ناواضح به گوش می

سرش را نگاه کرد، با دیدن طرح روی ای که برگشت پشتلحظه

شده نگاهش هایی درشتدیوار، ناخودآگاه قدمی عقب رفت و با مردمک

، نقاشی سرخ رنگی بود از وجودی نه شبیه به انسان و نه کرد. طرح

های بز بود و مشابه حیوانات. روی سرش، دوتا شاخ شبیه شاخ

اندامش، آدمی بود که چهار زانو روی زمین نشسته بود. دست چپش 

ای را گرفته بود و در دست چشم درشت و به دو نیمه تقسیم شده

ود و در رأسش، طرح راستش، عصایی داشت. عصا خم خورده ب

 خورد. اسکلتی خراش خورده به چشم می

هایش را محکم روی هم فشار داد و نگاهش را از دیوار، سیاوش چشم

رقصیدند ی آن سالن عریض به ظاهر میبه سمت جماعتی که در میانه

لولیدند خوردند و در هم میو درواقع با حرکاتی نامتعارف تکان می

 نگاه کرد.

 

(White Lady_ Before I turn) 

 

It was a dark, cold night when I saw her face. 

 شو دیدماونجا تاریک بود، هوا سرد بود وقتی برای اولین بار صورت

 

I swear to god, I thought she'd left this place 

 کردم خیلی وقته از اینجا رفتهخورم، فکر میقسم می

 

She had a deathwish from the moment she was born 
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 ای که به دنیا اومد، یک نفرین کشنده همراهش داشتاون از لحظه

 

But I see her right in front of me and now I'm torn 

 وقتی من دقیقا جلو روم دیدمش و االن من از هم پاشیدم و نابودم شدم

 

She's not like I remember at all 

 میاد نیست اون اصال شبیه چیزی که یادم

 

The way she carries herself; I've never felt so small 

کشید که من هیچوقت احساس کوچیک طوری خودش رو به سمتم می

 بودن نکردم

 

I notice now, she starts to sway left to right 

ی خودش و تحت سلطهشم، اون از آغاز تا االن منو االن متوجه می

 گرفته بود

 

Just like the way she left the fucking world that night 

 دقیقا مثل همون شب که برای همیشه از این دنیای لعنتی رفت
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 ۱۸#پارت_

 

شان، براق و درخشان هایشان، باز و برهنه بود و سطح پارچهلباس

دخترها، طور متفاوت و خاص و  بود. حالت ریش پسرها و آرایش

های نصفه و از جنس چرم و فلزشان ای بود که با لباسشاید زننده

 عجین شده بود. 

ای منزجر کننده، به همراه بوی نوشیدنی که در فضا پخش شده رایحه

 رسید. به مشامش میبود 

هایش را روی سیاوش انگار که تازه فهمیده بود کجا آمده، محکم چشم

 هم فشرد و لب زد:

دونی که اهل هرچی عجب خبطی کردم خدایا. بیا و بگذر. می -

 چسبه... باشم، این یه فقره بهم نمی

 

What am I supposed to do? 

 چیکار باید بکنم؟

 

When I see a ghost in front of me? 

 بینم؟وقتی که یه روح مقابلم می

 

 I guess it's true 

 کنم واقعیِ حس می
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That I'm just fucked up in the head 

 سازمچیزی که من فقط تو ذهنم می

 

Cause I see in front of me someone that's supposed to 

be dead 

 د ُمرده باشهبینم که قرار بوچون من دارم کسی رو مقابلم می

 

I see in front of me 

 بینمشروم میدارم روبه

 

Somebody that's supposed to be dead 

 کسی رو که قرار بود ُمرده باشه

 

 تازه واردی؟ -

اش لباس نداشت نگاهش را سمت پسر الغر اندام مقابلش کشید. باالتنه

روی ای بزرگ که دو پَِر باالیش شبیه به شاخ بود، و طرح ستاره

بند اسپایکی و چوکر ستش را به خود اش تاتو شده بود. مچی سینهقفسه

ی ابروی سمت چپش پیرسینگ سیاهی کار شده آویخته بود و گوشه

 بود. 

هایش از فرط مصرف هایش، رژ سیاه کشیده بود و چشمروی لب

 . روی در اعتیاد، سرخ و خمار بودنوشیدنی بود یا زیاده



 

36 | P a g e 
 

ای، حاوی مایعی به که چهارتا لیوان شیشه سینی روی دست داشت

 خورد. رنگ زرد کمرنگ روی آن به چشم می

اش باال کشید ی به لبخند باز شدهها تا چهرهسیاوش نگاهش را از لیوان 

 و او دوباره گفت:

ست که الیاس خان گفت امشب نوورودها میان، البد توئم اولین دفعه -

 میای محفل، نه؟

 . قبال هم پاتوقم بود. اولین دفعه نیست -

 

 

 

 

 ۱۹#پارت_

 

 پسر یک تای ابرویش را باال انداخت. 

 خوره...هاتم به خودیا نمیپس چطور من ندیدمت؟ لباس -

توجه میری و و میای و خوره چون الیاس خان گفته بدون جلب نمی -

 دی.آماِر تخلفات رو گزارش می

دون اینکه بداند محتویاتش چیست، برداشت و ها را ببعد یکی از لیوان

 ادامه داد:

پر من نباش. ساقِی مجلس که نباید این همه سوال االنم برو دم -

 بپرسه.

زده نگاهش کرد و بعد بزاق دهانش را فرو برد و از او دور پسر بهت

شد. شاید مزیت سیاوش، همین زباِن درازش بود. با وجود استرس و 
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توانست خودش را کنترل کند و طوری گلیمش را اش، میترِس نسبی

 از آب بیرون بکشد که کسی متوجه حقیقت ماجرا نشود. 

 

Then I fell the cold in my head as it suffocates 

 کردو خفه میبعد سرمایی رو در سرم احساس کردم که من

 

Peripherals are blurred and my pupils dilate 

هام از چشمام های تیره و نامشخِص و مردمکرافم پر از از لکهاط

 بیرون افتاده

 

My lungs constricted and my knees are weak 

 هام منقبض شدن و زانوهام ضعیف بودنریه

 

I feel a morbid presence as it touches my cheek 

 کردهام رو لمس من وقوع به بیماری رو حس کردم زمانی که گونه

 

هایش ببرد که با خواست لیوان را با فرض نوشیدنی بودن، سمت لب

آیند آن، ابرو در هم کشید و آن را از صورتش استشمام بوی ناخوش

فاصله داد. نگاهش را روی مایع زردکمرنگ و خطوط سفید درونش 

اش گرفت که بو کشیدن همان و حرکت داد و دوباره آن را مقابل بینی

 . و افتادن لیوان از دستش همان های پِی در پِیسرفه

صدای شکستنش، در ولوم وحشتناک موزیک گم شد و شاید هیچکس 

ندید سیاوش دستش را به دیوار گرفت که روی زمین نیفتد. لیوان 
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محتوی نوشیدنی نبود. آن مایع، بویی داشت مشابه ادرار در ترکیب با 

 های صنعتی...الکل

 

White Lady, please spare me 

 پوشی نکننوی سفید، لطفا از من چشمبا

 

Let the light in my eyes leave swiftly 

 هام به سرعت از بین برهبذار سفیدِی چشم

 

Oh spirit, I feel it 

 کنمیه روح! من احساسش می

 

For the love of fucking god, release it 

 بخاطر عشق معبود لعنتی، آزادش کن 

 

Feel something, feel something 

 یه چیزی احساس کن، یه چیزی احساس کن

 

I try to scream but instead, there's nothing 

 رسمکنم فریاد بزنم، اما در نهایت به هیچ میتالش می
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I'm sorry, I'm sorry 

 و ببخشو ببخش، منمن

 

I have to let you go 

 مجبورم بذارم بری

 

 

 

 

 

 ۲۰#پارت_

 

ای نه چندان نگاهش با تعلل روی چند پسر و دختر جوانی که با فاصله

کردند و بعد، از نوشیدن زیاد از او، کوکائین را با بینی استنشاق می

هایش را محکم خندیدند کشاند و لبهمان مایع زرد رنگ سرخوش می

 ها گرفت. به هم فشرد و رو از آن

سرخ روی دستگیره، هنوز دوباره به دست خودش نگاه کرد، آن مایع 

 هایش بود. روی انگشت

اش که گرفت، با استشمام بوی تند و دستش را باال آورد و مقابل بینی

 هایش را جمع کرد و اخمی میان ابروهایش نشاند. تلخ خون، انگشت

اینجا ماندن از آن بیشتر برایش عذاب بود، اما اگر هم برمیگشت، با در 

 شد. قفل شده مواجه می
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کرد که ناگاه، یان تصمیم درست گرفتن مانده بود و خودخوری میم

های مقابلش کشیده شد و با دیدن شخصی که از هایش سمت پلهچشم

اش آمد، اخمش رنگ باخت و ناخودآگاه مات چهرهها پایین میروی آن

 شد. 

اینجا زیرزمین بود و این ویال، طبقات دیگری هم داشت و خب طبیعی 

 مراسمی را در زیرزمین برگذار کنند، نه محیط اصلی. بود که چنین 

قد و باالیش بلند بود و اندامش کشیده. موهای صاف و بلندش، حصار 

ی اش، در تضاد با آن چهرهقامت ظریفش شده بود و رنگ تیره

آمد. در عین آرامش، محکم بود و بلورین، چقدر به چشم سیاوش می

اش بود. غرور بی حد و اندازهحالت راه رفتنش انگار که حاکی از 

اش، وقتی مشخص شد که سر بلند کرد و های طوسیطرح چشم

ها نرم و آرام تکان ی جمعیت، برخالف آنهمانطور که در میانه

خورد، یک دور نگاهش را در سالن چرخاند. پیراهن کوتاهش، می

برعکس تمام افراد حاضر در آن مهمانی، سیاه و تیره نبود؛ به رنگ 

کدام اش پیدا بود و هیچاش بود و از جنس الکرون. سرشانهکالباسی رژ

خوانی نداشت. انگار کسی به اجبار او را از حرکاتش با آهنگ هم

وادار به رقص کرده بود و تمام حرکاتش را شخص دیگری کنترل 

 کرد.می

با کم شدن صدای موزیک و روی زمین نشستن افراد حاضر، سیاوش 

 ها کشیده شد. و نگاهش به سمت پله دخترک را گم کرد

ای لباس به تن نداشت و در عوض سرتاپایش را مردی که حتی ذره

آمد. اطرافش دوتا ها پایین میتاتوهای رنگی در بر گرفته بود، از پله

داشتند که هردو های جذب التکس قدم برمیدختر با لباس

گذاشته بودند  های سیاههایی مشابه تقاب و کاله، با طرح سگصورتک

آمدند و با هر قدم، و صورتشان پیدا نبود. پشت سر مرد می

 کوبیدند.هایشان را روی زمین میشالق
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کرد و یک مرد در دست چپ قفسی داشت که کالغ داخش، قار قار می

گرفت و در دست راستش، افسار بز سیاهی که پشت سر دم آرام نمی

آورد. اگر لنز گذاشته بود یا نه، ها پایینش میکشاند و از پلهخودش می

هایش سفید بود و دیگری رنگ سیاه داشت و یکی از چشم

های مختلف، که اکثرا حالت تک چشمی با سه هایی از جنسپیرسنگ

اش های بینیمژه از باال و پایین بودند به خودش آویخته بود و به پره

 های فلزی آویزان بود.حلقه

 

 

 

 ۲۱#پارت_

 

 

ی سرخ، روی مرد و طراف را پُر کرد و یک باریکهنور سیاهی ا

آمدند، افرادی که حاضر ها پایین میدخترها افتاد و همانطور که آن

بودند، همگی روی زانو نشستند و سرهایشان را باال گرفتند و 

 هایشان خارج شد. از میان لب« ِهم»ای مثل زمزمه

ان داد و صدای تکان ها که رسید، قفس را چند بار تکمرد به مقابل آن

اش، با صدای کالغ یکی شد های فلزیی آویزان به میلهخوردن زنگوله

های زرد و و همه را وادار به سکوت کرد. مرد لب گشود و دندان

بدترکیبش، اخم سیاوش را در هم کشید وقتی که صدای زمخت و 

 واحش او در سالن پیچید.

، و به نام جنگبه نام طغیان. به نام قیام. به نام شورش  -

. از نسل کشیمکنیم و آزادی را فریاد میها را حذف میمحدودیت

ایستیم. ظلم معبودهایشان را به بند آتشیم و در مقابل خاک می
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گریزیم. محدودیت و قانون آوریم و از زندان استبداد میمی

ی حیاتم. حِق لذت و چیست؟ من آزادم! من اوالد دنیا و نطفه

ی زدایم و بسترهِن تعشق دارم. خاکستر مرگ را میی چشیداجازه

 کشم. غلیظ جاودانگی را به آغوش می

کنم. ما اینجاییم، برای تبلیغ عشق. برای فراخوان به نام همدلی آغاز می

دلی و کنار هم ماندن. برای لذت و لذت و لذت! به آسودگی. برای یک

 ها...ها و بردگیدور از ظلم

صدا هایشان را باال بردند و یکی جمعیت دستهاو که مکث کرد، هم

 فریاد بلندی کشیدند و او دوباره گفت:

تا ِکی چون یک عروسک کوکی؟ تا ِکی در حصار محدودیت و  -

آویزید و بازی را بر جسم خود میشبهای خیمهقانون؟ تا کجا نخ

کنید؟ ما از شان تغییر میدر دستان معبود ظالم و خودساخته

آتیشم. از آتشی سیاه! از قدرتی مطلق، به نام هدایت! هدایتی به 

ات! هدایتی برای ابدیت! هدایتی سوی استقالل! هدایتی به سوی حی

 ی شفق... به نام ستاره

شان را در هم حلقه کردند و با مابقِی های شستتمام افراد، انگشت

ها طرحی مثل هرم ساختند و باالی سرشان بردند و صدای انگشت

 فریادشان شنیده شد.

مرد با سر به همان پسری که مایع زردرنگ را میان مردم پخش 

های پُر از ه کرد که او به همراه سه نفر دیگر، با سینیکرد اشارمی

لیوان جلو آمدند و مقابل مرد، با سرهای زیر افتاده زانو زدند و 

 ها را باالی سرشان گرفتند. سینی

برای رسیدن به صبح، برای لمس شفق و برای بوسیدن آزادی،  -

باید اصل خود را بیابید. شما نو وروداِن باهوش، از عقل و 

کنید و با مت خودآگاه ذهن، فرماِن سنت و ادیان را کج میقس

گیرید. نوشیدِن مقدسات و اغوای قربانیان، عروج را به دست می
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نهایت است. ای برای بیاینجا، شاید آغازی برای فردا و پنجره

ها و خورد کردن برای طغیان. برای شکستن چهارچوب

 حصارها. 

دخترهای کنارش داد و از دیگری مرد، افسار بز را به دست یکی از 

قیچی گرفت. قفس را روی زمین گذاشت و کالغ را از داخلش بیرون 

 کشید. 

کرد، اما اما با زد و بلند بلند قار قار مینوا بال بال میی بیپرنده

قساوت تمام، قیچی را به تنش فرو کرد و همزمان با چکیدن اولین 

هایشان همان دوباره با دست ی خونش، هیاهوی جمعیت بلند شد وقطره

 هرم را ساختند. 

هایش را به هم فشرد و سرش را چرخاند تا نبیند سیاوش با غیظ چشم

و بدون اینکه از بینش ببرد،   دهدآن مرد، کالغ را در دستش فشار می

ریزد و ها میسه قطره خون از جسمش توی هر کدام از لیوان

کشد و بعد، ش را بیرون میهایدرنهایت، با همان قیچی، اول چشم

 کند. اندازد و با سر کفشش خفه میی بیچاره را زیر پا میپرنده

همان دختر، چاقویی به دست مرد داد و او همانطور که زیرلب 

های کرد، یکی از شاخهایی مثل ِورد یا ِودا با خودش زمزمه میحرف

لوی ی وحشیانه، گبز را گرفت و سرش را کج کرد. با چند ضربه

حیوان بیچاره را پاره کرد و سرش که جدا شد، همهمه و فریاد جمعیت 

 حاضر هم در سالن پیچید. 

ها اضافه کرد و ی بز، چند قطره خون دیگر به لیواناز سر بریده

زدند، با سر به کردند و فریاد میمی« هو هو»همانطور که جمعیت 

ابتدا قدری سرش را   یکی از افراد روی پله اشاره کرد که او مطیعانه،

ای بعد، همزمان با کوبیده شدن ها باال رفت و دقیقهخم کرد و بعد از پله

ی سه ی پنج نفره و یک دستهشالق دخترها به روی زمین، دو دسته

کردند، توسط لرزیدند و گریه مینفره دختر، که همگی از ترس می



 

44 | P a g e 
 

بلند جیغ زدند و  ها پایین آورده شدند و جمعیتتعدادی از نفرات از پله

هایشان را جمع کردند و همانطور که این بار، دو تا انگشت وسط دست

بردند، بلند فریاد دادند و باال میهای دیگرشان را نمایش میانگشت

 زدند:

قربانِی ودای آتش شوید، چرا که خاک بر ما سر تعظیم فرود  -

 آورده است... 

 

 

 ۲۲#پارت_

 

ها دختراِن دست و پا بسته را اندر میان سروصدای جمعیت، نگهب

مقابل مرد قرار دادند و او مقابلشان ایستاد. دست آغشته به خونش را 

خواند که تا حدودی به داد و ِوردهای عجیبی میروی سرشان قرار می

زبان روسی شبیه بود، اما نمیشد یک زبان واحد به آن اطالق کرد. 

توانستند فقط خودشان می هایش راگویی زبانی بود خودساخته که واژه

 معنی کنند. 

خواندن ِوردها را که تمام کرد، دخترهایی که ابتدا همراهش آماده 

زمان با شروع ی دختران قرار گرفتند و همبودند، دو طرف دسته

 هایشان را به بدن آنها کوبیدند. سخنرانِی مرد، شالق

نه ممنوعیت کنیم هرگوبه نام حق و به نام آزادی، قربانِی آتش می -

کشیم و رهایی و قانونی را. دربنِد پاکی و باکرگی را به خون می

 کنیم. را بر جهان حاکم می

ی دخترها، درمیان های َکر کنندهزدند و صدای جیغحضار فریاد می

 شعار دادنشان گم شد. 
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ای زمان با دستور رهایی، تمام آن افراد از پسر تا دختر، به گونههم

هایش را به هم وحشیانه سمت آنها هجوم بردند و سیاوش محکم چشم

هایشان در میان چنگ فشرد و سرش را چرخاند تا نبیند چطور لباس

های چند نفره ای وحشیانه، مورد تعرضشود و به گونهآنها پاره می

 . ندگیرقرار می

خون به صورتش هجوم آورده بود وقتی بزاق دهانش را با شدتی زیاد 

 فرو برد و دستش را با عجز مشت کرد.

جان کف زمین افتاده بودند، چند دقیقه بعد، زمانی که دختران نیمه

ها از جا بلندشان کردند و همان مرد، درحالیکه مشعلی به دست نگهبان

 ستاد و گفت:گرفته بود، مقابل افراد حاضر ای

نو ورودان من، از مقدسات بیاشامید و آتِش سیاِه درونتان را  -

ی روشن کنید. چرا که برای رهایی، باید به آتش رسید و از زبانه

 آن سفید شد. خودتان را بشناسید و وجودتان را درک کنید.

کالغ و بز تا نیمه   هایی که از خونی افراد بلند داد زدند و لیوانهمه

هایشان بُردند و مرد به زبان انگلیسی، بلند ه بود را نزدیک لبپُر شد

 فریاد زد:

- In the name of devil, we sacrifice the earth for the 

fire. 

 کنیم.به نام شیطان، ما خاک را برای آتش قربانی می

های ها را سمت دختران انداخت و نقش شعلهو یک ثانیه بعد، مشعل

های سیاوش نقش بست وقتی با های سیاه چشمی تیلهآتش، در آینه

کرد و ناخودآگاه سر جایش هایی روی هم چفت شده، نگاهشان میدندان

. دیدن این همه اتفاق، خارج از توانش قفل شده بود. زیادی بود برایش

کرد و نه باورش میشد. مگر جرم آن دخترها چه بود؟ ک میبود. نه در

 گناه؟ به جز اینکه پاک بودند و بی
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اش را آزرد و محکم دستش را بوی دودهای ناشی از سوختگی، بینی

های آسمانِی جلوی دماغ و دهانش گرفت. نگاهش به مرد افتاد که کتاب

همانطور که ادیان مسلمان، یهود و مسیحی را به دست گرفته بود و 

 گفت:کشید میهایشان را از وسط بیرون میداد و برگهآنها را تکان می

 

 

 

 ۲۳#پارت_

 

 

کنیم هرآنکه کشیم و نابود میسنت و دین و آئین را به توبره می -

برایمان تکلیف تعیین کند. ما آزادیم! رهاییم! بدون چهارچوب و 

 کنیم. قانون، برای رسیدن به لذتی مطلق زندگی می

افراد خاضر، دوباره دو انگشت وسطشان را جمع کردند و همانطور 

ی پریدند، واژهدادند و باال پایین میهایشان را تکان میکه دست

«swinger » را با حالتی شعار گونه فریاد « طلبیلذت»به معنای

 زدند. می

های مقدس را در میان آتش مرد دوباره ِوردی خواند و صفحات کتاب

که این بار، جمعیت به هیاهوی بیشتری افتاد و همگی به دور سوزاند 

آتش، حرکات بی معنی و هویتی که نه پایکوبی بود و نه تمرین، از 

 خود بروز دادند و بر گرد آتش چرخیدند.

نگاه سیاوش، به دنبال همان دختر که پیراهن کالباسی رنگ به تن 

دور چرخاندن  گشت و وقتی میان جمعیت پیدایش نکرد، یکداشت می

هایش توی سالن کافی بود که چسبیده به یکی از دیوارها پیدایش چشم



 

47 | P a g e 
 

هایش را دو طرف کند. جایی در میان تاریکی ایستاده بود و دست

لرزید، انگار داشت گریه هایش میصورتش قرار داده بود. شانه

 کرد.می

ار خواست قدم اول را به سمتش بردارد که همان لحظه، دخترک از دیو

ها قدم برداشت و پشت سرش، مردی روانه شد. جدا شد و سمت پله

های آن مرد تا حدودی با افراد دیگر متفاوت بود. کت اسپرت لباس

خاکستری رنگی پوشیده بود با یک تیشرت مشکی که طرحی به رنگ 

دانست. سفید روی آن پیدا بود، اما سیاوش معنا و مفهوم آن نماد را نمی

اش را از دو طرف، به صورت دو رج باریک بافته بود ایموهای قهوه

ای سیاه به انتهایش بند و پایین ریشش هم به همان صورت بود و مهره

 کرده بود. 

ها باال رفتند، سیاوش کالفه دستش را به صورتش کشید و آنها که از پله

 پشت سرشان روانه شد و با خودش زمزمه کرد:

ی المصب. اینجا هم دست از لعنت بهت که عین آهنربا میمون -

دیدمت، این یه خط داری. کاش هیچوقت دوباره نمیسرم برنمی

 در میون دیدنات شده آتیِش زیر خاکستر!

ی این تو دار و دسته کنی بی پدر؟ نکنهاصال تو اینجا چه غلطی می 

 ندارها باشی که دنبالشون ریسه شدی و افتادی وسط جهنم؟ هیچی

وی سالن طویلی که آخرین پله به آن ختم شده نگاهش را یک دور ر

بود چرخاند. پیدا کردن آن دو نفر خیلی برایش سخت نبود، چون همان 

ها شنید و به شان را از یکی از اتاقلحظه صدای داد و فریاد مشاجره

 همان سمت قدم برداشت. 

ها که همگی دِر زرشکی رنگ داشتند، فقط یکی در میان تمام اتاق

بود و دِر نیمه بازش به رنگ سفید بود که آن دو نفر آنجا تر عریض

 بودند. 
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سیاوش کنار بریدگِی دیوار، طوری ایستاد که کسی به او دید نداشته 

ها چه به هم هایش را قدری ریز کرد که سر در بیاورد آنباشد و چشم

 .گویندمی

 

 

 

 

 

 ۲۴#پارت_

 

تمام وجود، مانع از هایش را به هم فشار داد و با دخترک محکم چشم

 سر باز کردن بغِض بیخ گلویش شد و گفت:

و گرفتی آوردی وسط بیابون که اینجا کجاست ژوبین؟ دست من -

ی سیاِه دنیا رو نشونم بدی؟ به من؟ منی که تورات و تلمود چهره

رو از حفظم و اگه یه وقت کالم مقدس رو زبونم نیاد، روزم به 

 رسه؟! شب نمی

های او، آرام و بیخیال بود وقتی که قراریتشویش و بیژوبین برعکس 

هایش را از زیر کت به کمرش زد، لب پایینش را زیر دندان دست

 گرفت و گفت:

ی پاتوق و کنی؟ اینجا هم یه محفله، مثل همهچرا شلوغش می -

های دیگه. تنها فرقش اینه که قانوِن اینا آزادی مطلقه و دورهمی

ای که اگه های احمقانهکنن به چهارچوبو بند میبقیه خودشون

 اندازه دور! کنه میکسی یه جو عقل داشته باشه، همه رو تف می
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هایش را از هایی گرد شده نگاهش کرد که ژوبین دستماریا با چشم

دور کمر برداشت. قدمی جلو رفت که دخترک خودش را عقب کشید و 

های ژوبین داغِ نفس های سرد دیوار خورد، ُهرمکمرش که به سرامیک

اش را سوزاند وقتی که با ضرب، مشتش را جایی نزدیک به دِر گونه

زمان با لرزش تن ماریا، سرویس بهداشتی، روی دیوار کوبید و هم

 زمزمه کرد:

من و تو، تا همین لحظه چندتا باید و نباید رو زیر پا گذاشتیم؟  -

رو همون  چندتا قاعده رو به هم زدیم؟ چند دفعه پا گذاشتیم

 کوبی؟!  ات میشو به سینهتلمودی که سنگ

های سردش را در هم پیچاند و ژوبین با استفاده از سکوت ماریا دست

 او ادامه داد:

شکنی داره، منتها یه عده با دایره و بینی؟ هرکسی توانایِی قانونمی -

داری کاری و ادعای دینزنن، یه عده هم نه؛ با پنهونتنبک جارش می

 کنن. زیر سر قایمش می

دونی که قصدم از اولش هم ازدواج خواستم. خودت هم میمن نمی -

 کردم؟ بود، وگرنه چرا باید ازت تقاضای خریدن حلقه می

 خودت بگو ماریا، هدفت از ازدواج چی بود؟ به غیر از آزادی؟ -

 هایی گرد نگاهش کرد.زده و با چشمماریا بهت

آزادی؟ معلومه که نه! ژوبین تو ِچت شده؟ مدام داری یاوه  -

تو قاضی کنی حرف تو دهن من بافی و بدون اینکه وجدانمی

برای پاک شدن و ذاری. ازدواج یعنی یکی شدن، یعنی سوگند می

رسیدن به رستگاری! نه صرفا لذت بردن از روبط و چه 

 دونم... به قول تو آزادی!می

هایش را های ژوبین نشست وقتی چشمپوزخندی صدا دار روی لب

 پایین انداخت و سرش را با حالتی خاص تکان داد. 
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های ماریا، از ترس و استرس شدت گرفته بود وقتی ژوبین ریتم نفس

 های طوسی رنگ او نگاه کرد و گفت:ره به مردمکدوبا

 معنِی رستگاری چیه غیر از آزادِی مطلق؟  -

هایش جمع ی لبحرف نگاهش کرد که لبخند کج ژوبین گوشهماریا بی

 دار گفت:شد و قدری از ماریا فاصله گرفت و با لحنی متفاوت و معنی

ت اومده! راسته گیرِ تو پِی استخون بودی، اما شانِست گرفته و  -

و داری، این یعنی چی؟ یعنی با یه تیر دو هدف زدن. حاال هم من

تونی آزادانه عشق ی محدودیت، میهای مسخرهکشیهم بدون خط

 رو فریاد بزنی...

 

 

 

 ۲۵#پارت_

 

کنه تو این عشق نیست! یه استخون اضافِی که دیر یا زود گیر می -

ها که بین این آدم ها. تو من رو آوردیگلو و میشه قاتِل روح آدم

و ببینم؟ آزادِی افراطی و بی قید و بندی؟ پدرم بهم یاد نداده چی

 های یهو...مخالفت با آیین

را کامل بیاورد، ژوبین با فریادی بلند « یهوه»قبل از اینکه ماریا اسم 

سمتش هجوم آورد و چنان وحشیانه دستش را روی دهانش فشرد، که 

های . مردمکجایش خشک ایستاددختر بیچاره شوکه شد و سر 

اش رنگ باخت و به لرزه افتاد و کمی گشاد گشت وقتی ژوبین طوسی

 توی صورتش داد زد:
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شو دختر! عقلت کمه؟ تو مجلس آتیش زبون به دهن بگیر و خفه -

و به باد گی اگه کسی بشنوه سرموناسم از دریا میاری؟ نمی

 دیم احمق؟!می

که با حالتی مثل نعره بیان شده بود،  ی اوماریا از قسمت آخر جمله

بیشتر توی خودش جمع شد و لرزید. دست و پایش یخ بسته بود و 

هایش . انگار ژوبین کنترل تمام عصبقدرت کوچکترین حرکتی نداشت

را از او غصب کرده بود و افسارش را سپرده بود به دست اختیار 

 خودش. 

به دیوار برخورد کرد، کمرش که دوباره  تر برد وماریا را عقب

هایی هایش را روی هم فشار داد و ژوبین با چشمدخترک از درد چشم

 های لرزان او خیره شد و غرید:سرخ و غضبناک، به مردمک

یک بار! فقط یک بار دیگه به خودت جرعت بده و اراجیف به  -

کنم ببینم عشقمی، بینی. نگاه نمیشو میهم بباف؛ اونوقت عاقبت

ی َکس و کارم بودی و قراره یه روزی زنم بشی، مهروزگاری ه

بندم و گردِن کسی رو به خودش جرعت چی میرو همه موچشم

کنم که بفهمی هر بُرم و حروِم سگ میاهانت بده بیخ تا بیخ می

 سخن جایی و هر نکته مکانی معنیش چیه! افتاد؟!

کرد و بعد  اش را نگاهی پیشانیی گوشهزدهای رگ بیرونماریا لحظه

ی گردنش را تکان داد تا توانست یک به سختی عضالت خشک شده

 دور سرش را باال پایین ببرد. 

های سفید و ژوبین که دستش را از روی صورت او برداشت، لب

باز ماریا عیان گشت و ژوبین کالفه دستش را میان خشک و نیمه

 موهایش کشید. 

 فل؟از... از من بدت میاد؟ بخاطر این مح -
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ربط نزن ماریا! تو زمانی خدای من بودی! یادت نمیاد انقدر حرف بی -

بخاطر تو حاضر شدم دست از زندگی بشورم که بتونم باهات زندگی 

 کنارم داشته باشمت؟ کنم و

 ها چیه؟ پس منظورت از این حرف -

هایی که شنیدی، همش بخاطر این بود که فرق بین این رفتار و حرف -

 آزادی رو بفهمی. ممنوعیت و 

 ولی تو گفتی این فرقه قصدش آزادِی مطلقه! غیر از اینه؟  -

زنی آزادِی مطلق، اما در قالب آتِش سیاِه درون! تو از آب حرف می -

کنه و اونوقت رو کافر خطاب می ماریا... هرکی از دهنت بشنوه تو

 خوای؟ و میقربانی میشی... تو این

ق سرد پشت کمرش نشست وقتی لب ماریا حس کرد چند قطره عر

 وار گفت:پایینش را با سر زبان تر کرد و زمزمه

 معلومه که نه. -

 پس اطاعت کن.  -

 تونم. ژوبین، من...نمی -

 و دوست نداری؟ مگه من -

 دارم! ولی نه قیمت گناه. -

گیره، پس کوتاه ی عشق بهش بخوره، حکِم گناه نمیعملی که تبصره -

بیا. من و تو، قراره بعدهای زمان رو بشکافیم و به رهایی برسیم. مگه 

 هدفمون از اول غیر از این بود؟ 

ی گلویش نشسته بود و چنگ به . بغضی گنگ، میانهماریا سکوت کرد

باز کند، اما ماریا اهل خواست سر انداخت. میدامان احساساتش می

گریه نبود. حداقل نه در مقابل یک شخص ثانی. بلد نبود بشکند و زانو 

ریخت و به کشید، اشک میزد، فریاد میبزند. او در تنهایی داد می
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خورد. حتی مقابل ژوبین خوددار افتاد، اما در جمع خم نمیهق میهق

 بود و محتاط. 

ی او را زیر چانه  ت دوتا انگشتشژوبین چند قدم به سمتش رفت و پش

 قرار داد. 

بازی کاری و بچهخوای با ندونمخوای آزارم بدی؟ نمیتو که نمی -

 و به خطر بندازی؟ موقعیت من

 های او، یک بار پلک زد و گفت:ماریا از لمس گرمای انگشت

 خوام. هیچوقت نمی -

 پس کنارم بمون. تا آخرش پا به پام بیا.  -

 

 

 

 ۲۶#پارت_

 

ی کم ماریا نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه حرفی بزند، ژوبین فاصله

های دخترک که روی هم افتاد، میانشان را هم از بین برد و پلک

سیاوش مشتش را جمع کرد و سرش را به طرف دیگر چرخاند که 

 شان را نبیند. ی عاشقانهبوسه

 کرد:با اخم بزاق دهانش را روی زمین انداخت و زمزمه 

شو گرفتی غیرت! تف به ذات کثیفت که دستتف به شرفت بیاد بی»

ی آشغال کنی. پدرسوختهآوردیش وسط آتیش و ازش سواستفاده می

حیف که االن هیچی از دستم بر نمیاد، ولی صبر کن وقتش برسه، 

 «کنم با کی طرفی...حالیت می
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گردن او بلندش را روی  ژوبین که از او فاصله گرفت، دخترک نفس

 ژوبین کنار گوشش گفت:رها ساخت و 

برگردیم باال؟ مراسم هنوز تموم نشده. نو ورودها باید تاییدیه  -

 دونی که، تو هم یکی از همونایی... بگیرن، می

هایش را در هم ای از موهای سیاهش را پشت گوش راند و دستطره

 قفل کرد. 

 تو برو؛ من چند لحظه دیگه میام. -

هایش را که روی ه مشکوک نگاهش کرد و دستژوبین چند لحظ

هایش نشاند و با لحنی کمرش گذاشت، ماریا لبخندی دلنشین روی لب

 مالیم گفت:

به چند لحظه سکوت و آرامش نیاز دارم که با خودم کنار بیام. سر و  -

 خواد ژولیده به نظر برسم. ست، دلم نمیوضعم هم آشفته

 ولی ژولیدگی سبک ماست!  -

خوام به دونم، اما به نظرم یه آب به صورتم بزنم بهتره. من میمی -

 ی زیادیه؟ ی کسی که قراره همسرم باشه بدرخشم، این خواستهاندازه

هایش نشست و پایین موهای ماریا را ی لبلبخند کج ژوبین، گوشه

 لمس کرد و گفت:

خب هرچی تو بگی. اما سعی کن دیر نکنی! لیِدر صبور خیلی -

مونه، اگه امشب مقام نگیری و ِودای خیلی منتظر نمینیست و 

آتش رو دریافت نکنی، معلوم نیست ِکی دوباره بدنت آماده باشه و 

 پتانسیلش رو داشته باشی. 

کم از او فاصله گرفت و ماریا با همان لبخند سر تکان داد و ژوبین کم

و در ها را پایین نرفت از سرویس خارج شد و ماریا ندید که او پله

 عوض، رو به مردی که جلوی در منتظرش بود گفت:
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راه میاد، منتها چموِش. اعتقادش زیاده و جذب کردنش ممکنه مشکل  -

 باشه. 

دونی یه موش مزاحم اگه نه بیاره و هیچوقت از ما نشه چی؟ هیچ می -

تونه خطرناک باشه؟ به گوش الیاس خان تو این دم و دستگاه چقدر می

کنه و جسدمونم میندازه تو ی تیغ رد میو از َدم از لبهمون ربرسه همه

 ی حوا. سردخونه

رسه، اگه نشه هم مسئولیتش رو قبول راه حلت چیه؟ من زورم نمی -

کنم... اصال از اول هم نخواستم بیارمش تو گروه، تقصیر اون نمی

و کرد تو یه کفش که یا ماریا هم باشه یا دختره شهرزاد بود! پاش

ترین آدم بهش، افتادم وسط منگنه. فسخه! منم به عنوان نزدیک معامله

 نمیشد نه تو کار بیارم!

 

 

 

 ۲۷#پارت_

 

فعال به اون عفریته احتیاج داریم، اما این یکی اگه دردسره، مجبوریم  -

 خالصش کنیم. 

 رم سراغ لیِدر که دست تنها نمونه. قیچی کردنش با تو، من می -

مرد یک دور سرش را تکان داد و ژوبین که از آنجا دور شد، کلتش 

را از غالف بیرون کشید و مقابلش گرفت. صدا خفه کن را روی آن 

سوار کرد و جلوی در سفید رنگ ایستاد. پایش را باال برد و قبل از 

اینکه لگدش به در بخورد و با یک حرکت، وارد خلوت دخترک شود، 

    یکش شد و یک دور دستش را پیچاند.سر نزدسیاوش از پشت
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در طرف دیگر دیوار، ماریا پشت در ایستاده بود و سیل اشک به روی 

صورتش جاری بود. آنقدر بدحال بود و چنان دلش به درد آمده بود، که 

هایی که تا چند دقیقه پیش شاهد رعشه تمام تنش را گرفته بود. صحنه

ت. از آن اعمال حرام گشآن بود، دوباره پیش چشمش ظاهر می

گناه را بلعیده بود. هنوز هم گروهی تا آتشی که زنده زنده دختران بی

صدای آن جیغ و فریادهای َکر کننده توی گوشش بود و بوی 

ریخت، در مشامش های سوخته که دل و روانش را به هم میگوشت

 پیچید. می

خم شد تا کف و   ی سینک گرفت و قدریهردو دستش را به لبه

اش، روی زمین نریزد و بتواند تمیزش کند. هرچند؛ محتویات معده

ی کثیف و تمیز تعریف برای افراد حاضر در این مجلس، اصال واژه

داشتند و پاکی می نشده بود. رفتارشان طوری بود که تعفن را گرامی

کردند و حالل را حرام جاست را مقدس اعالم میبردند. نرا از بین می

کردند. تصویر سوزاندن تورات، دوباره پیش چشمش نقش تلقی می

اش، گردنبند یادگارِی پدرش را که هقزمان با بلند شدن هقگرفت و هم

هنوز آن را در گردن داشت، میان مشتش گرفت و فشرد. زانوهایش که 

و از ته دل زجه زد. همانجا  هایش را روی هم گذاشتسست شد، چشم

زانو زده بود و از فرط ترس، از ازدیاد عجز و از دیدن آن حجم از 

 کرد. لرزید و گریه میگناه به خود می

 هردو دستش را روی صورتش گذاشت و نالید:

خوام ببینم. آدونای؛ معبود همیشگی، ارباب مطلق من. نمی -

کنن و به خاطر میخوام ببینم انقدر راحت به اسمت اهانت نمی

گن آزادی، اما آزادی رسیدن به هیچ، تو رو به زیر می کشن. می

به چه قیمتی؟ بهای رفتار ما باید جهنم باشه؟ انقدر یه فرد خودش 

ی باید و و از عرش به فرش بکشه که بخاطر لذت، از همهر

های خودم دیدم، اما شه! با جفت چشمنبایدها بگذره؟ باورم نمی

 تونم قبولش کنم...شه. نمییباورم نم
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هایش را از روی صورتش برداشت و دو طرف سرش گذاشت. دست

کرد هر لحظه گذاشت و حس میای آرامش نمیحس سرگیجه، لحظه

 های مغزش از هم جدا شوند.ممکن است سلول

اش بود افتاد و ای که در انگشت سبابهی سادهنگاهش به رینگ نقره 

ن را از انگشتش بیرون آورد و کف دستش فشار اش تشدید شد. آگریه

داد. انگار االن فهمیده بود چرا ژوبین هیچگاه حاضر به ازدواج نشد و 

 ای به ماریا داده بود.حلقه را بدون هیچ مراسم و خطبه

 

 

 

 ۲۸#پارت_

 

خواست حلقه را همین االن هایش را به هم فشار داد. میمحکم دندان

توانست! همیشه از خود دورش کند، اما نمیکف اتاق بیندازد و برای 

دانست، فقط افسار خودش را این حس وابستگی؛ حرف حساب نمی

توانست دروغ بگوید، بعد رفت. به خودش که نمیتازاند و جلو میمی

از پدر و مادرش، آنقدر تنها بود که ژوبین تنها امیِن او به حساب 

 آمد. می

ت و از جا بلند شد. نگاهش را سوی حلقه را دوباره در انگشتش انداخ

ی اتاقک بود امتداد داد و با فکری که به وان بزرگ سفیدی که گوشه

آنی توی ذهنش جرقه خورد، به سمت آن قدم برداشت و اهرم را زیر 

 دستش فشرد. 

دونم اگه به سمتت برگردم، جام آدونای، معبود همشگِی من؛ می -

پیش پدر و مادرم، نه؟ خودت فرستی و می. الاقل منپیش تو امنه

شو از دست میده. گفتی کنار تو خبری از درد نیست و رنج معنی
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خوام زودتر از موعد بیام پیِشت... بیام و برای همیشه آروم می

ها ی این تنهایی و سختیخوام همه. میبگیرم. در آغوش خودت

و با رو تموم کنم که بهت برسم و یک بار هم که شده، چشمام

 دونی؟ ام، نمیدونی چقدر خسته. تو که میال راحت ببندمخی

دیگه نفس نمونده برام! هرچقدر جلو بقیه تظاهر کنم و بخندم و بگم 

دونی نا ندارم خوبم، تو که از ته دلم خبر داری. آدونای، تو که می

 بیشتر از این ادامه بدم...

کشید  قطرات آب که از وان سرریز کرد، پشت دستش را به صورتش

ی آب سردی که لرز جانش هایش را زدود. داخل وان، در میانهو اشک

هایش را دو طرفش گذاشت. سرما، به کرد نشست و دسترا بیشتر می

ای هم که شده، به هایش برای لحظهآنی وجودش را فرا گرفت و دندان

 هم خوردند. 

آدونای؛ به عنوان اعتراض، برای فریاد از دست تقدیر، برای  -

 ایای آرامش، برای رهایی از غم و مصیبتی که لحظهرعهج

 و ببخش. منخوام تمومش کنم. من ردست از سرم برنمیداره، می

ی خوبی نبودم و پام به جاهایی باز شد که نباید! رو ببخش که بنده

رو ببخش که انتخاِب اجبارِی اشتباهم، کم کم احساس شد و  من

 دی...زنجیرم کرد به دنیای پوچ و ما

هایش را روی هم گذاشت و نفسش را حبس کرد و سرش را آرام چشم

آرام زیر آب برد. فقط چند ثانیه طول کشید که نفسش رها شود و 

هایش که به سمت پایین افتاده های روی آب و دستدقایقی بعد، حباب

 رفته بود... بود، حاکی از بیهوشی و خواب عمیقی بود که به آن فرو

ه را از دست مرد گرفت و او هنوز به خودش نجنبیده بود سیاوش اسلح

مرد که بلند شد، او با «ِ آخ»که سیاوش زانویش را توی شکمش زد و 

 غیظ گفت:
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خودی که درد و آخ! زهرمار و آخ! وقتی انقدر نفله و بی -

دفاع باشی، بایدم عین سگ نوای بیگذاشتنت بپای یه دختر بی

 ی نفهم. کتک بخوری مرتیکه

ی سیاوش را گرفت و از نو با هم رد که دوباره قد راست کرد، یقهم

 گالویز شدند. 

شاید خیلی هم توانمند نبود و هیکل درشتی هم نداشت، اما کارش را بلد 

 چربید. بود و ضرب شستش طوری بود که زورش به سیاوش می

ی زمان با گرفتن یقهتر میان انگشتانش فشار داد و هماسلحه را محکم

 هایش گفت:او، از میان دندان

به خدا قسم که این گلوله حروم یه حیوون میشد ارزشش بیشتر  -

بود تا اینکه بخوره به تو! اما چه کنم که مجبورم ماشه رو تو 

مغزت بچکونم و همینجا خوِنت رو حالل کنم... وصیت نامه که 

 داری نه؟ 

 

 

 

 ۲۹#پارت_

 

 گفت:ای نگاهش کرد و سیاوش دوباره مرد لحظه

خب کاِر ما هم ساده شد، بدرود رفیق. جهنم که پس داری! خیلی -

 هات برسون... پیالهرفتی، سالم ما رو هم به هم

هایش را محکم به هم و بی اینکه فرصت حرف زدن به او بدهد، چشم

فشرد و انگشتش را روی ماشه فشار داد. صدای شلیک پخش نشد 

ای بیرون افتاده پیش جمجمهاما... زمانی که جسد بی جان مرد، با 
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ای از هجوم خون به صورتش، تمام تنش ُگر گرفت و پایش افتاد، لحظه

 اند. هایش از فرط انقباض، سفت شدهحس کرد رگ

اش، با نگاهی شدههای درشتهایش افتاد و چشماسلحه از میان انگشت

هایش های سیاه چشمی مقابلش خیره شد. گویزده به جنازهبهت

جان نوسان یافت. گلو های خودش و مرد بیرزید وقتی بین دستلمی

 خشک بزاق دهانش را فرو برد و از او فاصله گرفت. 

 ی قتل...؛ واژه

مثل ناقوس توی سرش به سروصدا افتاد و مدام کاری را که همین چند 

 کرد. ثانیه قبل انجام داده بود، برایش تکرار می

در سرویس بهداشتی ایستاد. توان  دستش را به صورتش کشید و مقابل

ای نگاه از آن مرد بگیرد را نداشت و همانطور که با اینکه حتی لحظه

ای که از فرط باال رفتن فشار خونش گلگون شده بود نگاهش چهره

 کرد، زیرلب گفت:می

کجا آوردی مارو اوس کریم؟ وسط این بیغوله، فقط خون و  -

نم کوبیدی به پیشونی خونریزی و قتلمون کم بود که مهر او

سیاهمون؟ چه غلطی بکنم با گندی که زدم! این افتضاح دیگه از 

شه تاش کرد و شه، نه میاون تو بمیریا نیست... نه جمع می

دونم قصدت از این بازِی جدید چیه خدا، گذاشتش تو جیب. نمی

ام و خوای بچرخی، بذار بهت بگم که منم آدِم معاملهولی اگه می

چرخم پا به گیرم! میاین پا رو اون پا رفتن سرگیجه نمیموقع از 

 پات... 

خوای گناه رو با گناه یادم بیاری، این رسمش نیست اوس ولی اگه می

 کریم! این رسمش نیست... 

ی آن مرد نگهبان گرفت و چندبار با هر سختی که بود، نگاه از جنازه

ا حرص دستی میان فایده بود. بدستگیره را باال پایین کرد، اما بی
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موهایش کشید و با فریادی بلند، چندبار به در تنه زد و وقتی دید با این 

ی طویل شود، نگاهش را یک دور در آن محوطهکارها باز نمی

چرخاند. نگاهش که به چکش ایمنی که برای فرار سریع و اضطراری 

چند معطلی از سر جا برش داشت و روی دیوار تعبیه شده بود افتاد، بی

ی کاری بیشتر الزم نبود که قفل در را بشکند و داخل اتاق ضربه

 برود. 

اش وا رفت و ای چهرهنگاهش که به دخترک معلق در آب افتاد، لحظه

 هایش را جلو برد و او را از میان آب برداشت. بعد، دست

جسم ظریفش، از فرط بلعیدن آب قدری سنگین شده بود و حالت 

اش، باعث شد سیاوش های گود افتادهچشم ی رنگ پریده وچهره

 زیرلب زمزمه کند:

شانس آورده باشی دیر نرسیده باشم، وگرنه باید از اون دنیا  -

بکشمت بیرون که این یکی از دست دانشجو که هیچ، از 

 پروفسورای ریش درازمون هم برنمیاد.

 

 

  ۳۰#پارت_

 

هایش را ضربدری چند بار کف را کف اتاق گذاشت و دست او 

اش فشرد. مقداری آب از میان دهانش خارج شد، اما کافی نبود. سینه

ی ضعیفی داشته و یا واقعا آب زیادی بلعیده بود که  بی شک یا بنیه

 حال افتاده بود. چشم باز نکرد و هنوز همانطور بی

اش را جلوی بینی او گرفت. ونهسیاوش قدری سرش را جلو برد و گ

های ضعیف و زمان با ِچک کردن نبض دخترک، با احساس نفسهم

 آرامش، حداقل خیالش راحت شد که فعال زنده است. 
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نگاهش، شاید فقط برای چند لحظه سرکش شد و نرم نرمک روی اندام 

باریک او حرکت کرد. پوست تنش، هرچند که االن به علت بلعیدن آب 

نسبی، رنگ پریده و مات شده بود، اما پیدا بود رنگش مهتابی  و خفگیِ 

های پاشنه اش، در حصار کفشو شفاف است. پاهای بلند و کشیده

بلندش بود و پیراهن کوتاهش، خیس و تیره شده بود و به تنش چسبیده 

 بود. 

هایش را های سیاه چشمسیاوش بزاق دهانش را محکم فرو برد و تیله

کشید. مشکی و تیره بود و صاف و بلند، دورش  سمت موهای او

های بلند و بازش، با طرح آن مژههای کالباسی و نیمهریخته بود. لب

حالت، چنان توجه سیاوش را جلب کرده بود که نفهمید چه مدت خوش

 کند.را تماشا می توجه به وضعیت دخترک، اواست بی

ید، به خودش آمد و پایی که از بیرون به گوشش رسبا شنیدن صدای 

 یک دور پلک زد و بعد با اخمی کمرنگ به خودش تشر زد:

ات رو خر؟ ِد درویش کن چشمای کور شدهی کلهچه مرگته پسره -

بی پدر و مادر. دختره داره جون میده جلو چشمات، بعد توئه 

وجود نشستی به دید زدن تن و بدنش؟ خیلی مردی به موال بی

  نیا.پسر بهنام خان بزرگ

ی تر دخترک را به سینه فشرد که رایحهاو را بلند کرد و این بار محکم

 عطر یاسش، باعث شد بیشتر ابروهایش را در هم بکشد و زمزمه کند:

خوای انقدر به جون چی داری تو دختر؟ انگار یه امشبه رو می -

این دل بیفتی که گنجیشکش پر و بال بگیره و عقاب بشه و چشم 

ه! ِد بیخیال... امشب انقدر اتفاق جورواجور و چارم رو دربیار

 . ام که تو یکی باس پیشش لنگر بندازیرفته تو پاچه

توجه به هیچ چیز دیگر، با اخم و ماریا را روی دوشش انداخت و بی

نگاهی جدی که از او بعید و محال بود، به سمت خروجی ویال قدم تند 

 با در بسته برخورد نکند.دانست از کدام طرف برود که کرد. اینبار می
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 ۳۱#پارت_

 

اش را روی لب گذاشت و اخم کمرنگش را کمی بهنام پیپ آتش زده

ی گلو هایش تا میانهبیشتر غلظت بخشید. دودی خاکستری، از ریه

هایش اش آن را از میان لبامتداد یافت و با طمأنینه و آرامش ذاتی

مقابلش ایستاده بود نگاه کند، بیرون و بدون اینکه به سیاوش که با اخم 

ی مد نظرش را از زونکن بیرون کشید و روی میز گذاشت و پرونده

 نشست، گفت:داِر بلوطی رنگ میهمانطور که روی صندلی چرم

طاغی شدی پسر! من یادت دادم قلدری و رو حرف بزرگتر حرف  -

 زدن رو؟ 

ار هم که شده دادی! ای کاش یه بنه تو یادم ندادی، ولی ای کاش می -

و از ان که اگه پاش افتاد، حالیم باشه چطور پامگفتی رقبامون کیمی

 وسط ِگل بکشم بیرون.

ای که تا االن حاال چی شده مگه؟ واسه خاطر یه تیکه کاغذ و معامله -

ات تو نبوِد من قشقرق به پا کردی و جوش زدنش آب خوردن شده واسه

 بازی راه انداختی؟ وسط شرکت کولی

سیاوش کالفه دستش را میان موهایش کشید. عاصی بود و صبرش 

خبر است یا دانست بهنام واقعا از اصل قضیه بیطغیان کرده بود. نمی

 کند.اطالعی میبه عمد تظاهر به بی

 چند قدم جلو رفت و کف هردو دستش را روی میز کوبید. 



 

64 | P a g e 
 

وب، نیای بزرگ! هرچی که باشم، بد یا خو دور نزن بزرگِد من -

ی خودتم. حالیمه داری دورم کودن یا ضحاک، تهش تخم و ترکه

 زنی که واقعیت رو گردن نگیری. می

ی درهم و های سیاوش تا چهرهنگاه بهنام با همان اخم غلیظ، از دست

 اش باال آمد و گفت:موهای آشفته

تو تا قیچیش نکردم بچه. حرافی تو این دم و غالف کن زبون -

چشم من عقوبت خوبی نداره. تخم و ترکه و هفت  دستگاه، اونَم دم

داره؛ مجازات، مجازاته و استثنا هم پشت غریبه بودن هم برنمی

 سرش نمیشه.

 هایش نشست. پوزخند سیاوش روی لب

تره! چرا بهم اگه بحث مجازاته که خطای خودت از منم سنگین -

کنیم؟ چرا نگفتی این سمیر، نگفتی داری راهِی کدوم جهنمی می

ی مضایقه رو کشید تا با پدرِی که سه سال پیش نقشهآدِم همون بی

 کله بندازدمون ته چاه؟ 

 بهنام ابروهایش را بیشتر گره زد و پیپش را روی میز گذاشت.

 چرا مزخرف میگی بچه؟! -

چی کل واسهام، حرفام هم مزخرفه، تو که دانایی و عقلآره من بچه -

ز یه طرف قسم حضرت عباس اعتماد کردی به این جماعت که ا

 شون معلومه؟ خورن و از طرف دیگه دم خروسمی

زمان با بستنش، از جا ی باز شده را روی هم کوبید و همبهنام پرونده

بلند شد و مقابل سیاوش ایستاد. پسر جوان و برومندش، چند سانتی از 

د تر بود ولی از لحاظ چهره، شبیه و کپی برابر اصل پدرش بواو کوتاه

 ی موهایش با او مو نمیزد. و حتی فرق میانه

کنی که چی بشه؟ هول و های سیروان رو تکرار میداری عین حرف -

ی رفتنت به دلم بیفته؟ فکر کردی من با این دم و دستگاه، لنگ واهمه
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دِر   خوای بری؛ ِهری!و پیش ببری؟ میمونم که کارامتو فسقل بچه می

شو تو کفش بزرگتر از سرش نشه و گلیم اینجا به روی کسی که حرمت

 ست پسر! تو که باید درسا رو از بَر باشی... پاش بذاره بسته

از بََرم بهنام خان، از بََرم! ولی یه بارم تو گوش بگیر، ببین پسرت  -

کنه. این دفعه رو فهمه که نطق میبزرگ شده و البد یه چیزایی می

اونم از نوع آالسکاش. هیچ  گدار به آب زدی پدر من! چاییدیم!بی

دونی سمیر آدم کیه؟ خبر داری از کجا اجیر شده و کی فرستادتش می

 جلو؟

بهنام بی حرف، صامت و منتظر نگاهش کرد و سیاوش کالفه دستی به 

 ته ریشش کشید و گفت:

 

 

 

 

 ۳۲#پارت_

 

 

های مازندران، یادت میاد کی بود که چاه سه سال پیش، سِر زمین -

 مون؟ کی بود که با سر انداختمون تِه چاه؟ کند واسه

هایش را ریز کرد و نگاهش را پایین انداخت و چند بهنام قدری چشم

هایی وا رفته به ثانیه بعد، مثل اینکه چیزی را به یاد آورده باشد، با اخم

هایش هنوز نیمه باز بود که سیاوش کرد و لب صورت سیاوش نگاه

 دوباره گفت:
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مون رو بکنه و یه جا دوباره برگشته! برگشته که این بار کلمه -

 مرگمون کنه. 

 و گرفتی؟دونی؟ آمارشتو از کجا می -

شو نه؛ ولی اگه یادت باشه یه دستیار یهودی داشت که آمار دقیق -

 کرد...اش پادویی میواسه

 خب؟! -

ای که با خب به جمال و کمالت؛ اون مرتیکه رو دیشب تو خراب شده -

 سمیر معامله کردم دیدم. 

های سیاوش را از ی بهنام، به وضوح وا رفت و چند بار چشمچهره

 نظر گذراند. 

 حرف زد باهات؟  -

ذاشت زنده از اونجا بیام بیرون؟ اگه حرف میزد، صد سال می -

 قایمکی دیدش زدم. 

 اش چی شد؟ هنتیج -

ات دختره رو فهمیدم با یه دختره جیک تو جیکه. خوبیشم اینه شازده -

 االن تو مشتش داره و خاطرش بابتش جمعه. 

 اسیرش کردی؟ -

کرد، رفتم نجاتش دادم. رو یارو اسیر خدادادِی. داشت خودکشی می -

 تخت بیمارستانه و فرهاد حواسش بهش هست.

 ی سبیلش را تاب داد.هبهنام دوباره اخم کرد و گوش

نمیشه دیمی پیش بریم. این قصه سرش درازه؛ بدون نقشه و  -

جمعی بریم جلو، همون وسطاش افتادیم تِه دره و قافیه رو حواس

 باختیم. 
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 چیکار باید کرد؟! -

قبل از هرچیزی، یا آدم بذار دورادور مراقب دختره باشن، یا خودت  -

چراغ خاموش. بعدشم باید  کشیکش رو بکش. منتها بی سروصدا و

 بگردیم دنبال یه وکیل خوب. 

 دیم کنار کارهای کارخونه....زرنگار که هست. می -

 بهنام کالفه وسط حرفش پرید.

زرنگار نه! یکی که اونا نشناسنش و بهش شک نکنن. یه آدم  -

 مطمئن و نزدیک، اما غریبه! 

ی نگاه خیرهسیاوش چند لحظه فکر کرد و دوباره به پدرش نگاه کرد. 

 هایش را با سر زبان تر کرد و گفت:او را که دید، لب

 سیروان؟! -

 هایش را به هم فشرد. بهنام محکم چشم

و ی خودشخوِن خودمه. تیز هست، اما دستههرچی که نباشه، اونم هم -

 بره. میشه روش حساب کرد. نمی

 اگه قبول نکرد چی؟ -

دونم زبونت کنی! من تو رو بساز بفروش بار آوردم. میراضیش می -

تونی بی چک و چونه چرب و نرمه و اگه بخوای، به سه سوت می

 خوای. رای طرف رو بزنی و وادارش کنی به چیزی که می

 سیاوش کوتاه خندید و سرش را تکان داد و بهنام دوباره گفت:

 نی پرونده رو قبول کنه.کی منی؛ راضیش میاگه دست پرورده -

 خوره بهنام خان! من بوهای خوبی از این فرقه به مشامم نمی -

مشام منم سوخته پسر! منتها باید از نو بسازمش. این فرقه واسه  -

روغن. تا دوباره آتیش  های خودش نوِن توجامعه آفته و واسه باالیی
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ار جز سیروان، نشدن و نیفتادن به جونمون، باید مهارشون کنیم. این ک

 از هیچکی برنمیاد، پس برو و قانعش کن. 

میرم؛ منتها قبلش باس برم بیمارستان. دختره هنوز بیهوشه. برم  -

 ات...زادهی حاللو از فرهاد بگیرم، بعدش میرم سروقت شازدهآمارش

بهنام حرفی نزد و از او فاصله گرفت. پیپش را از روی میز برداشت 

دانست چه کسی در راس این فرقه اد. خوب میمقابل پنجره ایستو

هایش. اما بهرحال؛ بهنام ترسید از عاقبت تصمیمایستاده و می

جنگید. حتی اگر نیا، آدم عقب کشیدن نبود. سرسخت بود و میبزرگ

 درنهایت، قرعه به نام او نباشد.

 

 

 ۳۳#پارت_

 

ماجرا و وارد این ات نیست؟ چرا خودتپسر تو یه جو عقل تو کله -

دونی چوب دو سر سوزه؟ ماجرای سود و ضرر کنی وقتی میمی

و بکش بیرون. تو و این پدرته، خب بذار خودش حلش کنه؛ تو پات

فرقه، االن جفت آب و آتیشین! اینطوری که تو میگی نه رحم و مروت 

دارن و نه خدا و پیامبر سرشون میشه! یه درصد بو ببرن کی هستی 

 دخلت اومده! 

آ فرهاد! ِد آخه عقل کل، تو این زنیاز رو لوزالمعده حرف می داری -

همه مدت با من بودی، هنوز نفهمیدی سقوط بهنام، ُمردن منه؟ اون از 

مو نگه دارم که باد زرتی پَِرش نده بین بره، انگار من باختم! باید کاله

 یا نه؟

ز فرهاد نفس عمیقی کشید و هنوز حرفی نزده بود که دکتر سماوات ا

اتاقی که ماریا در آن بستری بود، بیرون آمد و درحالیکه به پرستار 
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گفت، نگاهش به سیاوش افتاد و با لبخند یک های الزم را میتوصیه

 تای ابرویش را باال انداخت.

سیاوش متقابال لبخند زد و قبل از اینکه دکتر سمتش بیاید، او جلو رفت 

 هایش را باز کرد و گفت:و دست

تون سنگین شده کتر سماوات بزرگ و گل و گالب! سایهبه! دبه -

 خبر بودیم ازتون. آقا. پارسال دوست امسال آشنا، بی

دکتر که از لحن او لبخندش غلظت گرفته بود، چیزی درون پوشه برای 

پرستار نوشت و بعد از رفتن او، رو به سیاوش کرد و درحالیکه با هم 

 دادند گفت:دست می

مه که چشمام تو آسمون ام، این دانشجوی سرتقلیمن که همین حوا -

 هوا جلو روم ظاهر میشه. گرده و عینهو اجنه بیاش میپِی

شیم دیگه کو تا هللا نگی که ماها روش حساسیم، غیب میبپا بسم -

 دوباره با آدم جماعت چشم تو چشم بشیم. 

 ای کرد و سیاوش گفت:خندهدکتر تک

تونستی بَِرش گردونی یا باس بریم حال مریض من چطوره دکتر؟  -

 پیرهن سیاه تن کنیم واسه خاکسپاری؟

، با «مریض تو؟»دکتر ابروهایش را باال انداخت و همراه با ادای 

لحنی سوالی و متعجب، نگاه مشکوک و معنادارش را یک دور بین 

 سیاوش و فرهاد چرخاند و بعد رو به فرهاد ادامه داد:

 امرانی؟! ی تو نبود کمگه دخترخاله -

هایش را توی جیب فرهاد لب پایینش را با سر زبان تر کرد و دست

 رفت گفت:روپوشش فرو برد. همانطور که جلو می

ی مادرمه دکتر. بهتون که گفتم، بنده خدا اینجا غریبه، دخترخاله -

اش از شهرستان اومده و سر تقسیم خوابگاه جای خالی واسه
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جای خوب براش جفت و جور  نمونده. اینه که سپردم سیاوش یه

کنه که اقال ترم یک رو سر کنه، ولی چون نگفتم آشنا و فامیله، 

 شناسدش. نمی

 دکتر با تأمل سری تکان داد و بعد رو به سیاوش گفت:

سعی کن ِمن بعد واحدهای عملی رو حضور داشته باشی.  -

دانشگاه تاکید کرده دانشجو مؤظفه سر کالس باشه که یاد بگیره 

هوا چی، کجاست و اگه یه وقت رفت باال سر مریض، بیجای 

 بند رو آب نده.

 

 

 

 ۳۴#پارت_

 

 

 تر ادامه داد:بعد سرش را جلو برد و آرام

چهار ترمه داری بادی به هر جهت و دیمی میری باال و آب هم  -

دونی، اگه استادها از آب تکون نخورده. اما خودت هم خوب می

خودتون پُر از دانشجوی حسوده که هم زبون به کام بگیرن، بین 

یه کالم گزارش اونا به ریاست، مساوِی با توبیخ من و اخراج تو. 

ست. مجبورم سر خم کنم و کار اگه از کار بگذره، دست منم بسته

واسه حفظ جایگاهم هم که شده، رو دانشجو خط بکشم، نه 

 دانشگاه.

 هایش خارج شد و گفت:نفس عمیق سیاوش از میان ریه
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تو در حق من تموم کردی دکتر. فوقش اینه یکی دو ترم شما پدری -

گیرم که نه سیخ بسوزه، نه کباب حیف و میل بمونه رو مرخصی می

 زمین. هان؟!

 من فقط اتمام حجت کردم، تصمیم با خودته جوون.  -

ها دور شد، سیاوش با اش زد و وقتی که از آنبعد دستی سر شانه

 فرهاد برگشت و گفت:نما سمت لبخندی دندان

 آ کامرانی! این دروغ دغال چی بود سر هم کردی بال؟راه افتادی -

 فرهاد با اخمی کمرنگ نگاهش کرد.

میگی چیکار کنم؟ راست راست وایستم جلوش بگم سیاوش خان  -

پرستی و هزار کوفت و زهرمار دیگه دیشب تو محفل شیطان

 مون آورده؟ بوده و غنیمت جنگی هم واسه

، انصافا «غنیمت»ی کوتاه خندید و توی ذهنش آمد که کلمهسیاوش 

ی ماریاست. ارزشش برای سیاوش، قبال زیاد بود و چقدر هم برازنده

 االن زیادتر... 

تبریک میگم. همینطوری ادامه بدی، سال بعد همین موقع شدی یکی  -

 جفت خودم! 

نزن که حرف  ارواح پدر جدت دور ما رو خط بکش، انقدرم از آینده -

 از تصور مثل تو بودن هم لرز میره تو جونم. 

 سیاوش یک تای ابرویش را باال انداخت.

کرد و عه؟ حاال ما شدیم اَخ اَخ؟ اون موقع که کاِرت بهم گیر می -

گفتی برم منت اون دختره نازنین رو بکشم که رفیق فاب بودم می

 به هللاو مرام و مردی سرم میشد! حاال شدم جیِز؟ بابا باریک

 عیارسنجت دکتر کامرانی...

 فرهاد کالفه نگاهش کرد و گفت:
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تونی چیزی خودی، برو سراغش ببین میجای حرف و درف بی -

آ سیاوش؛ این دختر آفته! از زیر زبونش بکشی. ولی بهت بگم

دیر یا زود اعضای فرقه میفتن دنبالش و یا دخل اون رو میارن، 

 ی گفتم...یا عزرائیل تو میشن. حاال ببین کِ 

نما از او دور شد و همانطور که سمت اتاق سیاوش با لبخندی دندان

 رفت گفت:ماریا می

تو نگران مرگ و زندگی من نباش که عمر دست خداست و واسه  -

شو نگه داشته که تا قیامت ور دل تو باشم. من چهار قواره زیادی

 ی خودت بزن اگه ادعا داری دکتر! برو یه بیلی به باغچه

دانست سیاوش حرف سرش را تکان داد و از او دور شد. میرهاد بیف

گدار به آب بزند و محتاطانه عمل نکند، اما باز هم آدمی نیست که بی

خیالی این فرقه، آنقدر جدی و ترسناک بود که حرف شوخی و بی

 ترسید...داشت. نگران رفیقش بود و از پایان این بازی میبرنمی

 

 

 ۳۵#پارت_

 

رفتن فرهاد، نفس عمیقی کشید و دستش را روی دستگیره گذاشت. با 

ست، اما کرد همین که بداند حالش خوب است، برای او کافیفکر می

زد برای دیدن او. دستش روی دستگیره مشت شد و االن... دل دل می

 هایش را روی هم فشار داد و در دل با خودش گفت:محکم چشم

ه واسه همه گل و بلبِل و واسه من گل بگیرن دِر این شانس رو ک -

خر، آبت نبود؟ نوِنت نبود؟ این همه دختر باتالق! ِد آخه کله

کنی؛ دوِرت ریخته که هرشبی رو تا صبح با یه نفرشون سر می

اونوقت لرزیدِن دست و دلت واسه این یه نفر چی بود؟ چرا باس 
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طوری گند بزنی تو بخت و اقبالت که االن نتونی تو تخم 

 هاش نگاه کنی...؟چشم

ای همانجا باتردید ایستاد و بعد، دلش را به دریا زد و بعد از دو لحظه

ای که به گوش دخترک رسید، در روی پاشنه چرخید و قامت تقه

 ی آن ظاهر شد.سیاوش در میانه

 صبحت بخیر خانوم خانوما. خوش گذشت خواب و بیهوشی؟  -

ی پیراهن چهارخانهماریا چند لحظه نگاهش کرد. شلوار جین و 

اش شده بود. موهای ای رنگش، بدجوری کیپ هیکل ورزیدهسرمه

لختش را با کمک ژل و روغن باال زده بود و همانجا فیکس کرده بود. 

وار، در آن ای شیطنتهایش، مشکی و درشت بود و هالهچشم

های شب رنگ پیدا بود که به خوبی با لبخند کج و خاص روی مردمک

ریش روی صورتش، مرتب و تاحدودی جین شده بود. تههایش علب

 افزود. ی مردانه میپشت بود و چقدر به جذابیت آن چهرهکم

کرد که یادش هایی ریز شده و حالتی متفکر نگاهش میماریا با چشم

های مغزش شروع به ریکاوری بیاید او را کجا دیده و همین که نورون

باز مانده بود که هایش نیمهلبهایش درشت شد و کردند، قدری چشم

 ای گفت:خندهسیاوش با تک

تموم شد دید زدنت؟ وهللا غیرتا بذار یه نموره ازم باقی بمونه یه  -

 ساعت دیگه رفتم تو خیابون گم نشم میون مردم. 

هایش را دخترک با اخمی کمرنگ رو از او گرفت و همانطور که دست

 داد، گفت:میان هم فشار می

و بندازی پایین و کنی؟ کی بهت گفت سرت ریکار میتو اینجا چ -

 بدون اجازه بیای تو؟

 هایش جان گرفت و چند قدم جلوتر رفت. لبخند سیاوش روی لب
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دونی من واسه جایی اوال اینکه؛ هرکی ندونه تو یکی خوب می -

ی مردم هم دست خودمه، کنم و اجازهرفتن کسب تکلیف نمی

اشه دختر خوب، چون من اگه سر ثانیا؛ حواِست به حرف زدنت ب

 زدم. ام همچین حرف نمیجای تو نشسته بودم، با ناجی

زده روی نرمک چرخید و نگاهش، بهتنرماز این حرفش، سر ماریا 

 صورت سیاوش توقف کرد. 

 ناجی؟ منظورت اینه که... -

سیاوش بیخیال روی صندلی همراه نشست و همانطور که سر انگشتش 

تمال کاغذی که همانجا، روی میز فلزی قرار داشت ی دسرا روی جعبه

 کشید، حرفش را از نیمه قیچی کرد و گفت:می

 

 

 

 ۳۶#پارت_

 

اونکه وقتی کمر به کشتن خودت بسته بودی اومد از وسط برزخ  -

 نجاتت داد...

های طوسی او هدایت های سفید تا چشمهایش را از موزاییکو رد چشم

 کرد و ادامه داد:

 من بودم!  -

ای لرزید و بعد یک بار پلک زد، رنگ ماریا لحظههای خوشمردمک

 هایش را به هم فشرد و قدری خودش را عقب کشید. محکم لب
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های احمق که پس تو هم یکی از اونایی. یکی از همون تابوشکن -

راهشون فقط ختم میشه  دوننکنن تو مسیر بهشتن و نمیفکر می

 به جهنم!

 انداخت و ماریا با اخم ادامه داد:سیاوش ابروهایش را باال 

ی زندگیش زدم پسری که همهاز همون اولش هم باید حدس می -

کنه، بایدم عضو گروهی گذرونی َسر میرو به عیاشی و خوش

 . باشه که هرچی گناهت بیشتر باشه، جایگاهت بینشون باالتره

 اش نشاند و گفت:سیاوش اخمی کمرنگ، میان ابروهای کشیده

ا وایستا منم سوار شم بعد تخته گاز واسه خودت بتازون و برو جهمین-

 جلو.

 های ماریا نشست.پوزخندی روی لب

حقیقت اونقدر روشنه که اگه منم بخوام دست پیش بگیرم، اعمال  -

کنه هویت و کارهایی که انجام دادی و جاهایی که رفتی معلوم می

 و شخصیتت رو. 

گرفت و کمی خودش را جلوتر ی پیشانی رنگ اخم سیاوش، در میانه

 کشید و توی صورت دخترک گفت:

دو دقیقه زبون به کام بگیر بذار منم حرف بزنم دختر! من هر  -

گندی که باشم و هر غلطی که کرده باشم، تهش ختم میشد به 

ی فسق و سواستفاده ی شب نشینی، نه فرقهچهارتا پارتی و برنامه

 های مردم.گناهی جووناز پاکی و بی

 اریا با پوزخند نگاهش کرد:م

رسه به این گند و آدم از پارتی رفتن و با هرکسی گشتن تهش می -

 ها. کثافت
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ای باشه! نه من که عرضهجربزه و بیرسه، منتها اگه آدم بیآره می -

برم بغل چشمه و هالک هفتاد تای اونا رو درس میدم و تشنه می

 گردونم، افتاد؟ برمی

سیاوش هردو دستش را روی تخت، دو طرف کمر او گذاشته بود و 

های چنان نزدیکش شده بود که دخترک به راحتی صدای ضربان

. کمی کردهایش را حس میشنید و داغِی نفسی قلبش را میآشفته

ای از بیشتر توی خودش جمع شد و با اخم، سرش را کج کرد که طره

های سیاوش ریخت و چشم موهای صافش، سرکشانه توی صورتش

 زد که صدای ماریا را شنید. همان حوالی پرسه می

 

 

ره آره؛ تو کاربلدی و شارالتان بودنت حرفی نیست. یادم نمی -

مالیدی و پولشون رو باال ی وکال رو شیره میچطور سر همه

 کشیدی. می

 های سیاه و نافذ او نگاه کرد و ادامه داد:بعد به چشم

نیا، سگ زرد برادر شغاله! هرچقدر هم ب بزرگیادت باشه جنا -

بخوای رو کارهات سرپوش بذاری و توجیه کنی، بازم تو همون 

ها بود و االنم پاش به آدم قبالنی که سر و کارش با دزد و کالش

 یه محفل فاسق باز شده. 

های ماریا هایش را روی شانهاخم سیاوش جمع شد و ناخودآگاه دست

ای رهایی به تقال افتاد و همان لحظه صدای گذاشت که دخترک بر

 سیاوش را شنید:
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 ۳۷#پارت_

 

اگه مِن سه سال پیش رو یادته، پس باید اینم بدونی سیاوش همونی  -

و سفت رو داشت، ولی کاله خودشبود که کاله بقیه رو برمی

سرش بند کرده بود که حتی باد هم نتونه ببردش. من شاید تو 

هایی که از دستم خورده باشم و تعداد خبطزندگیم زهرماری زیاد 

 چسبه! افتاده قابل شمارش نباشه، ولی این یه فقره بهم نمی

 ماریا با اخمی غلیظ گفت:

تونی انقدر گستاخ باشی؟ آزادِی بیش و! چطوری میبردار دستات -

از حد، از بنِد اخالق رهات کرده! شایدم بخاطر همینه که خودت 

 گردی. دونی و دنبال یه راه فرار واسه تبرعه میگناه میو بیر

رنگ او چرخاند های خوشسیاوش، نگاهش را چند دور میان مردمک

 و بعد گفت:

مگه اونجا نبودی؟ کسی که خودش سرتاپاش رو تو خودت هم  -

 گه مشکِی پرکالغی! ذغالی کرده باشه، به بقیه نمی

ای رنگ باخت و سیاوش حس کرد بغضی گنگ، نگاه دخترک، لحظه

های طوسی رنگ نشست وقتی که  با صدایی آرام در نی نی آن تیله

 زمزمه کرد:

  آره منم اونجا بودم. منتها نه به خواست خودم. -

 ات کنم؟ کنی دختر؟ بهونه میاری که تبرعهمغلطه می -

ی خودت از عالم و آدم ی تو یکی که پروندهمن به بخشش و تبرعه -

خوای نکن؛ ولی من به خوای باور کن، میتره احتیاج ندارم! میسنگین

 اجبار مجبور بودم اون شب به اون محفل لعنتی برم.
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م یادمه، چطور ممکنه کسی چه اجباری؟ سرتقی و غرورت هنوز -

 زورش بهت چربیده باشه؟ 

ی او گذاشت تا بلکه از خود دورش ماریا، کالفه دستش را تخت سینه

تر فایده بود. سیاوش دور که نشد هیچ، خودش را نزدیککند، ولی بی

 های او را میان انگشتان خودش فشرد. برد و مچ

فرض کردی که و چی به تو ربطی نداره ولم کن. اصال خودت -

 کنی؟و بازخواست مینشستی داری من

و هیچی فرض نکردم ولی اون آدما و غلطایی که انجام دادن و خودم -

تر از من و توأن. پس خودت هم مو به مو شاهدشون بودی، خیلی شاق

تو، عین آدم اصل قضیه رو بگو که دوهزاریم بیفته و بتونم وا کن دهن

  یه راه درست از پیش بگیرم.

ی سرد و خنکی که از حواس ماریا، شاید برای چند لحظه، پرِت رایحه

گشت، شد و نفس عمیق ناخودآگاهش، پیراهن سیاوش ساطع می

 ی او:ی جملهزمان شد با ادامههم

خوام پای پلیس بیاد وسط که اگه بیاد، قضیه بیخ و بن داره. نمی -

ته پام به کنن ببینن تو مجبور شدی بری و من ناخواسنگاه نمی

زنن و ابد و یک اونجا وا شده، خشک و تر رو باهم آتیش می

 مونه. روز رو شاخ همه

هایش را با سر زبان ماریا چند لحظه با نگرانی نگاهش کرد و بعد لب

 تر کرد و زمزمه کرد:

 ها چیه؟منظورت از این حرف -

 منظورم اینه که تو ظاهر قضیه رو دیدی و باطنش رو نه!  -

 کرد که سیاوش ادامه داد:همانطور نگاهش می ماریا

 ی یهودی چیه؟خبط و ربطت با اون مرتیکه -
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 اش رنگ گرفت و دوباره به تقال افتاد.اخم ماریا روی پیشانی

ولی بلد نیستی مودب باشی و عین یه آدم عادی ادبت رو رعایت  -

 پرسی. کنی سوال میخود میکنی، اصال بی

بار، از دو طرف رها کرد و این هایش راسیاوش با حرص دست

 بازویش را گرفت و توی صورتش گفت:

کور نبودم، چشم داشتم دیدم با هم الو تو الو بودین، دوست  -

 پسرته؟ یا همینجوری...

 

   

 

 ۳۸#پارت_

 

  

زمان با باز کردنش، آن را باال دست ماریا، کنار پایش مشت شد و هم  

اش آورد و کالم سیاوش، زمانی قطع شد که کف دست ماریا روی گونه

 نشست و سرش را قدری سمت چپ کج کرد.

هایی بود که او بدون اینکه اش به سیاوش، از روی تمام حرفسیلی

 آورد. ت، روی زبانش میبداند چقدر برای ماریا سنگین و درشت اس

های به هم فشرده، هنوز سرش کج بود که ماریا هردو سیاوش با چشم

دستش را کنار پایش مشت کرد و بغضی گنگ، بیخ گلویش نشسته بود 

 وقتی که گفت:

کنی و ی آخرت باشه به دین و مذهب من توهین مییک؛ دفعه -

قط به های رکیکی که فقط و فخوِن منه رو با لفظکسی که هم

ی که دادی، دستت زنی. دو؛ نجاتم دادچسبه صدا میخودت می
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شه ِمن بعد به خودت جرعت بدی نزدیکم دردنکنه، ولی دلیل نمی

خواد رو زبونت بیاری. خودت بیای و هرچی که دلت می

دونی که من از اوناش نیستم و به وقتش بلدم از پس خودم می

گذره، فقط و فقط به میبربیام. سه؛ بین من و نامزدم هرچی که 

خودمون مربوطه. نه تو و نه هیچکس دیگه، حق نداره تو 

نیا؟ یا الزمه از . دوهزاریت افتاد جناب بزرگکارمون دخالت کنه

 نو بندازمش؟

هایش را باز کرد و نگاهش همانقدر طاغی و ناباور، سیاوش چشم

ر هایش از روی بازوهای او سُ ی ماریا چرخید و دستسمت چهره

 خورد و روی تخت افتاد. 

 نامزد؟! -

دار و به سختی ادا کرده بود و ماریا همان یک کلمه را، بی جان و خش

با تکان دادن سر، گویی یک سطل آب سرد روی سر پسر جوان خالی 

 .کرد

 آره، نامزد. ژوبین قبال همراه پدرم بود و  االن هم همسر منه.  -

 خند ادامه داد:ای نگاهش کرد و بعد با پوزسیاوش لحظه

دونستی این مرتیکه چه جونورِی و باهاش وصلت کردی؟ می -

دونستی مسکری و فجوری نمونده که بهش دامن نزده باشه و می

 دستت رو گذاشتی تو دستش؟

های سردش، ملحفه را حرف، سر به زیر نشسته بود و دستماریا بی

 مشت کرده بود که سیاوش از کنارش بلند شد و گفت:

ذارم پلیس بو ببره و یادی سنگینه خانوم لوسادا! من نمیجرمت ز -

هامون دود شه بره هوا، ولی اگه رو بندازه وسط که نقشه خودش

یه درصد پاشون به این قائله باز بشه، شک نکن گناه نامزِد یه 
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پرسِت هیچی ندار هم کم از جرم خود اون عوضی نیست شیطان

   که بخوان ساده ازش بگذرن...

نگشت شست دست راستش را توی جیبش گذاشت و کارتی را بعد ا

 روی میز فلزی قرار داد و ادامه داد:

کنم حواست رو جمع کنی و دورش نپلکی. شاید زیادی توصیه می -

صحبت شد، بدقلق باشی و نشه دوکلوم عین تخم بشر باهات هم

های اون خواد به گناه نکرده، جرمگناهی. دلم نمیدونم بیولی می

مق پای تو هم نوشته بشه و وسط آتیش بسوزی. هروقت به اح

هام رسیدی و فهمیدی تنها آدِم قابل اعتماد دورت واسه حل حرف

 تونی باهام تماس بگیری. کردن قضیه منم، می

 ماریا با اخم رو از او گرفت.

 

 

 ۳۹#پارت_

 

  

حاضرم کنار نامزدم باشم و تو آتیش تنهاش نذارم، تا اینکه دست  -

برداری بشم که سه سال پیش وکیلم رو خرید مِن سیاوِش کالهبه دا

نذاشت دستم به امالکی که ارث پدریم بود و شرعا و قانونا   و

 شد برسه.مال خودم می

ای بعد، در سیاوش نفسش را کالفه فوت کرد و از او دور شد و لحظه

کوبید که پرستاری که آنجا نزدیکش ایستاده بود، اتاق را به هم می

 آرامی کشید و با اخم گفت:«ِ هعی»

 تر آقا چه خبرته؟ اینجا بیمارستانه، چاله میدون که نیست. یواش -
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توجه به او، کالفه دستش را توی هوا تکان داد و از کنارش سیاوش بی

 گذشت. 

 مقابل پذیرش ایستاد و گفت:

 میشه لطفا دکتر کامرانی رو پیج کنید؟  -

قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند، با دختر جوان سرش را تکان داد و 

 آمد گفت:دیدن فرهاد که به سمتشان می

 فکر نکنم نیازی به پیج کردن باشه، خودشون اومدن.  -

ی سیاوش سرش را سمت چپ چرخاند و لبخند فرهاد، از دیدن چهره

 پکر او قدری رنگ باخت و گفت:

 کشی کنی ازش؟ چی شد؟ تونستی حرف -

 تکان داد و بعد باال انداخت.  سیاوش سرش را به طرفین

سوئیچ ماشین و کلید اتاق هتلی که برای فرهاد رزرو کرده بود، از 

جیب شلوارش بیرون کشید و کف دست او گذاشت. فرهاد ابروهایش را 

 باال انداخت و گفت:

 اینا چیه؟! -

. اگه یه وقت بهت گیر دادن، 136سوئیچ ماشین و کلید هتل. اتاق  -

هشون نشون بده چون مشخصات خودت رو تو سیستم تو بکارت ملی

ثبت کردم. ماشین رو هم تازه از تعمیر گرفتم. بعد اون تصادف، یه نمه 

 شه پشتش نشست. زنه ولی هنوز سرپاست. میریپ می

 پس خودت چی؟ -

من لنِگ چی موندم که این دومیش باشه عزیز من؟ میرم یه بهترش  -

 کنم. رو معامله می

 حرفی نزده بود که سیاوش دوباره گفت: فرهاد هنوز
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راستی؛ حواست به این دختره باشه. شاید ساکت و زیادی تو  -

خودش باشه، ولی در حال حاضر واسه من و بهنام حکمش 

طالست. نذار تا دو سه روز دیگه ترخیصش کنن. اگه کاری 

 کنم. داشتی یا چیزی کم و کسر بود، یه زنگ بزن ردیفش می

 ی پیشانی زد:و دستش را گوشه

 عزت زیاد!  -

 سیاوش؟! -

رفت که فرهاد از پشت سر صدایش کرد و او داشت سمت خروجی می

مجبور شد سرش را برای دیدنش کج کند. فرهاد لبخند زد و خطاب به 

 رفیقش گفت:

 خیلی مردی پسر. دمت گرم.  -

 نشاند و از بیمارستان خارج شد.  رنگی روی لبسیاوش لبخند تلخ و کم

 

 

 ۴۰#پارت_

 

 )آهنگ دنیامی_ گرشا رضایی(

 

 مونی هرجا همرامیدنیامی تو مثه نفس می”

 دونی تموم زندگیمی دنیامیمی

 دیگه چی بگم بمونی و نری

 شاید شد
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 شاید موندی و دوباره هرچی باید شد

 شه شاید شدنگو هیچی رو به راه نمی

 “دیگه چی بگم بمونی و نری

 

های رنگارنگ، کرد و آدمرو حرکت میهدفش روی پیاده های بیقدم

گذشتند. حاِل بدش، ناشی از حسی بود که جز از وار از کنارش میسایه

شد. شاید حق با سیروان بود. مال و سوی ماریا برایش ساطع نمی

« آه مردم»دار بود و به قول برادرش، دارایی او و پدرش واقعا شبهه

الن چنین سنگ سنگینی را را در پِی داشت. بخاطر همین هم سیاوش ا

 کرد.روی قلبش احساس می

 

 نگاهم کن”

 تونه زندگیم باشهیه نگاه تو می

 خوشیم باشهتونه دلتو که بودنت می

 بذار حس کنم همیشه دارمت

 نگاهم کن

 بذار زندگی دوباره با تو برگرده

 طی کرده ببین عشقمون روزای سخت رو

 “بذار حس کنم همیشه دارمت

 

عقب عقب کشیده شد تا جایی حوالِی سه سال پیش توقف  ذهنش آنقدر

کرد. در دفتر زرنگار، وکیل پدرش که کارهای کارخانه را هم پیش 

کشید که دخترکی الغر، با برد، نشسته بود و انتظار مالقاتش را میمی
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اندام کشیده و قدبلند وارد شد. نگاه سیاوش، شاید فقط چند دقیقه فرصت 

اش، لجام گسیخته شود ان با پایین آمدن فنجان قهوهزمخواست تا هممی

 های او بلغزد. های طوسِی چشمو روی تیله

هایش را با موکل قبلی کند تا زرنگار حرفبه منشی گفته بود صبر می

تمام کند و درنتیجه دخترک با فاصله، روی صندلی نزدیک سیاوش 

 نشسته بود. 

هاری در مشام سیاوش پیچیده عطر یاسش، که آن لحظه همراه با نسیم ب

های او باقی مانده بود و با هر نفس عمیق، بود، هنوز هم در میان ریه

 کشید. اش را به جان میخودش که نه، خاطره

 

 دیگه داره بد میشه”

 خوام از تو یک قدم دور شمولی من نمی

 شه جز تو با کسی جور شمبخوامم نمی

 توی دلم آتیشه

 و تو این روزامخوام بدونی حالنمی

 دونه از یه آدم تنهاکسی چی می

 “دیگه چی بگم بمونی و نری 

 

ترین کالمی میانشان رد و بدل نشد و تمام حواس سیاوش، کوچک

رخ زیبای او بود که از همان لحظه، از درخشش و لطافت معطوف نیم

 «!کریستال»چهره و اندامش، فقط یک کلمه توی ذهنش آمده بود، 

 ی ماریاست. برازنده فهمید که چقدر آن واژهو االن، می 
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 ۴۱#پارت_

 

وقتی وارد اتاق شده بود، از دختری که قبل از او وارد شده بود پرسید 

و زرنگار هم تمام و کمال به او توضیح داده بود که پدر دخترک فوت 

شده و او به دنبال زنده کرن اموال و کارهای انحصار وراثت، به 

کالت یک وکیل کارکشته نیاز داشت و اطرافیانش زرنگار را به او و

تر، قطعه زمینی در مازندران بود چیز مهممعرفی کرده بودند. از همه

 خواست آن را به نام خودش بزند. که ماریا می

 

 نگاهم کن ”

 تونه زندگیم باشهیه نگاه تو می

 تونه دلخوشیم باشهتو که بودنت می

 یشه دارمتبذار حس کنم هم

 نگاهم کن

 بذار زندگی دوباره با تو برگرده

 ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده

 “بذار حس کنم همیشه دارمت

 

از بخت بد، زمین مد نظر ماریا، دقیقا زمینی بود که اگر برای سیاوش 

توانستند مضایغه را و پدرش معامله میشد، آنقدر به نفعشان بود که می

 کالن به جیب بزنند. برنده شوند و سودی 
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چند باری با ماریا راجبش صحبت کرده بود، اما وقتی دید دخترک قانع 

شود، رای زرنگار را زده بود و با رشوه و پرداخت کارمزد بیشتر نمی

ی ی غصب زمین به عنوان جنگل و ممنوعیت معاملهبه او، به بهانه

 آن، یک زمین دیگر را برای دخترک معامله کرده بود. 

یاوش کارش را چنان تمیز و مرتب با سند و مدرک جعلی انجام داده س

اش بود و زرنگار را پخته بود، که شک نداشت مو ال درز نقشه

رود. ولی االن فهمیده بود ماریا از همان موقع از اصل قضیه خبر نمی

داشته و چقدر این کنار رفتن ابرها از مقابل خورشید حقیقت، اعصاب 

 ریخت...هم می پسر جوان را به

هدف کالفه سنگ مقابل پایش را شوت کرد و وقتی به خودش آمد که بی

نزدیک میدان ونک ایستاده بود و مسافت زیادی را از دفتر برادرش 

فاصله داشت. ظاهرا باید گفتگو با او را به روزی دیگر موکول 

ی برگشتن داشت و نه دل و دماغ درست کرد. چون نه حوصلهمی

 ای مذاکره.حسابی بر

 

 

 ۴۲#پارت_

 

اش در از دیدن اسم شهره که مدام هایالیت و کمرنگ میشد، اخم کالفه

هم رفت و سر انگشتش را روی آیکون قرمز رنگ کشید. هنوز تلفن 

را توی جیب شلوار جینش نگذاشته بود که دوباره صدایش بلند شد. 

نفس بلندی کشید و آنقدر پاسخ نداد تا تماس خاتمه یابد. فکر و ذهنش، 

ای تی لحظهتوانست حای گیر افتاده بود که نمیدر بیغولهدرگیر بود و 

خودش را آرام کند. از یک طرف ملکی که نه از سادگی، که بر اثر 

های زیادش به نامش خورده بود و وقتی سروقتش رفته بود، زرنگی
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های های ضد دین است و از طرف دیگر، تنشفهمیده بود پاتوِق محفل

ها و رفتارش. هرچند، بینِی حرفپیش دیدار فردایش با سیروان و

ها و رفتن مشکل اصلی سیروان با بهنام بود و با وجود جدا شدن از آن

از خانه، ارتباطش با برادرش پا بر جا بود، اما باز هم سیاوش 

های برادر بزرگش را در حال غلتاندن و کنایه دانست که باید حرفمی

ت، بشنود و تحمل کند. از های تسبیح سندروسش در میان انگشدانه

های ماریا و رفتارش که تیرهای تیز بود و ها بدتر... حرفی اینهمه

 گرفت. جسمش نه، انگار روحش را نشانه می

صدای هشدار تماس، برای بار پنجم بلند شد که سیاوش به اجبار، با 

 اخم تلفن را کنار گوشش گرفت و گفت:

 دست بردار نیستی، نه؟ -

ی گوشش گذشت و انقدر اغواگر و طناز، از دروازهصدای شهره، هم

 در مغزش اکو شد. 

دونی که... تو با کلمات و تا صدای سیاوشم رو نشنوم، نه! می -

 ریزی... رو به هم می حرف زدنت هم من

دار سیاوش سنگ جلوی پایش را شوت کرد و با پوزخندی حرص

 گفت:

د من یه غازت رو به های صپدر! نزن حرفِد عشوه نیا واسه من بی -

 منی که خودم هفت خط عالمم. 

کرد که از نوشیدنش اگه هفت خط بودی، کی جامت رو تا آخر پُر می -

 مست شی و...

دار و تاحدودی بلند بود وقتی دستش را مشت کرد و با لحنش حرص

 عتابی آشکار، حرف شهره را قیچی کرد.

کنی؟ من یه غلطی کردم و نکردم، تو باید ِر بسه شهره! نبش قبر می -

  بکوبیش تو سرم؟  ِبه ر
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همین دیگه! آب از سرت گذشته سیاوش خان. اونم نه یه وجب، که  -

 چند صد کاسه... 

سیاوش دستش را به صورتش کشید و روی نیمکت بلوطی رنگی که 

 رو قرار داشت، نشست.در پیاده

خوای از خونه گریزونم کنی؟ خب صد هللا و چیه؟ می حرف حسابت -

ات موفق بودی. اون خراب شده مونده بیخ ریش اکبر تو پیشبرد نقشه

 .گردم تو خیابوناخودت، منم ِوت و ویلون می

کرد، حاال نیای کوچیک! تو که مغزت خوب کار میِد نشد بزرگ -

 زنی چرا؟واسه من لنگ می

و بزن! لُپ چرخون عفریته. حرف آخرتانقدر من رو سر دست ن -

 کلوم؟!

 خوام برگردی! دلم تنگه واسه سیاوشم. لُپ کلوم اینه که... می -

 من سیاوِش هیچ خری نیستم. سیاوِش خوِد بی پدرم هم نیستم.  -

چی یادمه... مو به مو... تونی زیرش بزنی؛ ولی من هنوز همهمی -

 جزء به جزء...!

کشم، دودش از گوِر تو بلند و که هرچی میای سگ بره تو روح ت -

 شده و رفته تو چشمم.

  

 

 ۴۳#پارت_

 

ی کوبید که صدای خندهسر کفشش را عصبی و تند تند روی زمین می

 شهره، بلند و طناز در گوشش پیچید و گفت:
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امشب بیا اینجا... بزم داریم، از نوع مخصوصش! رفیقت رو هم  -

 .. چی بود اسمش؟. همون تاتو آرتیسته.دعوت کردم

 سیاوش باتردید لب زد:

 آروین؟!  -

 آهان، آره... آروین. -

دخل تو با آروین چیه که کشوندیش تو گند و کثافتت؟ ِد آخه نفله، چرا  -

ات رو داریم... های نداشتهوجودی تو؟ من و آروین سن بچهانقدر بی

هللا کنی؟ ایولمیایت قُمپُز در های افادهاونوقت تو باهامون جلو مهمون

 به بهنام خان واسه عهد و عیالش!

خیال بود وقتی همانطور که سر ناخِن انگشت کوچکش لحن شهره، بی

کشید و موهای کوتاه شرابی رنگش را پشت ی پیشانی میرا گوشه

 انداخت، در پاسخ سیاوش گفت:گوش می

ن دونی که از اوتو کاِرت به سن و سال من نباشه. خودت هم می -

 تر و دلرباترم.دخترهای دگورِی دورت قبراق

ِد آخه قربونت برم، منم اگه شب و روز این دکتر و اون کلینیک بودم  -

ذاشتم بس که زیر آمپول و دستگاه ولو و یه جای سالم واسه خودم نمی

 ساله از تهران بودم.  18شدم، معلومه که سیاوش می

 نشست.اخم مالیمی، نرم نرمک روی پیشانی شهره 

نیای کوچیک. امشب منتظر اومدنتم... در انقدر زبون نریز بزرگ -

 ی دیگه داریم...ضمن، آخر شب هم یه برنامه

 ام؟خدا به خیر کنه! باز چه خوابی دیدی واسه -

از آن طرف خط، شهره که در اتاق سیاوش، روی تختش نشسته بود، 

کسش به روی سر انگشتش را روی بالش او کشید و همانطور که به ع

 ی لبش را زیر دندان گرفت. کرد، گوشهدیوار نگاه می
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ای اش برهنه بود و رنگ سرمهعکس را در آتلیه گرفته بود. باالتنه

ای که عکاس در تیره دارش، در ترکیب با ادیتشلوار جین زاپ

 داد. اطراف عکس کار کرده بود، حسابی خودش را نشان می

هایش را قدری رو به لو برده بود و لبصورتش را با اخمی کمرنگ ج

 جلو متمایل کرده بود.

روی مبل چرم سیاهی نشسته بود و دست چپش را روی پای چپش، که 

کمی از پای راستش جلوتر بود گذاشته بود و آرنج دست راستش روی 

اش را طوری که انگار اولتیماتوِم ی مبل بود و انگشت اشارهدسته

 اش قرار داده بود. ی برجستههادهد، روی لبسکوت می

همان چند تار مو که در آن عکس کذایی در پیشانی پسر جوان ریخته 

هایش بنشیند و شرروار، روی لب بود، باعث شد لبخند شهره، کج و

رفت، با همانطور که از روی تخت بلند میشد و نزدیک عکس او می

کش دانست چه تاثیری روی احساسات سرلحنی که خودش خوب می

 گذارد، توی تلفن زمزمه کرد:سیاوش می

نفره و مون واقعِی... یه واقعِی خصوصی، دوخواب چرا؟ برنامه -

 تو! بدون سر خر... فقط من و

دستش را پشت گردنش کشید.  اش را فوت کرد وسیاوش نفس کالفه

ی آن شب، دوباره در مخیالتش جان گرفت و برای بار چندم از خاطره

 خودش بدش آمد.

 

 

 ۴۴#پارت_
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های مسخره و دام و تله خب، میام. اما نه واسه خاطر برنامهخیلی -

های بهتر از پهن کردنت؛ فقط بخاطر مهمونی! چون مطمئنم ِکیس

تونم از میون مهمونات پیدا کنم و باهاشون بُر هم می رو تو

 بخورم. 

کشید و بدون اینکه منتظر حرفی از جانب شهره شود، آیکون قرمز را 

و تماس را خاتمه داد و همانطور که تلفنش را توی جیب شلوارش 

 گذاشت، از جا بلند شد و با خودش زمزمه کرد:می

کوبم به دارم برات زن بابای دو دره باز. طوری سرت رو می -

 گفتنت از گوش خدا هم باالتر بره.« آخ»طاق که صدای 

های بلند و شهره، تلفن همراهش را توی دستش فشرد و محکم ناخن

ی دست دیگرش را در گوشت کف دستش فشار داد و مانیکور شده

دادند را روی تر از حد معمول نشان میهایی که با ُرژ تیره، باریکلب

 هم فشار داد. خیره به عکس بزرگ روی دیوار، زمزمه کرد:

خوای تالش کن، اما هیچکس تا به حال با دست و پا هرچقدر می -

ار نکرده. درنهایت، خواهیم دید شاه این بازی زدن از باتالق فر

 منم، یا تو...

پوِش آلبالویی رنگ سرش را سمت عقب چرخاند و به دختری که کف

ی اتاق را کنار زده بود و آنجا نشسته بود نگاه کرد. سیاوش و تیره

های تیره بود، ولی سرخ و آلبالویی، همیشه برایش طور عاشق رنگ

د و شهره که بعد از چهارده سال ازدواج با کردیگری جلب توجه می

را از بر بود، همیشه عمدا با تغارِی او بهنام، خصایص پسرِک ته

آرایید و برای پیشبرد اهدافش، سیاوش را های تیره خود را میرنگ

 نشانه گرفته بود.

های مد نظرش را کشیده بود های کف اتاق طرحدخترک، روی پارکت

کرد. آرنج ه را از حفظ بود زمزمه میو وردهای خاصی که هم
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اش، از زیر شومیز کالباسی و نازکی که پوشیده بود، پیدا شدهباندپیچی

 بود. 

لیوانی را که پُر بود از خون سگی که شهره همان روز کشته بود، از 

ای که کف اتاق کشیده بود ریخت، هردو کنارش برداشت و روی دایره

هایش قدری رو به جلو خم و کج شد وقتی انگشتدستش را بلند کرد و 

 بلند فریاد زد: که

نیروهای سیاه، آتش درونم را فعال کنید و شیطانم را به احضار  -

را به  درآورید. نیروهای سیاه، آتش درونم را فعال کنید و شیطانم

 احضار درآورید. نیروهای سیاه...

های شدن رنگ خونزمان با سیاه هنوز حرفش تمام نشده بود، که هم

ریخته شده، جیغ بلندش به آسمان رفت و سرش را سمت عقب برد و 

 ای بعد، روی کمر به زمین افتاد. لحظه

کرد که های عصبی و حرکات نامفهوم او نگاه میزده به جیغشهره بهت

هایش، صورتش جمع شد و کف ای، با احساس زنگ زدن گوشلحظه

 و همانجا روی زمین نشست. هایش فشردهایش را روی گوشدست

هایش را که شاید شنیدن آن صدای بلند، چند ثانیه بیشتر نبود اما دست

برداشت، فهمید از فرط سهمگینِی آن، گوشش خونریزی کرده و 

 قطرات خون را کف دستش دید.

 

 

 

 ۴۵#پارت_
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اش، به دختری که نفس نفس زنان، به پشت نگاه از حدقه بیرون زده

اش قطرات خون های گوش و بینیده بود و از حفرهروی زمین افتا

اش، دورش پخش شده بود و سرازیر بود، افتاد. موهای بلند و طالیی

رنگ صورتش از گندمِی همیشگی، به سفید تغییر کرده بود. 

 لرزید.هایش انگار میهایش کبود شده بود و دستناخن

 . شهره اخم کرد و کمی جلو رفت و کنارش روی زانو نشست

کنی تو بی دست و پا؟ مگه خودت نگفتی باید چه غلطی می -

باهاش ارتباط برقرار کنم که بتونی َرِدش رو بزنی؟ ببینم؛ 

 تونستی طلسم رو اجرا کنی یا نه؟ 

های عسلی دخترک، تاریک و رنگ باخته شده بود وقتی که مردمک

ز یک بار پلک زد و بعد به سختی، توانست با صدایی خفه که انگار ا

 آمد، زمزمه کند:ته چاه درمی

یه چیزی... یه چیزی هست که مانعم میشه. اینجا قرآن، دعا، یا  -

 هر کوفتی که جلوی من رو بگیره وجود داره؟

اش را در های میشیهایش نشست و مردمکپوزخند شهره روی لب

 ی چشم چرخاند. کاسه

گروه ما زادگی و خبط و خطایا دست کدوم قرآن؟ این پسر تو حروم -

رو هم از پشت بسته. هرروزی دست تو دست یه نفره و هر شبی یه 

 کنه. اونوقت همراهش قرآن داشته باشه؟  نفرو عنتر و منتر خودش می

ی راست تو شکمش پیدا دونم یه رودهدونم چه موجودِی، میمنم می -

تونم نمیشه، ولی در حال حاضر اینجا یه نیروی سفید هست که نمی

 ه کنم. بهش غلب

هایش خارج شد و دست سالم نفس شهره، از روی کالفگی از میان ریه

 کرد، گفت:دخترک را گرفت و همانطور که از جا بلندش می
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تونم و تراشی نکن. بگو نمیعرضگِی خودت بهونهواسه بی -

 خالص! 

های عسلی دخترک از خشم درخشید و اخمی کمرنگ، در میان چشم

 اش نشست.ایپشت و قهوهابروهای کم

اگه تو کارم حرف اول و آخر نبودم، ارباب من رو دست راستش  -

گم یه چیزی مانع کار کرد و سرم اون همه شلوغ نبود. بهت مینمی

 فهمی؟ منه، چرا نمی

زنی. بهنام تو کل عمرش یه خط قرآن دونم داری ِزر میچون می -

و هم از نخونده، اونوقت سیاوش که تو پدرسوختگی دست باباش ر

پشت بسته، با خودش از این اراجیف داشته باشه؟ بعدشم... کور که 

نیستی، دم چشم خودت ریز به ریز وسایلش رو چک کردم و هرچی 

که احتمالش بود نذاره کارمون رو انجام بدیم انداختم دور، دیگه 

 ی چی رو میاری؟ بهونه

 هایش گرفت و موهایدخترک بی هیچ حرفی، سرش را بین دست

 اش از دو طرف توی صورتش ریخت. طالیی

شهره از جا بلند شد و لیوانی که هنوز قدری سرخ بود را از روی 

 زمین برداشت.

خواد واسه من ادا اصول بیای. فعال اینجا رو تمیز خب حاال، نمی -

کن تا بعد یه فکری براش بکنم. نگران پول هم نباش، 

ی از عملی شدن نقشهات رو میدم بهت. منتها... بعد الزحمهحق

 . قرارمون که یادت نرفته؟امشب

اش، بیشتر از هر های عسلیدخترک سرش را بلند کرد. مردمک

زمانی درخشید و نیشخندی مرموز و پُر از شرارت به لب نشاند و 

 زمزمه کرد:
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معلومه که یادم نرفته. من درسام رو از حفظم. طوری اغواش  -

 احدالناسی رو نبینه...کنم که چشماش جز من، می

 

 

 ۴۶#پارت_

 

 

کرد که همان لحظه صدای هایش نزدیک میلیوان پایه بلند را به لب

 فرهاد را کنار گوشش شنید:

ی ناعقل. ِد آخه من ِکی تا حاال پام به خدا بگم چیکارت نکنه پسره -

ی دومم باشه؟ خدا به سر همچین جاهایی وا شده بود که این نوبه

گم گند بزنم به تیپ و تاپ رفاقت و واسه وقتا میشاهده گاهی 

کنی به چیزی همیشه تموم کنم این قصه رو بس که مجبورم می

 خوام...که نمی

اش، به لبخندی های خیس از نوشیدنیسیاوش لیوان را پایین آورد و لب

کرد به مهمانانی که نما باز شد و رو به فرهاد که سعی میکج و دندان

 مشغول پایکوبی بودند نگاه نکند، گفت: در میان ِسن،

تند نرو دکتر کامرانی. بده میارمت اینجا چهارتا پلنگ و هلو  -

 ی دوزارِی ریقو یادت بره؟ببینی اون دختره

ای یخ توی لیوانش انداخت و فرهاد با اخم نگاهش کرد که سیاوش تکه

 آن را سمت فرهاد گرفت.

چیکه آب یخ بخور خوری عزیز من؟ بیا یه حاال چرا حرص می -

کنی یهو دیدی زبونم بلکه رگ گردنت بخوابه... این همه داغ می

آ! اونوقت کی جواب الل سکته کردی افتادی رو دستمون
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ی! خدا ده؟ یه دانشگاهه و یه فرهاد کامرانرو میخاطرخواهات

شاهده یه روز نباشی نعِش دختره که باس از کف حیاط جمع 

 کنیم...

سیاوش را پس زد و همانطور که از روی صندلی  فرهاد با غیظ دست

 شد گفت:بلند می

کنی و ببرن سیاوش. بس که دم گوش آدم زر زر میمرده شورت -

 و نشونم...خواد فقط فرار کنم از دستت که حرفاتدلم می

هایش را از پشت سر، روی خیال پا روی پا انداخت و دستسیاوش بی

ی ها، بیشتر روی صورتش سایهنمیز اوپن تکیه زد. رقص نور هالوژ

 آبی انداخت و او با لحنی آرام گفت:

گی حرف حق تلخه! عین همین مایعاتی که تو بهشون می -

 زهرماری و واسه ما از آِب خالی هم گواراتره.

اخم فرهاد بیشتر رنگ گرفت و خواست از آنجا فاصله بگیرد که 

آروین را  ای قفل شد و صدایبازویش میان دست درشت و مردانه

 شنید:

گه، بیخیال داداش! این پسره شیرین عقله، رو هوا یه چیزی می -

ریم زنی؟ بشین چند لحظه دیگه سه تامون میتو چرا جوش می

 باهم.

فرهاد هنوز حرفی نزده بود که سیاوش همانطور که با خنده به آروین   

 اش را عقب راند وکرد، چند تار موی سرکِش جلوی پیشانینگاه می

 گفت:
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 ۴۷#پارت_

 

 

جرعت داری رو حرف آرنولدمون نه بیار و مته به خشخاشش  -

رو  کوبه و زار و زندگِی بهنامشو رو زمین میبذار، ببین مشت

کشه یا نه... بگیر بشین عزیز من! ناز و نوز کردنت به آتیش می

 اینجا خریدار نداره...

لحن شوخ و پر از  فرهاد با اینکه از دست او کفری بود، نتوانست به

شیطنتش نخندد و با لبخندی کمرنگ که مدام برای پاک کردنش 

فشرد، دوباره روی صندلی فلزی و پایه بلند هایش را به هم میلب

 نشست و آروین خطاب به سیاوش گفت:

حاال انقدر سوسه بیا تا باز هواییش کنی و فکر رفتن به سرش  -

 بندازی.

و افرادی که در آن مجلس حاضر  هاسیاوش با چشم و ابرو، مهمان

 بودند را نشان داد و گفت:

مغز خر خوردی یا االغ به ُمِخت جفتک زده که ِشر و ِور  -

کنه بره تنها تنها تو ِول می گی؟ ِد آخه کدوم ناعقلی اینا رومی

 خیابونا گز کنه؟

آروین با خنده سرش را تکان داد و دستی میان موهایش کشید. سیاوش 

طلب و بیخیال. اینکه انتخابش چه کسی همین بود. تنوع انگار ذاتش

ای باشد و چطور شروع کند و کجا با او وارد رابطه شود، حتی ذره

کرد و حتی چیز به چشم تفریح نگاه میبرایش مهم نبود. انگار به همه

را « دوست داشتن»یا « وابستگی»، «تعهد»ی معنِی درسِت واژه

ها نبود، اما م خیلی در قید این چهارچوبدانست. شاید خوِد او هنمی

هایی برای خود ی سیاوش باشد. قانوناش به اندازهدوست نداشت آزادی
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ی دادند و اجازهاش را نظم میها تا حدودی زندگیتراشیده بود که همان

 کردند. های بیش از اندازه را سلب میپیشروی

به سر و  تو که انقدر به فکر فرهادی، چرا خودت یه دستی -

 کنی؟ کشی و لبی تر نمیروشون نمی

هایش در ظاهر خیره به ِسن و نگاه سیاوش، قدری رنگ باخت و چشم

 چیز بود وقتی که زمزمه کرد:در باطن نابینا بر همه

 شو ندارم. به مذاقم خوش نمیاد هیچی. حوصله و حال -

 اش گرفت و گفت:های عضالنیآروین با خنده لیوانش را میان دست

دونم یبازی؟ من که مگر! پیش قاضی و معلقای کلِک سالوسی -

گیری... دیگه اگه به تو باشه، از آِب خالی هم کره می

 تراشیت واسه چیه؟بهونه

سیاوش سرش را زیر انداخت و انگار فکرش در جای دیگری بود 

 وقتی لب زد:

گیر نده آروین. مودم خرابه، توئم انقدر به پر و پام نپیچ که  -

 ترش کنی.بد

هایش را آروین یک تای ابرویش را باال انداخت و رو به فرهاد چشم

سیاوش امشب چرا دمغ »ریز کرد و سرش را قدری تکان داد که یعنی 

ای به معنای ندانستن باال انداخت و طوری که و او شانه« است؟

 سیاوش نشنود، کنار گوش آروین گفت:

 ست. معلومه حواسش جای دیگهخنده، ولی گه، میاز صبح همینه. می -

 نپرسیدی چشه؟ -

پیچونه که و میگه هیچی، یا بحثکنه. یا میپرسیدم، ولی لب وا نمی -

 ندم... ادامه
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 ۴۸#پارت_

 

 هایش نشست و گفت:لبخند آروین، بی اراده روی لب  

 .شکلش نیست این ادا اصوال... نمیاد بهش بدحالی و حال خرابی -

 کنه؟ روی میبینی داره زیادهآره نیست. ولی سر کوک هم نیست. نمی -

ی باالی پیراهن آروین از بغل چشم به سیاوش نگاه کرد. دو تا دکمه

اش، تا های باالزدهاش باز بود و آستینای مشکیی سرمهچهارخانه

داد. دست راستش را از پشت به اش را نمایش میهای برنزهآرنج دست

هایش از بیست اوپن تکیه داده بود و با دست چپ، لیوانی که تعداد پیک

خیال و هایی بیکرد و با چشمهایش نزدیک میم گذشته بود به لبتا ه

 داد. سرد، به مقابلش زل زده بود و سرش را با ریتم آهنگ تکان می

آروین سرش را سمت فرهاد چرخاند که او ابروهایش را باال انداخت و 

 لب زد:

 نگفتم... -

ی هایشان را به سمت و سویآروین دیگر راجب او حرفی نزد و حرف

پرسید و فرهاد کالفه از دیگر هدایت کردند. آروین از نازنین می

گیری دختری که بعد از شش سال سرش دبه درآورده بود و بهانه

 گفت. کرد، میمی

ات خیال و حرص دار، محتویای کم، آن طرفشان سیاوش بیبا فاصله

نوشید و فکرش آنقدر درگیر بود که حواِس همیشه لیوانش را می

های آروین و فرهاد اکنون غافل از شلوغِی جمع بود و حرف جمعش،

 شنید. را هم نمی
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نگاهش ناخودآگاه، سمت دختری کشیده شد که موهای لخت شالقی 

ی کمرش راه یافته بود. چقدر این اش، مشکی و بلند تا جایی میانهشده

موها در نظرش آشنا بود. انگار تازه فهمیده بود، گیسوی کمد و رنگ 

مهابا به آن در دلش جایگاهی مخصوص پیدا کرده که اینطور بی شب،

های توجه به هویتش، مشغول تماشای حرکات طرهغریبه زل زده و بی

مشکین و بلند موهای او شده است. دخترک، پیراهنی پشت گردنی به 

تر از آن بود که جنس دقترنگ سبز یشمی پوشیده بود و سیاوش بی

بزند. وقتی حواسش جمع شد، که دخترک ی لباسش را حدس پارچه

های زمان با برگشتنش، چشمی کسی شده بود و هممتوجه نگاه خیره

ی های مات و کدر شدهی تیلهکشیده و مشکی رنگش، میان آسمان گرفته

زمان سیاوش گره خورد و او کالفه دستش را پشت گردنش کشید و هم

د کمرنگش، زیر لب ی نمکین دخترک و لبخنبا رو گرفتن از چهره

 زمزمه کرد:

ای بر پدِر هرچی چشِم دریده و غازچروِن لعنت که جز رسوایی  -

 ام به بار نمیاره.چیزی واسه

ی سیاوش را چطور تعبیر دخترک معلوم نبود پیش خودش نگاه خیره

پسر جوانی  کرده بود که از جمع دوستانش فاصله گرفت و به سمت سه

زدند قدم ز اوپن نشسته بودند و گپ میکه دور از ازدحام، کنار می

 برداشت. 

سیاوش به عمد، کامل سر چرخانده بود و بلند بلند با آروین حرف 

ای را تالفی کند که برای خواست دست به مهرهزد. انگار میمی

جبرانش دیر بود و دخترک مثل داوری پرتجربه، همان اول کار 

ا آخر این بازی جلو خطایش را دریافته بود و ظاهرا قصد داشت ت

 برود. 
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 ۴۹#پارت_

 

هایش که مقابل سیاوش رسید، پسر جوان به اجبار سرش را سمت قدم  

ی گرد و زیبایش افتاد، لبخند دخترک او کج کرد و نگاهش که به چهره

 هایش نقش بست و گفت:روی لب

 شما باید سیاوش باشین. تعریفتون رو از شهره جون شنیده بودم... -

میل، لبخندی روی لب نشاند که با وجود کمرنگ باالجبار و بیسیاوش 

ی سمت راستش قدری چال رفت و نگاه افسار بودنش، سر گونه

نیا را ی بزرگتغارِی خانوادهی دخترکی که برای اولین بار تهگسیخته

دار و جذاب او شد. از جا ی شیطنتای محو چهرهدید، لحظهمی

ا روی اوپن قرار داد و هنوز حرفی نزده ای ربرخاست و لیوان شیشه

 سرش شنیده شد:بود که صدای آروین از پشت

حق هم دارید ندیده بشناسیدش. این رفیق ما شناِس خدادادِی.  -

ی کسب و کارش از ی تجارب و آوازههرجا که باشی، سیاهه

 رسه.هفت فرسخی هم به گوش می

ین و لبخند سوک دخترک ریز و نمکین خندید و سیاوش نگاهی به آرو

 لبش انداخت.

گه یارو تو وا نکنی و هیچی نگی، هیچکس نمیتو اگه فک -

 شه.زبونه و کر و الِل مادرزاد که حرف زدن سرش نمیبی

ای باال داد و نگاهش را از آروین بیخیال پا روی پا انداخت و شانه

 ی رفیقش، تا جمعیت وسط ِسن امتداد داد و گفت:چهره

اش به حق دت گفتی حرف حق تلخه، یادت رفته؟ مزههمین حاال خو -

 اش به تو هم بماسه.بودنشه که اگه واسه ما زهرماره، الاقل یه نمه



 

103 | P a g e 
 

کام من همینجوریش هم هالهِل. تو دیگه نفت رو آتیش نشو که این  -

 اس و منتظر انفجار!سگ مصب خودش جرقه

 کنم بدموقع مزاحمتون شدم!ببخشید... فکر می -

ی لبش نقش بست و نگاه سیاوش هنوز صدادار آروین، گوشهپوزخند 

روی او بود که با صدای دو به شک و تردیددار دخترک، سمتش سر 

 چرخاند و با لبخندی مصلحتی پاسخش را داد. 

اختیار دارین. ما عادت داریم به یه خط در میون سرد و گرم  -

 بودن. شما به دل نگیر.

دلیل اش بیهایش نشاند و گونهلبدخترِک خجالتی، لبخندی محو روی 

گل انداخت. این پسر از دور یک جور جذاب بود و از نزدیک جور 

 کرد.دیگر دلبری می

 

 

 ۵۰#پارت_

 

هایش پر بود از شهد و شکر. هایش شیطنت داشت و حرفنگاه  

اش، شیرین و پرجذبه بود. درست مثل تیر نگاه سیاه صدای مردانه

نگ شیطنت و عطر به خصوصی داشت و رنگش که در عین سرما، ر

ها کرد. هرچند، او از این تیپ آدمناخودآگاه آدم را به خودش جذب می

آمد ولی االن که جلو آمده بود، نه در حد خیلی هم خوشش نمی

کرد صحبت را نصفه شخصیت خودش بود و نه عرف و ادب حکم می

 نیمه رها کند و عقب برود.

 ن؟ خب، خودتون رو معرفی نکردی -
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دخترک انگار که تازه حواسش جمع شده بود، دستی میان موهای 

بلندش کشید و ندانست که با همان حرکت، خاطر سیاوش را به کجا 

کشاند و نقش یک جفت چشم طوسی و محصور در چنین موهایی را می

 نهد.در مخیالتش نقش می

های شما و دوستتون شد، به کل اوه ببخشید. حواسم پرِت حرف -

 و معرفی کنم.وش کردم خودمفرام

 بعد دستش را جلو برد و با همان لبخند کمرنگ گفت:

من ژرفا هستم. دختر مهندس آذرمهر. از همکارهای پدرتون که  -

 کنم خودتون هم پدرم رو بشناسید. خب... فکر می

ی پیش در سیاوش با اینکه همان لحظه فرشید آذرمهر، مردی که هفته

ید کارخانه حضور داشت را به یاد آورده ی جدی هیئت مدیرهجلسه

ی متفکر به خودش گرفت و بعد دستش را جلو برد ای چهرهبود، لحظه

 و با لبخند، دست دخترک را میان آن فشرد. 

بله معرف حضور هستن. ماشاهللا هزارماشاهللا اصال به فرشید  -

 خان نمیومد دختری به کماالت شما داشته باشه!

 اهش کرد و بعد لب زد:ای گنگ نگژرفا لحظه

 چطور؟! -

 .ای باال انداختسیاوش بیخیال شانه

ی امثال ما، معموال ظاهر حفِظ و باطن از دستمون تو تیر و طایفه -

خارج. اما واسه شما برعکس، هم ظاهر همونه که باید و هم 

 جاست.باطن به

ژرفا با اینکه منظور او را درست نفهمیده بود، دستش را عقب کشید و 

دانست حرفش درست یا نه، تشکر زیرلبی کرد و سیاوش اینکه نمی با

 گفت:
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 شم بیشتر با هم در ارتباط...از آشناییتون خوشبختم. خوشحال می -

سر، احساس دردی میان اش تمام نشده بود که از پشتهنوز جمله

پهلویش پیچید و با اخمی کمرنگ برگشت به آروین تشر بزند، ولی او 

که نثار پهلوی سیاوش کرده بود، محتویات لیوانش را  توجه به مشتیبی

زد. سیاوش زیرلب، طوری که ژرفا نوشید و با فرهاد حرف میمی

 نشوند و صدایش فقط به گوش آروین برسد، زمزمه کرد:

 روح هرچی گاوریِش وحشِی.  سگ تو -

هایش بنشیند که به سختی کنترلش کرد رفت روی لبی آروین، میخنده

کرد دوباره سمت ژرفا که متعجب و قدری معذب نگاهش میو سیاوش 

برگشت و بعد از یک عذرخواهی کوتاه، کارتش را از جیب بیرون 

 کشید و سمت دخترک گرفت. 

ی ی کارخونه، شمارهاین کارت منه، البته عالوه بر شماره -

. دمششخصیم هم پشتش نوشته شده که خب دست هرکسی نمی

زمان که تماس گرفتید، قطعا وقت من اما شما فرق دارید. هر 

 .برای صحبت کردن آزاده
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هایش رنگ باخت و دستش را جلو برد و هنوز لبخند ژرفا روی لب  

کارت را از او نگرفته بود که نگاهش سمت پسر جوان و سر به زیری 

. موهای خوش که کنار پسر عضالنی و درشت هیکل نشسته بود افتاد

اش، از آن حالتش را باال زده بود و حالت کشیده و خوش فرِم چهره

 .فاصله هم پیدا بود
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فرهاد با احساس سنگینِی نگاه او، سرش را بلند کرد و نگاه موقر و 

های مشکی رنگ دخترک ریزنقشی که مقابل سیاوش آرامش، در چشم

های ایستاده بود گره خورد. صورتی گرد و سفید، بینی متناسب و لب

شد حدس زد یا ی ساده و آرایش کمش، میکوچک و ظریف. از چهره

اش نمکین و دلنشین یکی دو سال کوچکتر. چهره هاست و یاسن آنهم

بود. ناخودآگاه، لبخند کمرنگی به لب نشاند و ژرفا هم متقابال، با 

خجالت لبخند محوی زد و چشم از آن جواِن متین و پرجذبه که شاید 

برای دخترک از سیاوش دلرباتر بود، برداشت و تند کارت را گرفت و 

ها دور شد. خداحافظی کرد و از آن ها و تشکرات معمول،بعد از حرف

 سیاوش دوباره روی صندلی پایه بلند نشست و صدای فرهاد را شنید:

کشی؟ خیر سرت گفتیم یه امشبه رو سر کوک پسر تو خجالت نمی -

 کنی...شینی و دست از پا خطا نمینیستی، عین آدم یه گوشه می

 ی حرفش را به دست گرفت:و آروین ادامه

خدا بود؟ یا تنوع کم اومده تو کالکشِن  اینم محض رضای -

 رنگارنِگ دور و برت؟

 دار، فرهاد را نگاه کرد و گفت:سیاوش با نیشخندی شیطنت

 تو که از منم بیشتر تو کف بودی پدرصلواتی! -

فرهاد با چشم غره نگاهش کرد که سیاوش کوتاه خندید و بدون اینکه 

 اه کرد و لب زد:بخواهد، دوباره به موهای بلند و سیاه ژرفا نگ

 عطر بنتلی! -

 هایش را ریز کرد:فرهاد قدری چشم

 چی؟! -

سیاوش پلک زد و به سختی نگاه از آن گیسوی آبشار مانند گرفت، 

 ها چرخید. لیوان را از پشت سرش برداشت و سمت آن
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ش کال گم، طرف سلیقهو میآ دکتر! عطرشهات سوختهشاخک -

 س که مردونه زده بود. چپه

 تای ابرویش را باال انداخت و آروین گفت: فرهاد یک

ی مشک و عود. مثل اود لدر! با اون جای شیک عطر فقط با پایه -

 و طالییش. 

 سیاوش نفس عمیقی کشید و سرش را چرخاند و قدری باال گرفت.

گم، عطر فقط بوی گل یاس، ترکیبش با موهای سیاه ولی من می -

ت که! تا باالی کمر هم باشه بد سمِی. البته نه انقدر بلند. جارو نیس

 اش صلوات فرستاد. محمدِی و باید واسه

گوید و او آورد سیاوش چه میکرد. سر در نمیآروین گیج نگاهش می

کرد، ای و گرد و براق نگاه میتوی دلش، همانطور که به لوستر نقره

 زد و دردناک بود زمزمه کرد:با صدایی که اگر بلند بود، زار می

درت صلوات کریستال خانوم که اینجوری از خود بی ای بر پ» -

خودمون کردی. بعد این همه وقت، دیدنت چه دردی رو دوا 

کنی با این کرد که اوس کریم انداختت سر راهمون؟ چیکار میمی

ذاره یه ذره هم شه و نمیدِل بی پدر که حتی به فکرت هم قانع می

 «و داشته باشم...؟!که شده، هوای خودم

ای را کف دست دیگرش کوبید و با ش را بلند کرد و لیوان شیشهآرنج

 خودش ادامه داد:

به قول یارو گفتنی؛ من در میان جمع و دلم جای دیگر است... » -

 «پدر است...ای بر پدِر دل صلوات که گیِر توی بی

رمقش، هایش با خود تمام نشده بود، که نگاه مشکی و بیهنوز واگویه

و رنگ تعجب، نرم نرمک خود را به آسمان شب  به مقابل خیره شد

 رنگش کشاند و ابروی چپش را باال انداخت.
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 ۵۲#پارت_

 

آمد، های بلند و کشیده به سمتش میدختری که مقابلش بود و با قدم  

 کند؟!پرسید، او اینجا چه میباعث بهتش شده بود و مدام از خودش می

مقابلش که رسید، نگاه سیاوش از زانوهای او تا پیراهن جذب و سرخ 

های آزاد و رهایش را از نظر گذراند و آتشین رنگش باال آمد، شانه

 های عسلی و درخشانش خیره شد. توی چشم

 آروین سرش را کنار گوش سیاوش برد و لب زد:

ات بچه پولدار که هر امشب چه وردی دود کردی رو سر و کله -

 ات؟رسه واسهدم از این باغ بری می

 سیاوش حرفی نزد و اخم محوی میان ابروانش نشاند. 

ی دختر سرخ و ُرژ خورده  هایلبخندی غلیظ و دلنشین، روی لب

پیچاند اش را میان انگشت مینشسته بود و موهای بلند و کراتین شده

 وقتی که گفت:

 و ببینی، نه؟!فکر نکردی اینجا من -

 هایش را ریز کرد:هایش را کمی سمت جلو کشاند و چشمسیاوش لب

ات هم فراموشم شده بود... فکر طوری یادم رفته بودی که قیافه -

 که دیگه جای خود دارد!

هایش رنگ ببازد و اخم رفت که از روی لبلبخند شهرزاد، می

کمرنگش جایگزینش شود، اما به سختی حفظش کرد و با ناز سر 
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اش کشید و یک دور نگاهش را باندپیچی شده انگشتش را روی آرنج

اش های برجستهاش، به روی گونههای کاشت شدهزیر انداخت که مژه

 دوباره سیاوش را نگاه کرد. سایه انداخت و

کردم در این حد ات خوب نیست، ولی فکر نمیشنیده بودم حافظه -

ماهی گلی باشی... مخصوصا که کاردستِی اون روزت هنوز رو 

 ام جا گذاشته... م هست و تصادفمون یادگاری واسهآرنج

آروین، نگاهش را میان شهرزاد و سیاوش چرخاند و خطاب به  

 سیاوش گفت:

 کنی سیاوش؟ این خانوم رو معرفی نمی -

های ی آروین رفت. چشمنگاه عسلی و درخشان شهرزاد، سمت چهره

خیلی خوب با کشیده و میشی رنگ، با پیشانِی کوتاه و فکی زاویه دار، 

اش عجین شده بود. کنار گردنش، یک خط هیکل درشت و عضالنی

نوشته، به زبان التین تاتو شده بود که شهرزاد نتوانست آن را بخواند و 

شرِت مشکی رنگش روی بازوی درشتش که از زیر آستیِن کوتاِه تی

اش مشخص بود، پُر های بیرون زدهپیدا بود، تا پشت دستش که رگ

تاتوهای رنگی که شهرزاد معنی و مفهوم هرکدام از آن نمادها  بود از

 دانست. را از خوِد آروین بهتر می

روی ای روی اعداد رومِی تاتو شده به اش، لحظههای کهرباییچشم

هایش خیره شد و بدون اینکه به انگشتانش تأمل کرد و بعد به چشم

شیطنت، دستش را سیاوش مهلت حرف زدن بدهد، با لبخندی زیبا و پُر 

 ی سیاوش گذاشت و گفت:جلو برد و روی شانه

 های قدیمِی سیاوش...من شهرزادم. یکی از دوست -
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آروین متعجب او را نگاه کرد که سیاوش اخمی کمرنگ به چهره نشاند 

 و فرهاد رو به شهرزاد گفت:

 سیاوش نگفته بود باهاتون از قبل آشنایی داره! -

ز کرد و هنوز حرفی نزده بود که سیاوش نگاهش را شهرزاد دهان با

دستی، دست مشت ی دو به شک فرهاد سوق داد و با پیشسمت چهره

 اش را بیشتر فشرد و گفت:شده

ی ما؟ یه شناختِن از دور و حاال چه خبره قفلی زدین رو رابطه -

 ثبات که این همه اصول دین پرسیدن نداره... آشنایِی بی

وت کرد و لیوانش را روی اوپن گذاشت و همانطور آروین نفسش را ف

ای و از آنجا ی سالن، تا لیوان شیشههایش را از آکواریوِم گوشهکه چشم

 کشید، زمزمه کرد:تا صورت سیاوش باال می

هات نه نداره! ولی مشکل اینجاست تو آدمی نیستی که آشنایی -

 ثبات باشه یا صرفا کسی رو از دور بشناسی...بی

ها داشت و از های سیاوش، با نگاهی که حرفخیره به چشمبعد 

 تر بود، ادامه داد:کالمش واضح

رابطه با تو و آوردن اسمت کنار هر بنده خدایی، یعنی یه  -

 دار... ی تهاتری و یه داستاِن بیخمعامله

شد، پاسخ سیاوش پوزخندی محو به لب نشاند و درحالیکه از جا بلند می

 را داد: او

دفعه رو زدی به کاهدون! نه خبرِی و نه َغَرِض سوئی این  -

 دارم... 
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سر هنوز قدمی دور نشده بود که آروین تند از جا بلند شد و از پشت

آستینش را گرفت و کنار گوشش، با اخمی غلیظ و صدایی که سعی 

 داشت بلند نشود و آرام باشد، گفت:

پری، می وهللا که خریت هم حدی داره! یارو شناِس باهاش به -

زنی، دوره و نزدیکه، یه به اش نمیست دست رد به سینهغریبه

 بندی به بدبخت کردن خودت.گی و کمر میدرک می

سیاوش با اخمی پررنگ، سمتش چرخید و با غیظ دستش را عقب 

 کشید.

واسه من نپر باالی منبر و ادای واعظ جماعت رو درنیار! رفیقم  -

ام دونی خوش ندارم کسی واسههستی، باش! ولی خودت خوب می

 تعیین تکلیف کنه و زِر اضافی بزنه.

کنم چون خودم نه بی عیب و ایرادم، نه تو صراط تعیین تکلیف نمی -

اش داد مستقیم. یه نفر به جهنم، ولی دوتاش نکن که این یکی چهره

 شه.زنه شر از بغلش بلند میمی

شه که ظاهر رم گرم میی مردم نباشه. اونقدری ستو کاِرت به چهره -

 ای توفیر نداره.ام ذرهواسه

ِد منم حرفم همینه. االن حالت خوش نیست! جلو چشم خودم صدتا  - 

ره، که از پیک دادی باال. کسی که تو هپروته، سراغ دختِر مردم نمی

 خود بی خودش کنه و...

 

 

  

 

 ۵۴#پارت_



 

112 | P a g e 
 

 

دستش را به  سیاوش بی اینکه روی رفتارش کنترل داشته باشد، کف  

دار ی پهن و واسع آروین کوبید که او با اخم، محکم و غیظسینه

 هایش جمع شد.هایش را روی هم گذاشت و مشتچشم

نه خمارم، نه مستی و مستوری زده به سرم که نفهمم چه غلطی  -

کنم، پا کج بذارم و خماری و دوار دم صبح یادم بره. حالیمه می

زنم و دستم تو دستای چه ِزری میام، حالیمه کجام، حالیمه کی

شه. پس نخون روضه واسه قبری که ُمرده جماعت کی چفت می

 توش نخوابیده... افتاد؟!

ی او نگاه کرد که حالت های سرخ شدهآروین در سکوت به چشم

ی سرخشان حاصِل همان مایعاتی بود که یک نفس سر مدهوش و هاله

دانست روی هم فشرد. نمی هایش راکشیده بود. حرفی نزد و فقط لب

انداز بود که دلش ی شهرزاد آنقدر برایش غلطچرا، اما چهره

خواست رفیقش با او تنها شود. شاید هم بخاطر همین بود که انقدر نمی

هایش چشم پاپیچ سیاوش شده بود و برعکس همیشه، روی خوشگذرانی

 بست و بیخیال نبود.نمی

روی لبش را رنگ بخشید و  سیاوش سکوت او را که دید، پوزخند

پشت انگشتان دستش را، طوری که انگار گرد و خاکی فرضی را 

 ی آروین زد و گفت:کند، سر شانهگردگیری می

 پس افتاد! عزت زیاد رفیق...  -

و بدون اینکه به آروین فرصت حرف زدن دهد، دستش را مقابل 

. کرد گرفتای ترس نگاهشان میشهرزاد که با بهت و شاید ذره

دخترک نگاهش را به لبخند کج و پرشیطنت و جذاب سیاوش دوخت و 

ی او پایین کشید. دلش آنقدرها هم های روشنش را تا دست مردانهچشم

به انجام نقشه رضا نبود، اما حاال که سیاوش خودش چراغ سبز نشان 

ها را ای نه چندان زیاد رفتار آنداده بود و حتم داشت شهره از فاصله
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کند و حواسش را شش دونگ به کارهای شهرزاد دوخته رصد می

های سرخ از ُرژ مایعش است، به ناچار لبخندی شیداکننده روی لب

نشاند و محکم دست پسر جوان را گرفت. سیاوش انگشتان او را میان 

های خودش قفل کرد و دخترک را به سمت جمعیت و باقِی انگشت

 مهمانان کشاند. 

ای با دیدن یک جفت ی جمعیت لغزید و لحظهنگاه شهرزاد، گذرا رو

کردند، عرقی سرد پشت کمرش چشم آبی که تیز و بُراق نگاهش می

نشست. برای دوباره دیدن او و اطمینان از حضورش سر چرخاند، اما 

وقتی کسی را پشت سرش ندید، نفس عمیقی از سر آسودگی کشید و 

گر و ترسناک بود و دوباره به سیاوش نگاه کرد. انگار از بس سالخی

بلد بود چطور افرادش را پاترسه دهد، شهرزاد حتی در این بزم هم 

کرد و از خیالش هم حساب آورش را حس میحضور او و نگاه رعب

 برد.می

 

 

 ۵۵#پارت_

 

وسط ِسن ایستادند. سیاوش دست چپش را دور کمر او انداخت و   

های او بود وقتی سیاوش از روی سینِی های شهرزاد، روی شانهدست

رنگی بود، یکی از خدمتکارها لیوان پایه بلندی که محتوی نوشیدنی بی

های شب رنگش را که مات و برداشت و یک قلوپ نوشید. مردمک

ی سرخ اطرافش، بیشتر و سفیدی که هالهی گرفته در میان صفحه

های های مشکی رفته بود، گم شده بودند، به عسلیبیشتر سمت آن گوی

 شهرزاد دوخت و گفت:
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کنی؟ اومدی واسه صاف کردن طلبت؟ یا خب، نگفتی اینجا چیکار می-

اش نفرستادم و شهره گفته بپری وسط ای که من نامه واسهدعوتِی ویژه

 مجلسش؟ 

چند لحظه نگاهش کرد و همانطور که نرم نرمک میان شهرزاد 

خورد، قدری خودش را جلو کشید و سرش را هایش تکان میدست

هایش را به گوشش نزدیک کرد و نزدیک صورت او قرار داد. لب

 طوری که فقط خوِد سیاوش بشنود گفت:

 باید باهات حرف بزنم سیاوش. مفصل! -

ای ی کرد که باعث شد خندهسیاوش منظور دخترک را چیز دیگری تلق

 اش نقش بزند و بگوید:هوا، به کوتاهی میان چهرهسرخوش و بی

خوای عباسی بزنی بی پدر و مادر، من نزده هم مطربم. حاال می -

ام که مترسِک رقاصی بشم و همونی بشه که آروین واسه

 گفت؟می

ی او را فشرد. همانجا کنار شهرزاد با حرص اخم کرد و قدری شانه

 گوشش لب زد:

تونی جدی باشی؟ دارم لعنتی چرا واسه یه بار هم که شده نمی -

 فهمی؟ گم این قضیه شوخی بردار نیست، چرا نمیمی

سیاوش لیوان دستش را روی زمین انداخت و قدری او را از خودش 

اش وا رفته و خمار شده بود، اما پیدا بود هنوز فاصله داد. هرچند چهره

گوید و هم فهمد چه میمی طور که گفته بود، همبه هوش است و همان

 کند. داند کجاست و چه میمی

اش را به اش نشست و پیشانیاخمی کمرنگ بین ابروهای بلند و کشیده

 پیشانِی دخترک چسباند و گفت:

سر دست دووندن سیاوش کار تو یه الف بچه نیست که لفظ  -

بخوای بزنی به  مو ندادهام. بدهیتر از دهنت میای واسهگنده
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تم. پس ادا چاک، فرداش با یه حکم و یه فقره مأمور دِر خونه

خودی نیا که من خودم ختم هرچی قِر و غمزه و اصول بی

 اطوارم.

شهرزاد متقابال اخم کرد. سیاوش او را در حالتی نگه داشته بود که 

 توانست اطراف را ببیند و از شهره غافل بود. نمی

 

 

 

 ۵۶#پارت_

 

بازیگر خوبی نیستم که اگه بودم، با چهارتا شکلک درست من  -

درمون از خجالتت درمیومدم نه که بخوام حق و حقیقت بهت بگم 

ات دیدن. اهل دایره گرفتن و واسونک خوندن هم چه خوابی واسه

نیستم، چون حالیمه نه اینجا جاشه و نه تو اونی هستی که بشه 

کنم. ولی قبلش صاف میمو هم به وقتش بهت اعتماد کرد. بدهی

شه به نقشه و گوش بدی، چون یه َسِر این بدهی ختم میباید حرفام

شی و هم من و اگه من و تو با هم پا توش نذاریم، هم تو نفله می

 بدبخت و بیچاره.

 سیاوش سرش را عقب کشید. گنگ و سوالی نگاهش کرد و لب زد:

ی دادی کنی دختر؟ شات زیادواسه چی چرت و پرت قطار می -

باال که حال و روزت بدتر از منه؟ یا واقعا دست و بالت تنگه که 

 کنی؟ تراشی میبهونه

ی کفشش را روی پای اخم شهرزاد رنگ گرفت و با حرص پاشنه

سیاوش کوبید. کفری شده بود از اینکه این پسر حتی برای یک دقیقه 
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را طوری  تواند با همکارِی او، این نقشهتواند جدی باشد و نمینمی

بچرخاند که هم دست شهره توی پوست گردو بماند، هم سیاوش آسیب 

 نبیند و هم خودش پاداش مد نظرش را دریافت کند. 

اخم سیاوش غلیظ شده بود و فرصت اعتراض به حرکِت شهرزاد را 

 ی کم، عاصی و عصبی زمزمه کرد:نداشت وفتی او در همان فاصله

از پس خودم بربیام و نه عینهو تو مدام نه دست و بالم تنگه که نتونم  -

 دم باال که عقل از سرم بپره.جنس قَر و قاطی می

زنی و به جاش وحشی تو نمیپس دردت چیه؟ چرا عین آدم حرف -

 بازی درمیاری؟

دی. یه ساعته یه کلوم رو توک زبونم چون به حرفم گوش نمی -

 و خالص کنم؟ دی بگمش و خودمچرخونم، ولی مگه امون میمی

هایش را پر و خالی کرد و دخترک زمان با نفس بلندش، لپسیاوش هم

سر او را در بر گرفت و کنار گوشش را یک دور چرخاند. از پشت

 گفت: 

 ن آزادتر که دیگه راه نداره؛ داره؟!بیا! اینم امون. از ای -

حواسش، از های سیاوش، جایی کنار کمرش و دور جسم بیرد انگشت

فرط داغی به گزگز افتاد و ناخواسته سرش را عقب برد و روی 

 ی او خم کرد. شانه

های بینِی شهرزاد ی پیراهنش تا پرهعطر سرد و خنک سیاوش، از یقه

ی جدا ی گوناگون، مثل یک تافتهیحهپیشروی کرد و میان آن همه را

اش نشست وقتی که در همان حالت پلک زد و بدون بافته در عمق سینه

 ی او گفت:ی مردانهی فک چهرهنگاه کردن به زاویه

 دی؟!بهم یه قولی می -
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 ۵۷#پارت_

 

به ارواح خاک یکی یکِی عزیزام که به عمرم پرروتر از تو به  -

ی نداشته که پشت ماشین نامههیچشمم ندیدم دختر.  با گوا

زنی به چاک، وسط شینی، بدون کروکی و جریمه که میمی

شه و جای حساب ات پیدا میکلهمهمونی و شلوغی که سر و

خونی تو گوشم. اونوقت ازم قول خود میصاف کردن، حرف بی

 اله به این رو و آفرین به این جربزه. خوای؟! ِد باریکهم می

های او را نفهمیده بود. تمام حتی یک کالم از حرفشهرزاد شاید 

حواسش، معطوف به آن صدای مردانه و طرز بیان کلماتش، با آن لحن 

ترین پروا بود وقتی که سمت سیاوش چرخید و بدون کوچکفراخ و بی

 اش ایستاد. ای، در نزدیکیفاصله

دی انقدر طولش نده که وقتمون همینجوریش هم کمه. بگو قول می -

 یا نه؟! 

هایش را کج کرد. برعکس حال و روز دخترک، او سیاوش قدری لب

 کال ِسر بود و هیچ حسی نسبت به شهرزاد نداشت وقتی که گفت:

 گیریم قول هم دادم، بعدش چی؟!  -

 شه بهت اعتماد کرد.بعدش اینکه باید مطمئن شم می -

دی، ی خاکی رو هم بگرتره. تموم این کرهاینکه محرض و مشخص -

 کنی. تر از من پیدا نمیامین

 هایش خیره شد. شهرزاد قدری از او فاصله گرفت و به چشم

 و ببوس!پس من -
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زده شد و قبل از اینکه حرفی بزند، ی سیاوش، مات و بهتحالت چهره

همان لحظه ریتم آهنگ عوض شد و حرکات موزونشان شدت گرفت. 

ای عسلی را رصد کرد ههایی گرد شده، آن صورت گرد و چشمبا چشم

 و لب زد:

 تو رو چی چی؟!  -

 شهرزاد اخمی کمرنگ روی صورتش نشاند.

ها رو واسه من خود ادای چشم و گوش بستهشنفتی چی گفتم، پس بی -

 درنیار. 

تم خانوم خانوما، این یه مورد از دست من آره شنفتم. ولی شرمنده -

م و حکم بدم که برنمیاد. عادت ندارم بدون قاعده قانون کارت بکش

 دست مقابل کوتَم کنه و دود بپاشه به چشمام و... 

های پسر قبل از اینکه حرفش تمام شود، شهرزاد کالفه از پرچانگی

ی پا روی پنجههایش را دو طرف صورت او گذاشت و جوان، دست

ی صورتشان را به صفر رساند و سیاوش برای بلند شد. فاصله

های شهرزاد که روی هم افتاد و پلکای از حرکت ایستاد. لحظه

های سیاوش نشست، جایی اطراف سالن، ی عمیقش که روی لببوسه

آبِی  هایش نشاند و رو به مرد چشمشهره لبخندی مرموز روی لب

 ی پیروزی لیوانش را باال برد. مقابلش، به نشانه

  

 

 ۵۸#پارت_
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ی دخترک بارهخیلی طول نکشید که سیاوش از شوک حرکت یک  

درآمد، دو طرف کمرش را گرفت و او را از خودش دور کرد. پشت 

 هایش کشید و غیظ کرد:دستش را با اخم روی لب

ی نفهم؟ خیلی خوشم میاد از چشم و چه غلطی کردی دختره -

که از کنی؟ تف بره به این زندگی و آویزونم میابروت که خودت

و بند کرد به هرکی بدم اومد، اَد افتاد وسط زندگیم و خودش

 ریشم. 

 و خواست از او فاصله بگیرد که شهرزاد محکم بازویش را گرفت:

 ست. کجا؟ هنوز کارمون تموم نشده. این تازه اول نقشه -

 سیاوش با حرص دستش را کشید و بلندتر گفت:

ه سرش معلومه نه ی پیزوری که نکدوم نقشه؟ سگ تو این نقشه -

خوام آدم باشم، تو سیب حوا شدی و عین تهش و االن که من می

 بختک افتادی به جونم. 

خندید، اما لحنش هایش نشاند. ظاهرا میشهرزاد لبخندی روی لب

 چندان هم دوستانه نبود وقتی که گفت:

منم همچین از این آدِم خاطی خوشم نمیاد که بخوام سیب دستش بدم.  -

زدی، خیلی وقت پیش دل تعیین شده ن حکمی که ازش حرف میولی او

 های دیگه. پس راه بیا... واسه کشتِن دِل من و تو و خیلی

ی االغ که واسه . تو فکر کردی کی هستی دخترهراه بیا و زهرمار -

کنی؟ شانس آوردی با پشت دست کنی و تعیین تکلیف میمن زر زر می

پهن شی رو همین ستون و با کاردک  نخوابوندم دهنت که عینهو چسب

 کنار.  . گمشو از سر راهم بروهم نشه جمعت کرد

شهرزاد که دید سیاوش به هیچ صراطی مستقیم نیست و عزمش را 

برای دور شدن از او جزم کرده است، به ناچار تیر آخر را در آن 
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اش، به طرف سیاوش شلیک تیرکمان زهرآلود گذاشت و با ادای جمله

 کرد.

 خوای از دست اون محفل و آدماش خالص شی؟ مگه نمی -

و بزنم که تخواستم مخی کودن، من اگه تو َکِفت بودم و میخب پسره

کردم. دیگه واسه چی بیام تو همون موقع وسط خیابون این کارو می

 ات چشم و ابرو بیام؟ مهمونِی زن بابات و اینجا گیرت بیارم و واسه

 

 

 ۵۹#پارت_

 

اسم محفل، سیاوش سر جایش ایستاد و با تعلل به او نگاه  با شنیدن  

های شهرزاد شرارت داشت، ولی پیدا بود از روی کرد. عمق چشم

ی او توانست مشت باز شدهزند. با اینحال، نمیدروغ و ریا حرف نمی

 را ُگل بخواند و سریع به شرح ماوقع اعتراف کند. 

 محفل چه زهرمارِی؟ -

هایش را های شهرزاد نشست و یک دور چشمپوزخندی محو، سوک لب

 در کاسه چرخاند. 

و خر فرض نکن. محفل همون جهنمِی که خورده به اسمت و من -

ات نکنن و تقاص از جونت درنیارن تا زمانی که خوب تلکه

کنن. محفل همونجاست که خوبی و بدی معنی نداره و رهات نمی

. محفل یت برسنکشن که به ابدهمه با هم آزادی رو فریاد می

همونه که آب مقدسمون از خوِن آدِم کثیف و نادرست و حیوونای 

کنیم از کجا اومده باشن. محفل خاصِی که فقط خودمون تعیین می

 کنه؟ یعنی آتیش سیاه... بازم بگم؟ یا همینا راضیت می
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سیاوش حرفی نزد و فقط نگاهش کرد. جریان آن مناقصه ظاهرا تمام 

دانست رغیب به این سادگی دست از سرشان ب میشده بود، اما خو

یابِی او به  ای باشد برای دستراه نبود شهرزاد مهرهبرنمیدارد و پر بی

اهدافش. شاید نوشیدنی زیادی مصرف کرده بود و ظاهرا حالش خوش 

توانست خوب و بد را از هم تشخیص دهد و برای زدن نبود، اما می

 .های شهرزاد، لب وا نکندی حرفکالمی که مهر تایید شود به رو

دخترک سرش را تکان داد و موهای بلندش، تکان تکان خوران، آن 

اش ریختند. لبخندی که حسابی شکرک های طالیی را روی شانهخوشه

و دلربا بود به لب نشاند، خودش را دوباره به سیاوش نزدیک کرد و 

ره نقاط دستش را به عمد، پشت گردن و پایین موهایش کشید. شه

ضعف پسر جوان را مو به مو به شهرزاد آموزش داده بود و دخترک 

ی توانست دست از ادامهاالن که خودش را نزدیک او کرده بود و نمی

کرد و طنازانه سر انگشتش ها استفاده مینقشه بردارد، از آن موعظه

 . کشیدرا پشت گردن او می

دست دور کمر شهرزاد سیب گلوی سیاوش، تکانی خورد و ناخودآگاه 

وار، هایش، آرام و زمزمهانداخت و او را سمت خودش کشید. حرف

ی دخترک خم کرد و کنار گوشش واگویه شد و او سرش را روی شانه

 ترین مقدار رسید.شان به کمفاصله

دونم آشنایِی من و تو خوب نبود و بهم اعتماد کن سیاوش. می -

شه و اوضاع همیِن که یهزاری هم بگذره، دلت باهام صاف نم

ی تو نقطه ضعف دارم. اگه هست. ولی این بار، منم به اندازه

 کنم. دم بهت خیانت نمیمون یکی بشه و باورم کنی، قول میجبهه

خواست نزدیکش شود، اما خورد از دست او. نمیسیاوش حرص می

داد. عطر شیرین دخترک در مشامش بدنش ناخودآگاه واکنش نشان می

ی اندک میانشان را کرد و فاصلهپیچید و او آنقدر پر ناز نوازشش می
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هوا روی هایش به شماره بیفتد و بیبرد، که پسر جوان نفساز بین می

 هایی بسته صورتش را جلو ببرد.با چشمدست خمش کند و 

نست این همه التهاب، داکرد آدرنالین خونش باال رفته و نمیحس می

های اغواگر تاثیر الکِل آن نوشیدنِی لعنتی است یا حاصل زمزمه

 شهرزاد. 

 

 

 

 ۶۰#پارت_

 

ی خشکش را ی پیراهن او بند شد و پارچههای شهرزاد به یقهدست

زد وقتی سیاوش بلندش اله کرد. نفس نفس میهایش مچمیان انگشت

حال او زل های عسلی و بیتاب، به تیلههایی سرخ و بیکرد و با چشم

 زد و گفت:

 بریم اتاق من.  -

و خواست رو به سمت چپ قدم بردارد که شهرزاد محکم دستش را 

گرفت و وقتی که سیاوش سوالی نگاهش کرد، لبخندی محو به لب 

 نشاند. 

داره انگار. با این هوا و حال و روز اتاق به کارمون عمارت تب  -

 چسبه، نه؟نمیاد. هوای آزاد بیشتر می

ی را قدری میان پنجه پوزخند سیاوش کنج لبش نشست و دست او

اش اش فشرد و سمت خروجی، پشت سر خودش کشید و روانهمردانه

 کرد. 
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اسه گرفتن دونم کی قالب داده دستت وپدِر کاربلد. نمیی بیدختره -

نیا آدمی نیست که من، ولی بدون تورت سوراخه و سیاوش بزرگ

 مفتی مفتکی دم به تله بده. 

و مقابل در که رسیدند، شهرزاد را به دیوار مرمرین جلوی عمارت 

سر سیاوش دویده های دخترک تند شده بود و بس که پشتچسباند. نفس

 هایش خشک شده بود. هایش گل انداخته و لببود، گونه

هایش آرامی روی لب«ِ آخ»کمرش با حرکت یهویِی او درد گرفت و 

های او نشست و وی لبی سیاوش، رنشست. انگشت اشاره

های پرشیطنت او باز تا چشمی نیمههای روشن شهرزاد، از یقهمردمک

 باال آمد. 

و تو دست بگیری، باس بگم چاییدی چون ات اینه که مناگه نقشه -

مو خوای حالموِم مشت منی بچه پرروی زرنگ. ولی اگه می

چی یه شب معنی داره عوض کنی، راهت درسته. واسه من همه

کنم و میندازم زیر پام. و فرداش کاغذای معامله رو پاره می

 افتاد؟!

ی پیراهنش را و قبل از اینکه به شهرزاد مجال حرف زدن بدهد، یقه

میان هردو دستش گرفت و در کسری از ثانیه با ضرب پاره کرد. 

ترین میلی مبنی بر احساس یا خواستن نسبت به آن دختر کوچک

غرایزش در مقابل آن همه طنازی و در حالت  نداشت، اما مرد بود و

قید و خمار و بدمستی که بود، سر باز کرده بودند که پسِر بی

ای نامشروع بگذارد و مثل همیشه به طلب، پا در رکاب رابطهراحت

 عاقبتش نیندیشد. 

های هایش بسته بود که شهرزاد میان نفسسرش خم شده بود و چشم

میان موهای او کشید، سرش را خم کرد و هایش را دارش، انگشتِکش

 کنار گوشش گفت:
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بدون هر اتفاقی که بیفته، موقتِی  ومون تازه شروع شده. ایننقشه -

ذارم شه. من تنهات نمیو خنجر از پشت خوردن باعث مرگ نمی

 سیاوش. 

با شنیدن جمالت مبهم و ناواضح او، سیاوش از حرکت ایستاد و سرش 

اش پخش شده بود ش شلخته و سرکش، میان پیشانیرا بلند کرد. موهای

 باز بود. گنگ و متعجب شهرزاد را نگاه کرد که اوهایش نیمهو لب

اش، آخرین ی او گذاشت و زمزمهدستش را کنار صورت مردانه

 چیزی بود که سیاوش شنید:

 امیدوارم زنده بمونی... -

کتفش، ای بعد، سیاوش با احساس درد چیز تیزی در پشت و لحظه

هایش از هم بیشتر شد و قبل از ی لبنفسش ته سینه گرفت و فاصله

اینکه برگردد و منبع آن ضربه را بیابد، با احساس خوردن چیزی به 

هایش سفید شد و با فرو رفتن در تاریکِی پشت سرش، سیاهِی چشم

های شهرزاد، روی صورتش هایش روی هم افتاد. اشکمطلق، پلک

تر از قبل در آغوش جان سیاوش را محکمجاری شد و جسم بی

 گرفت...

 

 

 ۶۱#پارت_

 

ای را میان دستش گرفته بود، با چشم جایی همانطور که لیوان شیشه

های کشیده سیاه را که کرد و رد آن چشمی جمعیت را رصد میمیانه

ی لبش نشست. رنگ گوشهگرفت، چشمش به فرهاد افتاد و نیشخندی کم

ش ایستاد، دست چپش را میان موهای خوش حالتش فرهاد کالفه مقابل

ی بلند کشید و بعد هردو دستش را به کمرش زد که با این حرکت، قیافه
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داد و سر انگشتانش پیراهنش را اش از همیشه رعناتر نشان میو کشیده

 مچاله کرده بودند. 

رو کردم اما انگار آب شده  نیست. ریز به ریز عمارت رو زیر و -

 رفته تو زمین. 

 آروین لیوانش را روی میز گذاشت و نفسش را فوت کرد. 

شناسی، خودت همین االن چی گفتی؟ عمارت! اگه اینجا رو می -

پس باید به اینم ملتفت باشی که هیچ بنی بشری تو ملک آبا 

  شه.گور نمی اجدادیش گم و

 فرهاد چند لحظه مکث کرد و بعد سرش را به طرفین تکان داد. 

زنه براش. این دونم، شاید حق با تو باشه، ولی بازم دلم شور مینمی -

 اش نمیومد آدم درست درمونی باشه. دختره به قیافه

 ترسی بال مال سرش آورده باشه؟!نکنه می -

 ای باال انداخت و پاسخ داد:فرهاد شانه

وهللا. دنیا هزار اتفاِق. از کجا معلوم دختره تا چشم ما رو  چی بگم -

 دور دیده، نکشونده باشدش بیرون و چیزخورش نکرده باشه؟

ی او، آروین چند لحظه نگاهش کرد و بعد در مقابل نگاه به اخم نشسته

 ی او گذاشت و گفت:بلند زد زیر خنده. دستش را به شانه

زنه. دختره رو دور میبیخیال فرهاد. سیاوش صدتای اون  -

بعدشم، شاید زیادی بدخواه و دشمن داشته باشن، اما شک نکن 

عقل نیستن که جلو چشم این همه آدم هیچکدومشون اونقدرا هم بی

و تو ملک خودش باهاش دست به یقه بشن و دعوا مرافعه راه 

. سیاوش شاید پرگار دست بگیره و تهرون رو سر بندازش. نترس

تونه خط و خش رو این ه، ولی هیچکی نمیانگشتش بچرخون

 ی تخس و شر بندازه. پسره
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فرهاد چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. حق با آروین بود، سیاوش 

تر از آن بود که گول بخورد یا ساکت بماند تا طرف مقابلش زرنگ

خواهد انجام دهد، به خصوص هنگام احساس خطر، بلد هرکاری می

اما باز هم در دلش حسی شبیه به واهمه و بود از خودش دفاع کند. 

توانست آرام باشد. بعد از جریان آن ویال و زد و نمیدلشوره غلت می

ی متفاوتش، نگرانِی فرهاد بابت رفیقش چند برابر شده بود و فرقه

خبر بود، حق داشت خیالش از آروین از آنجایی که فعال از آن قضیه بی

  هایش راحت باشد.سیاوش و زرنگی

 

 

 

 ۶۲#پارت_

 

 گم این دختره بدجور تو َکف مونده ها فرهاد...!!می -

ی او، فرهاد که انگار تازه از عالمی دیگر برگشته بود، گنگ و با جمله

سوالی نگاهش کرد و آروین با سرش به جایی اشاره زد. فرهاد سر 

ی ژرفا شد، دخترک هول و زمان که نگاهش قفل چهرهچرخاند و هم

 سر چرخاند و خودش را مشغول صحبت نشان داد. تند و تیز 

 فرهاد چپکی به رفیقش نگاه کرد. 

شعوری و دست انداختن مردم، رفیق سیاوشی و الحق که تو بی -

 ی خودش.لنگه

 آروین کوتاه خندید و گفت:

تقصیر من چیه؟ دختره خودش نشسته به دید زدِن پسر مردم و  -

 ده، خطاکار نیست؟چهارچشمی قورتش می
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معلومه که نه! مرد حسابی، دخلت چیه به دختر مردم که سرک  -

کشی تو کارش؟ بنده خدا بابت نگاه کردن که نباید به من و تو می

 جواب پس بده. 

دار و های معنیبابت هر نگاه کردنی نه، ولی محض خاطر نگاه -

موردساز، چرا! نظر اول حالله، چشم چرخوندِن صدم و هزارم که 

 کتر، نه؟! مشکل سازه د

داد، دوباره رنگی زد و همانطور که سرش را تکان میفرهاد لبخند کم

 صدای آروین را شنید:

تو گذاشته فرهاد، که خیالش فکر کنم بابات واسه خاطر این اسم -

خوره، شیرین و لیلِی که شیش دونگ جمع بوده هرجا قدمت می

رده کنن. شکر خدا تازگیا ژرفا هم خوات غش و ضعف میواسه

 تنگشون. 

 فرهاد با خنده نفسش را فوت کرد و روی صندلی نشست. 

. من عادت دست بردار آروین. حاشیه نساز واسه این بنده خدا -

 ها. بذارش به حال خودش. دارم به این نگاه

 آروین کت اسپرتش را از پشت صندلی برداشت و گفت:

حواسش پِِی فرهاده نشستم، هرچند شیرین ِهی من جات بودم اینجا نمی -

کنم بیشتر از این ی چشمش، ولی فکر نمیو منتظر واسه دیدن یه گوشه

موندن به صالح باشه. بخاطر سیاوش اومدیم و موندیم و تموم شد و 

 رفت!

دوزی؟ بدون سیاوش کجا بریم؟ تا این پسره بُری و میچی چی می -

 دارم. پیداش نشه من قدم از قدم برنمی
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 ۶۳#پارت_

 

 آروین ابروهایش را باال انداخت و باتعجب نگاهش کرد. 

گی فرهاد؟ بخوریم به طرح ترافیک، اَنِگ حواست هست چی می -

زنن و کافیه یه دوربین بخوره به دور دور شبونه بهمون می

 مون. پستمون که کرور کرور جریمه بره تو پاچه

ی شبانه هافرهاد چند لحظه نگاهش کرد. حق با آروین بود، طرح گشت

تازگی ُمعَضلی شده بود حل نشدنی و افرادی هم که شاید واقعا بخاطر 

کارهای ضروری آن موقع از شب بیرون بودند، باید پاسوزش 

 .شدندمی

 کالفه نفسی کشید و از جا بلند شد.

ای که واسه بچه خوام جریمههرچند دلم رضا نیست، ولی نمی -

اسه ما بشه قوز باال قوز شه، وپولدارها مایه خرده هم حساب نمی

 و بمونه رو دستای خالیمون. 

ی هم به سمت خروجی قدم آروین کوتاه خندید و شانه به شانه

داشتند که با شنیدن صدایی زنانه، به اجبار ایستادند و سمت عقب برمی

ای رنگش را گرفته بود ی لباس نقرهبرگشتند. شهره، دامن بلند و راسته

 داد. رش، آنها را خطاب کلماتش قرار میداو با لبخند شرارت

رین پسرا؟ نکنه از پذیرایی راضی به همین زودی دارین می -

 نبودین یا چیزی کم و کسر بوده؟ 

رنگ سرش را چرخاند و حرفی نزد. خوب با زیر و فرهاد با اخمی کم

بم اخالق این زن مکار آشنا بود و تاحدود زیادی باخبر بود از اینکه 

، معموال پسران جوان هستند و او خوب بلد بود تور به هایشمشتری
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آمد و هایی خوشش نمیدست بگیرد برای شکار آنها. از چنین آدم

های حرفشان نباشد تا اینکه بعدا باعث صفحهداد اصال همترجیح می

های بی پایه و اساس شود. در تمام طول عمرش، فقط سر و حاشیهپشت

ه او هم خودش سراغ فرهاد آمده بود و پسر با نازنین در ارتباط بود ک

جوان آنقدری حجب و حیا داشت که چهارچوب نشکند و هنجار زیر پا 

نگذارد. در تمام این شش سال، سر انگشتش هم به او نخورده بود و 

باری بود که روی تک نیمکت سبز بام شاید تنها تماسشان، همان یک

را های اوند لحظه، دستتهران نشسته بودند و نازنین تنها برای چ

 گرفته بود...

ای نگاهی به فرهاد انداخت و وقتی دید ساکت است و با چهرهآروین نیم

کند، از سر مصلحت لبخند محوی زد درهم، جهت دیگری را نگاه می

 و گفت:

چی خوب بود و عالی، منتها اختیار دارید چه کم و کسری؟ همه -

اسبی داریم. اینه که محبور دیروقته و ما هردو فردا کلی کار و ک

 شدیم مرخص شیم از حضورتون. 

 

 

 

 ۶۴#پارت_

 

شهره قدری رنگ به لبخندش پاشید و قدمی جلوتر رفت. نگاه 

هایش را در هم حریصش را بین هردو پسر جوان چرخاند و انگشت

هایش را از سر کفش، تا موهای آنها باال کشید قفل کرد. یک دور چشم

 و بعد گفت:
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زنی، فرهاد خان که کال خوبه شما راست و حسینی حرف میباز  -

دونه. هرچی که نباشه، بهرحال من جای مادر سیاوشم و قابل نمی

 تر شما، پس...بزرگ

هایی تنگ شده نگاهش کرد، حرفش، وقتی فرهاد سر چرخاند و با چشم

نصفه ماند و در عوض ادامه دادنش، ابروی سمت چپش را باال 

 ای نگاهش کرد و بعد گفت:ثانیهانداخت. فرهاد 

یادم نمیاد جایی رو امضا کرده باشم بابت حرف زدن با همه و  -

جواب پس دادن به هرکسی که بدون دلیل و برهاِن مقبول، فقط 

 گرده. دنبال سر بحث باز کردن و پیشروِی اهدافش می

کرد که او قدمی جلو رفت و خیره رنگ نگاهش میشهره با اخمی کم

آلود او، با لحنی که از یخ هم سردتر و های پر از شور و اخمدر چشم

 از زهر هم تیزتر بود، زمزمه کرد:

در ضمن، شما جای مادر سیاوش نیستی. باال بری، پایین بیای،  -

کجا به زن باباشی! زن بابایی که به جز آدمای این عمارت، هیچ

و عقلن، کورن کنی مردم بیشناسنش و اگه فکر میرسمیت نمی

نفهمن که از ذاتت خبر نداشته باشن، باید بگم سخت در 

 اشتباهی...

هایش را مشت و منتظر حرف دیگری از جانب او که با غیظ دست

فشرد نماند، سمت آروین چرخید و هایش را به هم میکرده بود و لب

 گفت:

 بریم؟  -

 آروین هنوز لب وا نکرده بود که شهره به جای او پاسخ داد:

ی ناخلف رو که هر کس و ناکسی رو کنم اون پسره باید نفرین -

شه هر بی سر و پای آس و پاسی که ده و باعث میاینجا راه می

 . از راه رسید درشت باِر مادرش کنه
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 فرهاد بدون اینکه برگردد، پوزخندی زد و گفت:

بی سر و پا و آس و پاس بودن شرف داره به مال و دارایی که  -

به دست اومده و بٌر خوردن با کسایی  معلوم نیست از چه راهی

 ی آدم رو دارن.که سن بچه

 

 

 

 ۶۵#پارت_

 

لقِی سیاوش و آمار دادنش های شهره، از فرط خشم و دهنچشم

شناسی، برافروخت و خواست حرف دیگری بزند که آروین با وقت

برای اینکه بحث بیشتر از آن باال نگیرد و فرهاد حرف دیگری نزند، 

 ره انداخت و گفت:نگاهی به شه

کنم. این بحث کنم شهره خانوم. من عذرخواهی میخواهش می -

همینجا تموم بشه بهتره. نه در حد شخصیت شماست و نه به 

 هایی وا کنه.فرهاد میاد که لب به همچین حرف

 و بازوی فرهاد را گرفت و ادامه داد:

 با تو هم هستم رفیق. کشش نده لطفا.  -

را تکان داد و آروین کنار گوشش، آرام و فرهاد با پوزخند، سرش 

 وار، طوری که شهره نشنود لب زد:زمزمه

نمیندازه سر زبونش. یه نمه خوددار  دونه روآدم که هرچی می -

 باش مرد حسابی. 

ای روشنش را بی پاسخ های قهوهفرهاد با اخم نگاهش کرد که او چشم

 رنگی زد و گفت:رو به شهره لبخند کمگذاشت و 
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چی ازتون ممنونم خانوم مونی خیلی خوبی بود. بابت همهمه -

 . نیا. شب خوبی داشته باشینبزرگ

کجی بود، برای شهره با لبخندی که از سر اجبار و بیشتر شبیه به دهن

زیرلبی گفت. آروین «ِ شب خوش»پسر جوان سری تکان داد و 

سمت را دور کرد و هردو به معطلی بازوی فرهاد را کشید و او بی

 خروجی به راه افتادند. 

ی چیزی در ذهنش، هنوز چند قدمی دور نشده بودند که شهره با جرقه

 جلو دوید و بلند گفت:

 خواستم بهت بگم...راستی آروین جان، یه چیزی می -

اش ی گلو، روی پیشانیاش از میانهاخم فرهاد با بیرون دادن نفس کالفه

برگشت. ظاهرا این زن تا رنگ گرفت و آروین با تعجب سمت شهره 

داشت. ها برنمیرسید، دست از  سر آنخواست نمیبه چیزی که می

ی ی ورزیده و عضالنی آروین، با آن چهرهالحق که قامت بلند و جثه

های میشی رنگش، برای خیلی از ی ابرو و چشممردانه و زخم گوشه

د، اما ها جذاب بود و همین درشتِی هیکلش حسابی توی چشم بوخانم

 قاعدتا شهره در جایگاهی نبود که به او چشم داشته باشد، بود؟!
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خواست کاِرش تمیز و یه نفر اینجاست که سفارش تاتو داره، چون می -

دونی دونم دستت تو کاِره و میای انجام بشه، از اونجایی که میحرفه

اه بهش بندازی خواستم خواهش کنم یه نگباید چطور انجامش بدی، می

 شو همین امشب تاتو کنی. و اگه شد طرح

 ولی من اینجا امکانات ندارم. باید ابزار الزمش دم دستم باشه.  -

 مشکلی نیست، ما تو اتاق تاتومون هر ابزاری که بخوای داریم.  -

 ای کشید و فرهاد کنار گوشش گفت:آروین نفس کالفه

باش آروین خان. ببین  نگرفت، رفت سراغ دومیش. داشته Aپِلَن  -

 ره.حاال تا کجاها که پیش نمی

 آروین در پاسخ رفیقش چیزی نگفت و رو به شهره گفت:

 طرح واسه خانومه یا آقا؟! -

شهره لبخندی زد و برای جنباندن احساسات پسر جوان، با لحن خاصی 

 گفت:

 سن و سال خودت. یه دختر جوون و ترگل ورگل. درست هم -

مان با لبخند به هم نگاه کردند و آروین رو به شهره زفرهاد و آروین هم

 کرد، گفت:که با شک نگاهشان می

نیا، ولی من کارم فقط واسه آقایوِن. دخترا ام خانوم بزرگشرمنده -

دم و نه فردا روز رو هیچ رقمه نیستم. نه انجام دادم، نه انجام می

 قراره به پستم بخورن. شبتون بخیر. 

وقفه، ها تند و بیکرد که آنزده نگاهشان میبهت چنان گنگ وشهره هم

از عمارت خارج شدند. آروین ریموت ماشینش را فشرد و با خنده 

 گفت:

. من و تو جلودار به شبش هم نبودیم، المصب عجب سیریشیِ  -

 موندم سیاوش چطور باهاش سر کرده این همه سال رو!
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 فرهاد کوتاه خندید و گفت:

قط زبوِن دراِز سیاوِش که خودش تو هاش فجوابگوی پرتوقعی -

 این موارد کاربلد به حساب میاد.

 آروین خندید و گفت:

 ریم دیگه؟با هم می -

 گردم هتل.نه؛ ماشین سیاوش دستمه. برمی -

آروین حرفی نزد و کوتاه با هم دست دادند و بعد از هداحافظی، سوار 

هاچبک ماشینش شد و از خم کوچه گذشت و فرهاد به سمت کروز 

 سیاوش رفت.

 

 ۶۷#پارت_

 

هایش را ریز کرد و با دیدن دختری که کنار ماشینش ایستاده بود، چشم

با دقت بیشتری نگاهش کرد. از فرط همان یک ذره باد پاییزی، قدری 

هایش را زیر بغل زده، در انحنای پانچوی سیاه لرزید و دستمی

با شال نازک و  رنگش مخفی کرده بود. رنگ یشمی دامن بلند لباسش،

جلو بازش که شل و راحت پشت سرش انداخته، بود ِست شده بود و 

کیف دستی کوچی به دست چپش بود. فرهاد برای به یاد آوردن آن 

های برجسته، زیاد احتیاج به فکر کردن نداشت. او ی گرد و گونهچهره

های را همین چند دقیقه پیش دیده بود، با این تفاوت که حاال نیمی از مو

حالتش، به زیر شال محصور بود و بقیه همانطور آزاد و بلند و خوش

رها دورش پخش شده بود. ظاهرا دختر آزادی بود و خیلی با قوانین 

اینجا آشنا نبود، وگرنه آن وقِت شب، فقط کافی بود یک ماشین گشت از 

کنارش عبور کند تا به جرم همان گیسوان افشان و دلربا، سوار 

 ه و به ناکجاآباد ببرندش. ماشینش کرد
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های کرد و از قدمدخترک مدام طول و عرض ماشینش را طی می

آشوبه اش، پیدا بود بابت اتفاقی استرس گرفته و دلکوتاه و عصبی

 . دارد

فرهاد که قدم اول را به سمتش برداشت، گام اول به دوم نرسیده، 

. اما ش کردهایش را شنید و با ترسی مشهود نگاهدخترک صدای کفش

ای ی فرهاد را که دید، ناخودآگاه از آشنا بودن او نفس آسودهچهره

کشید و دامن لباسش را توی دست گرفت و قدری باال برد تا بتواند با 

 های بلند تند تند راه برود و کنار فرهاد بایستد. آن پاشنه

صدای پاتون رو که شنیدم، پیش خودم گفتم البد یه غریبه و چه  -

ونم، از همین سر گردنه بگیرها اومدن سراغم که هست و دمی

 مو ازم بگیرن. نیست

از زبان « سر گردنه بگیر»رنگی به لب نشاند. لفظ فرهاد لبخند کم

ی خودشان اطالق کند. توانست راحت به کیواِن محلهژرفا را می

کرد و پسرک جوان و شروری که هنوز هم شلوار شیش جیب به پا می

آویخت. با وجود سن کمش، ریش و سبیلش دی به گردن میدستمال یز

خیال بود و به خودش تر بود. شاید هم از بس بیاز فرهاد هم پرپشت

آمد. موهایش ژولیده بود و یک طرف رسید آنطور به چشم مینمی

داد طرف در دعوا ناکار شده صورتش زخم چاقویی داشت که نشان می

ه انگار مدال افتخار به گردنش نازید کو خودش آنقدر به آن می

 اند. آویخته
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خوب به یاد داشت یکی دو سال پیش که دلیل آن همه افتخار به آن زخم 

ی لبش را آورده را از او پرسیده بود، کیوان گوشهکج و کوله و گوشت

 ی سبیل پرپشتش را جویده، پاسخ داده بود:گزیده بود و با نیشخند گوشه

د این زخما باس باشه تا بروبچ بدونن آقاشون کیه. بفهمن داش فرها»

اگه داِشت ادعا داره و واس خودش بروبیایی راست و ریس کرده، 

بخاطر لیاقتش بوده. مشت زده و مشت خورده و اگه کسی کج بره، یه 

چسبونه تو صورت خوشگلش و کپی برابر اصل از همین زخم می

 «ده جاش کجاست.یادش می

دیده بود به مغز کوچک و نخودکِی او که مردانگی را در و فرهاد خن

کرد. هرچند پسرک شیطنت داشت و ادعای التی دعوا خالصه می

چرخاند، اش میای به دور انگشتان سبزهکرد و مدام زنجیری نقرهمی

شد که هیچ، حواسش اما الحق برای ناموس و اهالی محل دردسر نمی

رهای خودشان را اذیت نکنند و وای به های دیگر دختهای محلهبود بچه

انداخت... آن روز که به قول خودش کسی نگاه چپ به ناموسش می

 اش با خدا بود. شد که خاتمهآنگاه خون و خونریزی می

 ی ژرفا کشید و گفت:نگاهش را با همان لبخند کمرنگ سمت چهره

به  ها هم الت و بچه پررو پیدا بشه.کردم تو این منطقهفکر نمی -

های پایین شهر و دم قول شما این سرگردنه بگیرها، فقط تو محله

 کنن.ها گز میچشم بدبخت بیچاره

 ژرفا سری تکان داد و گفت:

کنید. نبودید ببینید همین یه هفته پیش یکی از همین از فکر می -

ی ما رو تا سر خیابون دنبال کرده بود خبرها دختر همسایهخدا بی

دیده بود. دختر بیچاره کلی داد و بیداد کرد، شو دزو اونجا کیف

 ولی کو کسی که براش مهم باشه؟ 

 فرهاد نفسش را فوت کرد.
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مردم هزار و یک گرفتاری دارن. هرکسی اونقدر سرش گرِم به  -

مکافات خودش که براش مهم نیست بقیه آب و نون دارن که باهاش 

قاپ و به ال کیفشب رو صبح کنن یا نه؛ چه برسه که بخوان بیفتن دنب

 قول معروف جوونمردی به خرج بدن. 

 گید. . همینطوره که شما میبله متاشفانه -

 

  

 

 ۶۹#پارت_

 

 آخرش چی؟ تونستن گیرش بیارن؟ -

نه دیگه. یارو موتور داشت، تا این طفلک به خودش بیاد یه تک  -

 تونه بهشچرخ زد و الفرار. چند قدم دنبالش دوید، ولی وقتی دید نمی

 برسه کال بیخیالش شد و...

 و بست!و یارو هم عین جن بو داده فلنگ -

ژرفا به این حرف فرهاد خندید و سرش را به معنای تایید تکان داد. 

هایش فرهاد نگاهش را میان او و ماشینش چرخاند و بعد خیره به چشم

 پرسید:

کردم کنید؟ فکر میشما این وقت شب، تنها تو کوچه چیکار می -

 ته باشید...برگش

 های سردش را قدری در هم پیچاند و بعد گفت:ژرفا انگشت

 و پنچر کردن. خواستم برگردم، ولی زدن ماشینراستش می -

 پنچر؟ مطمئنید؟ شاید خودش باد خالی کرده.  -
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 رفتند، ژرفا پاسخش را داد:همانطور که سمت ماشین می

مو داغون نه؛ معلومه عمدی بوده. یه نفر با چاقو چهار چرخ -

 کرده که ماشین رو زمین بمونه. 

های پاره شده بعد قدری خم شد، سر انگشتش را روی یکی از الستیک

 کشید و از پایین رو به فرهاد که اخم کرده بود گفت:

 .ای چیزی داشته که همچین کاری کردهببینید، یارو یه هدفی نقشه -

نگی که از جای ری او تا خط و خش کمهایش را از چهرهفرهاد چشم

 سیم مسی، روی در طرف راننده افتاده بود کشاند و بعد گفت:

یحتمل خواستن دسبرد بزنن به ماشین ولی خوشبختانه از پس باز  -

 کردنش برنیومدن. 

زده، با نگاهی که چاشنی ترس داشت نگاهش کرد و ژرفا مات و بهت

 لب زد:

این ماشین  شه.گید؟ چطور ممکنه؟ وای خدایا باورم نمیجدی می -

 رحم باشن؟ تونن انقدر بیی تولد پدرم به من بود، چطور میهدیه

ی اجتماعی در پیش رفتن فرهاد نفس عمیقی کشید و اندیشید چقدر طبقه

زندگی دخیل است. مثال تولد او را کسی جز خواهرش فرناز و مادرش 

ی به به یاد نداشتند، آنوقت پدِر دخترِک نازپرورده چنین ماشین باارزش

 داد. او هدیه می
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 تو ماشین چیز باارزشی دارین؟ -
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ای ژرفا با شنیدن صدای فرهاد، تازه حواسش جمع شد. با چهره

هایی ترسیده نگاهش کرد و سرش را یک دور باال آلود و چشمبغض

 انداخت. 

نه چیز خاصی نیست. فقط گوشی و کلیدام همراهمه و کارت  -

 بانکیم، که همه تو کیفمه. 

انگار گفتن همان چند کلمه حرف کافی بود برای اینکه قطرات اشک 

صورتش را خیس کنند. معلوم بود زیادی ترسیده و چون تا به حال 

چنین چیزی به چشم ندیده و تجربه نکرده است، درک و هضمش 

 برایش زیادی سخت است. 

ای فرهاد که حال بدش را دید، برای تسلی دادن به او و گفتن جمله

هایش را از هم فاصله داد اما پیش از آنکه کالمی با تانه، قدری لبدوس

هوا قدم بینشان را پر کرد و آن صدای آرام و مردانه ادا شود، ژرفا بی

های فرهاد از فرط بهت، همانطور ی او گذاشت. چشمسرش را به سینه

 هق زمزمه کرد:باز و گرد مانده بود و او باهق

اهه که برگشتم ایران و تو همین مدت شه. همش یه مباورم نمی -

کم دومین اتفاق وحشتناک رو به چشمای خودم دیدم. کاش اصال 

به این مهمونی لعنتی نمیومدم که همچین بالیی سر ماشینم بیارن 

 . عاطفه شدنو بفهمم که چقدر انسانیت از بین رفته و مردم بی

ه خیابان را داد، سر و تهای او گوش میفرهاد همانطور که به حرف

ها را در آن حالت ای گذر کند و آنکرد که مبادا شخص غریبهنگاه می

جنبه ببیند و آنوقت پسر جوان مجبور به جواب پس دادن و متهم به بی

 بود و هوایی شدن بخاطر دختر مردم شود. 

ژرفا خودش گفته بود فقط یک ماه است به ایران آمده و البد بخاطر 

مملکت آشنا نبود و آنطور راحت و آزاد رفتار همین با ریتِم این 

کرد. اما فرهاد که از بدو تولد در همین خاک و از قضا جاهای نه می

چندان خوبش زندگی کرده بود، خوب خبر داشت از حرف مردمی که 
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ی تنها منتظر یک بشکن هستند تا دایره و دف به دست بگیرند و نغمه

 سیاه، پشت سر بقیه بخوانند. 

 

 

 ۷۱رت_#پا

 

همانطور که سیاوش گفته بود، دخترک عطر مردانه زده بود اما 

شد، عطر گل ی خاص و دلچسبی که از موهایش ساطع میرایحه

پلومریا بود که باعث شد فرهاد ناخودآگاه نفس عمیقی بکشد و سر 

هایش را پشت کمر ژرفا بگذارد. دخترک قدری خودش را انگشت

هایش ی فرهاد نشست، اشکی شانهاش که روباالتر کشید و گونه

ی فرهاد به پیراهن او را خیس کرد و شالش دور گردنش افتاد. گونه

ای، دلش شاید تنها برای لحظه موهای ابریشمین او برخورد کرد و

خواست هردو دستش را پشت کمر او قفل کند و کیپ جسم نازک و 

پلک زد  ظریفش را در آغوش بگیرد. سیب گلویش تکانی خورد، آرام

ای که در دل گفت، یک قدم عقب رو به عقب «استغفرهللا»و بعد با 

اش به روی آسفالت که به های مردانهبرداشت. صدای کشیده شدن کفش

ی گوش ژرفا رسید، خودش را عقب کشید و سرش را از روی شانه

های گل انداخته و عریض و محکم او برداشت. سر به زیر، با گونه

مقابلش ایستاد و با سر انگشت قطره اشک سوک  ای شرمگینچهره

 چشمش را زدود و لب زد:

 دونستم ناراحت...ببخشید... نمی -

مشکلی نیست. ناراحت نشدم. من باید عذرخواهی کنم هنوز گرد  - 

 سفرتون پاک نشده همچین اتفاقی رو به چشم دیدین. 



 

141 | P a g e 
 

وشن او ای رهای قهوهژرفا نگاهش را نرم نرمک باال برد و به چشم

روشن کوچه بیشتر از داخل  اش در تاریک وهای عسلیکه رگه

 زد، خیره شد و گفت:عمارت برق می

 کنید؟ تقصیر شما نبوده که...شما چرا عذرخواهی می -

هایش را باال انداخت. حق با ژرفا بود، رنگ شانهفرهاد با لبخندی کم

دید، به چشم می مقصر او نبود، ولی خب فرهاد هربار چنین اتفاقاتی را

انداخت از اینکه با آن افراد حالتی مثل شرم چنگ بر گریبانش می

کند. اکنون هم بابت فکری که برای جا زندگی میمحل است و یکهم

یک آن راجب آن دختر به ذهنش خطور کرده بود، شاید در دل 

 شرمگین شده بود و بخاطرش عذاب وجدان داشت. 

ری بزند، با دست به ماشین سیاوش اشاره قبل از اینکه ژرفا حرف دیگ

 کرد و گفت:

دیروقته، بیشتر از این صالح نیست دور از خونه بمونین. اگه اجازه  -

 رسونمتون. داشته باشم، من می

خوام تو برخورد اول بهتون زحمت آخه اینجوری صحیح نیست. نمی -

 بدم.

 

 

 

 ۷۲#پارت_

 

فرمش، چقدر های خوشلب فرهاد موقر و متین لبخند زد و آن انحنای

به چشم ژرفا مردانه و دلنشین آمد که ناخودآگاه رد نگاهش برای چند 

 ثانیه منحرف شد. 
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اختیار دارید، چه زحمتی؟ من که دارم برمیگردم، کسی هم که  -

 رسونم دیگه.همراهم نیست، خب سر راه شما رو هم می

ولی آخه... ویالی ما جایی نزدیک لواسونه. ممکنه از مسیرتون دور  -

 بشین. 

توانست دختر جوان را آن وقت دور میشد از مسیرش، اما باز هم نمی

شب تک و تنها کنار ماشین پنچری که یک الستیِک زاپاِس صندوق 

داد، تنها بگذرد. اینکه او را به امان اش را نمیگیریعقب، کفاف زمین

 گنجید.دا رها کند و خودش برود حاجی حاجی مکه، در اخالقش نمیخ

کنین اش زیاده ولی اونقدرا هم که فکر میمشکلی نیست. فاصله -

 اش یه دور بیشتر زدِن دیگه... بفرمایید لطفا. نیست. تتمه

ژرفا کوتاه و زیرلب تشکر کرد و سمت کروز سفید رنگ قدم 

دخترک دستگیره را میان دست برداشت. فرهاد که ریموت را فشرد، 

ای سمت عقب برگشت و ماشین خودش را نگاه سردش گرفت و لحظه

 ای مکث، باتعلل سمت فرهاد چرخید. کرد و بعد از لحظه

 جا بمونه؟ خوف نداره؟ بذارم همین -

ایناس. ی سیاوشخوف که داره، منتها مزیتش اینه که اینجا دم خونه -

ه و چندتا نگهبان هم هستن که شبونه یحتمل سرایدارشون حواس جمع

. فوقشم اگه خیلی نگران بودین، یه زنگ بزنین شهره کشیک بکشن

 خانوم که حواسش جمع باشه بهش. 

ژرفا سرش را تکان داد و فرهاد دوباره تعارفش کرد داخل ماشین 

دانست ته دلش رنگ در را گشود. فقط خدا میبنشیند و او با لبخندی کم

سیما و است بابت تنها بودن با این مرد موقر و خوش چقدر خوشحال

 .پیدا کردن صحبتی و گفتگویی طوالنی را با اوفرصت هم
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 ۷۳#پارت_

 

دور کرد و همانطور که درون  های اوفرهاد نور زرد رنگ را از چشم

 نوشت، گفت:پوشه چیزی می

 عالئمتون خیلی بهتر شده... -

 ادامه داد: رنگ نگاهش کرد وو با لبخندی کم

 شید.انشاهللا امروز فردا مرخص می -

هایش را در هم قفل کرد و لحنش نیش داشت وقتی که ماریا انگشت

 گفت:

تونید یه بیمار رو، بدون هویت و نشونی و حتی یه شما چطور می -

نفر همراه که کارهاش رو انجام بده، سه روِز تموم بستری کنید و 

 از کار و زندگی بندازید؟

پوشه را روی میز فلزی که کنار تخت ماریا بود قرار داد و بعد فرهاد 

 کرد گفت:رو به ماریا که با اخمی کمرنگ نگاهش می

مسئولیت ما اینه که یک؛ در صورت بیماری نذاریم شیوع پیدا کنه و  -

دو؛ مرگ رو تا حد ممکن از مراجعین دور کنیم. بین آدمی هم که 

بی کس و کاره و درنهایت شهرداری  خانواده و همراه داره با کسی که

 ترین تفاوتی وجود نداره. کنه، کوچکچاِلش می

 حتی اگه اون آدم خودش خواسته باشه بمیره؟ -

 دیگه بدتر! لفظ جرم هم به خطاش اضافه میشه.  -

و تحویل اگه خودکشی جرمه، چرا به جای اینکه اینجا حبسم کنید، من -

 به مأمور ندادید و خالص؟!

 هایش را در جیب روپوشش فرو برد. د نفس عمیقی کشید و دستفرها
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چون ما دنبال شر نیستیم خانم محترم. تا وقتی میشه با دست گره  -

 رو وا کرد، چه نیازِی که از دندون کمک بگیریم؟ 

 ماریا پوزخند زد. 

نیای کنید آقای دکتر؟ اگه دست شما با اون بزرگچرا مغلطه می -

و نکشیدید، ی گیر دادن منو با هم نقشه کالش تو یه کاسه نیست

چرا باید مسئولیت رو دوش خودتون بذارید و مورِد به این 

دونید از کجا اومده و مشکوکی رو که حتی خودتون هم نمی

 حقیقِت َمَرضش چیه، این همه وقت تخته کنید؟

 

 

 ۷۴#پارت_

 

ه تر از آن بود کرنگ به چهر نشاند. حقیقتا خستهفرهاد اخمی کم

کل با ماریا را داشته باشد. سه روز از آن مهمانی کذایی ی کلحوصله

ترین خبری از سیاوش به دستش نرسیده بود. گذشت و هنوز کوچکمی

شد و نه با فرهاد تماس گرفته بود. در فضاهای نه سر کالس حاضر می

هم مدام پیگیرش بود، اما آخرین بازدید پسر جوان مربوط به  مجازی

ز بود و هنوز چشم احدی رویتش نکرده بود. تنها دو گزینه همان رو

مانده بود که فرهاد دو دل بود سراغشان برود یا نه. اول بهنام، پدری 

که سیاوش را چون کف دست از بَر بود و از ریز به ریز اعمالش خبر 

اش سِر تغاریداشت و بعد سیروان، برادری که با بهنام و ته

دید. ولی چیزی که فرهاد تا ماه سیاوش را نمیناسازگاری داشت و ماه 

خواهد با کرد، این بود که سیاوش روز آخر گفته بود میرا مظنون می

داد برادِر سیروان مکالمه کند و به همین خاطر فرهاد احتمال می
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ی او را آشوبهخبر نباشد و استرس و دلبزرگ، از برادِر کوچیکش بی

 .تر کندبرای رفیقش کم

هایش را به سینه ش را به ماریا دوخت و با همان اخم مالیم، دستنگاه

 گذاشت. 

کنه به اش ربط پیدا میکاسه باشم، یه زاویهمن با هرکس که هم -

چرخونه، ی ما رو روی یه انگشت میخوِد شما و دالیلی که همه

 بدون اینکه تکلیفمون معلوم باشه. 

فرهاد هرچند ظاهرا با ماریا قدری رنگ به اخمش پاشید و اندیشید 

های او آدِم محترمی به نظر سیاوش فرق دارد و برعکس شیطنت

هاست که محال رسد، باطنش باطن سیاوش است و از آن دسته آدممی

 است بخاطر اغیار، رفیقشان را دست بیندازند و تنها رها کنند. 

در ضمن، حال جسمی شما هنوز خوب نشده. درمان باید ادامه  -

ی شما ِکی بره پرونده و اینکه تایمش تا ِکی طول بکشه وپیدا کنه 

زونکن بیمارستان واسه خاک خوردن و مختومه شدن رو فقط  تو

 کنه؛ من!!یه نفره که تعیین می

 

 

 ۷۵#پارت_

 

را چنان محکم و قاطع گفته بود که حساب کار دست ماریا بیاید « من»

ند. هرچند، هنوز از و دخترک بیشتر از آن حق به جانب با او حرف نز

 خبر بود. یک دنده بودن و لجبازی و سرتقِی ماریا بی

رسونه که یه دانشجوی عدالتی و هردمبیلی رو میو این نهایت بی -

 کنن و مسئولیت میدن دستش. کاره رو دکتر مخصوص میهیچ
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ها کنیم، بزرگتر و باالسریاین چیزا رو دیگه من و شما تعیین نمی -

و باز کنین خانوم لوسادا، داریم گیم چشم. چشماتونهم می گن و مامی

وزیرش  کنیم که دست باالی دستش زیاده و شاه وتو دنیایی زندگی می

رو هیچکس به چشم ندیده. تو این بیغوله و به قول شما وضعِ هردمبیل، 

ایم و داریم از کسایی که خودشون هم نقش شانس آوردیم که هنوز زنده

 گیریم. دارن دستور میپیاده نظام 

هایش را که با لحنی سرد و صدایی گیرا و محکم ماریا با دقت حرف

داد و هنوز فرصت هضم کردنشان را پیدا نکرده شد، گوش میادا می

 ی پا چرخید.بود که فرهاد به قصد رفتن روی پاشنه

های هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که در باز شد و پرستاری با لباس

ای در دست داشت، وارد اتاق شد. به ، درحالیکه سرم باز نشدهآبی

وضوح از دیدن فرهاد جا خورد اما سریع خودش را جمع و جور کرد 

 و گفت:

 کردم کاِرتون تموم شده آقای کامرانی. فکر می -

ای روشنش، در های قهوهای سرتاپا نگاهش کرد و بعد چشمفرهاد لحظه

 اش بود گره خورد. از استرس نسبیهای لرزان او که حاکی مردمک

 شما واسه چی اینجایی خانوم بهبودی؟  -

لحن فرهاد پُر بود از شک و شبهه و باعث شد بهبودی محکم بزاق 

 دهانش را فرو ببرد، سرم میان دستش را تکان دهد و بگوید:

خانوم تقوی کار براشون پیش اومد، گفتن من سرم بیمار رو  -

 عوض کنم. 

گدار به آب زدِن تقوی. کاری و بیدر هم کشید از کمفرهاد اخمش را 

آدم قحط بود در این بیمارستان تا سرم ماریا را به دست مسئول 

 سردخانه بسپارد؟ 

 کنم. شما برو به کاِرت برس. خب. بده خودم وصلش میخیلی -
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و خواست سرم را از دستش بگیرد که بهبودی اجازه نداد و قدری 

 ش را عقب کشید.هیکل خپل و کوتاه قامت

 

 

 ۷۶#پارت_

 

های او تا صورتش باال آمد و نگاه متعجب و شکاک فرهاد، از دست

 بهبودی با لکنت و تته پته لب زد:

شه آقای دکتر. آخه دکتر سماوات گفتن بگم سریع برید نه دیر می -

خوان شما هم دم دستشون اتاق عمل. ظاهرا یه بیمار نادره که می

باشین واسه آموزش که بعدا سر کالس عملی دستیاری رو بسپره 

 بهتون. 

هایش را روی هم فشرد. این فرهاد با این حرف بهبودی، محکم چشم

ی سیاوش و مراقبت از دختری که محافظتش را به غیب شدن سه روزه

او سپرده بود، پاک حواسش را پرانده بود و یادش نبود دکتر سماوات 

امروز در جراحی لوزالمعده شرکت مستقیم دارد و فرهاد هم باید کنار 

 دستش باشد. 

 نگاهی به ماریا انداخت و بعد رو به بهبودی گفت:نیم

 آخه بلدی؟ نزنی ناکارش کنی بهبودی!  -

بهبودی خجل و ساختگی سر به زیر انداخت و بعد دوباره فرهاد را 

 نگاه کرد.

کنین آقای دکتر؟ معلومه که بلدم. خیر سرم بهیاری کاری میچوب -

مو از آب بکشم بیرون و پاس کردم که وقت نیاز بلد باشم گلیم
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ت بهش وصله، یه سرم جور کنم. االنم که آنژوکو جمع وخودم

 عوض کردن که چیزی نیست. 

اعتماد بود اما همینطوری هم زمانش را از دست داده فرهاد به او بی

 توانست بیشتر از آن معطل کند، پس از روی اجبار گفت:بود و نمی

شو که عوض کردی یه تو جمع کن. سرمباشه، پس حواس -

آ! باشه اشتباهی نزنی دگزامتازون هم تزریق کن به محتویاتش. حواست

حالش نکنه. سرنگش هم زنی دوِزش پایینه که زیاد بیبخشی که میآرام

 همونجا روی میزه. 

 و بلدم. چشم آقای دکتر. خاطرتون جمع. دفعه اولم نیست کارم -

فرهاد بی اینکه حرف دیگری بزند یا منتظر کالمی بماند از اتاق خارج 

بست، ادایش را پشت سرش میشد و بهبودی همانطور که در را 

 درآورد و لب زد:

ی ی پررو. فکر کرده چون کاِرش خوبه و عزیزکردهپسره -

 تونه واسه من تعیین تکلیف کنه. هاست میسرپرست

 ی لبش، سمت ماریا قدم برداشت و ادامه داد:و با نیشخند گوشه

ات که این دفعه سازم واسهگیرم و پرونده میتو میطوری حال -

بیرون کشیدنت از چاه   نیا هم طناب نشه واسهی بزرگو پلهپول 

 جوجه دکتِر رو اعصاب.

 کرد، با تردید لب زد:ماریا همانطور که نگاهش می

 واسه چی شاکی شدی ازش؟ مشکلی داری با دکتر کامرانی؟ -

ای که کنار تخت بود قرار داد و با همان ی پنجرهبهبودی سرم را لبه

 نیشخند نگاهش کرد. 

ای خوردهبا کامرانی نه، ولی با تو چرا. هرچند شخصا شیشه -

باهات ندارم، ولی اونی که پا رو دمش گذاشتی، انصافا خوب 
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کنه که منم گمون کنم باهات واسه برگردوندنت خرج می

 خصومت دارم و...

 

 

 

 ۷۷#پارت_

 

های و از جیب روپوشش سرنگ قطوری بیرون کشید و مقابل چشم

ی حرفش را روی زبان جاری ماریا، جلو رفت و ادامهی درشت شده

 ساخت:

و حواله کنم سمت شاهرگت که خواب به خواب شی نور این -

 نیا و کامرانی.ی بزرگدیده

ماریا خواست جیغ بزند که بهبودی دست زمخت و تپلش را روی 

دهانش گذاشت و محکم فشار داد. ماریا با هردو دست به دست او 

تقال افتاد که همان لحظه بهبودی سرنگ را کنار  چنگ انداخت و به

باره به شاهرگ دخترک تزریق کرد. گردنش زد و محتویاتش را یک

مایع پروپوفول، در کسری از ثانیه در جان دخترک رخنه کرد و فقط 

های چند لحظه طول کشید تا ماریا از حرکت بیفتد، درخشش مردمک

 د.هایش بسته شواش فروکش کند و چشمطوسی

حال روی تخت افتاد، بهبودی سرنگ را بیرون کشید و توی او که بی

سطل آشغال انداخت. چون کارش را ناشیانه انجام داده بود، شریان 

اصلی دچار بریدگی شده بود و خون از جای تیزِی سوزن، روی گردن 

«ِ لعنت»اش جاری شد. بهبودی دخترک بیرون زد و تا نزدیک شانه

پاچه دنبال چیزی برای جلوگیری همانطور که دستزیرلبی فرستاد و 

اش بیرون گشت، چند برگ دستمال کاغذی از جعبهاز خونریزی می
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کشید و به گردن ماریا فشرد، کش مویش را از دور خرمن موهای 

ها سیاهش باز کرد و دور گردنش انداخت که با همان دستمال کاغذی

داد، بدون تپاچه انجام میخیال و دسرا فیکس کند. تمام کارها را بی

ها امکان دارد آلوده باشند و هرچند مانعِ خونریزی ی آناینکه بداند همه

 ها را به زخم دخترک منتقل کنند. شوند، اما انواع میکروارگانیسم

زخم را که به حساب خودش بست، ماسک سفیدی روی صورت ماریا 

جلو کشید و اش گذاشت و روسری که سرش بود را تا روی پیشانی

های روی گردنش معلوم طوری محکمش کرد که دستمال کاغذی

 نباشند. 

ی اتاق را جلو کشید و دخترک را به آن منتقل کرد و بدون ویلچر گوشه

 فوت وقت از آنجا بیرون رفت. 

 

 

 ۷۸#پارت_

 

کرد. لحظاتی بعد، مقابل سردخانه ایستاده بود و با احتیاط بازش می

بست. هنوز نفس عمیقش، از سِر آسودگی روی داخل رفت و در را 

نسبتا «ِ هعی»لب جاری نشده بود که صدای خشمگین ژوبین باعث شد 

 بلندی بکشد.

 کجا موندی احمق؟ چرا انقدر لفتش دادی؟ یخ زدم تو این خراب شده. -

 شرمنده آقا. کامرانی باال سرش بود. طول کشید تا بیارمش. -

که مدهوش روی ویلچر بود و سرش به  ژوبین جلو رفت و مقابل ماریا

روی شانه کج شده بود، زانو زد. ماسکش را پایین کشید و از دیدن 

ی آشنایش که با وجود رنگ پریدگی هم زیبا و دلنشین بود، لبخند چهره
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ی خودش است. نگاهش برعکس قبال، این شدهزد و مطمئن شد همان گم

انگار اعمالی که در  زد.اش چرخ چرخ میبار حریصانه روی چهره

فرقه آموزش دیده بود، زیر زبانش مزه داده بود که در ذهنش تفکِر 

داد. لبخندش را رنگ بخشید و از سوءاستفاده از ماریا را پرورش می

 شد که صدای بهبودی را شنید:جا بلند می

این دختر غیرقانونی بستری بود. کافیه پلیس بو ببره تا کاله کامرانی  -

س معرکه، چون بهش گفته بود پرونده داره واسه خاطر اینکه بیفته پ

بهونه داشته باشه بستریش کنه و دختره از ترِس قانون هم که شده، 

هوای فرار به سرش نزنه. هرچند، پشتش به دکتر سماوات گرمه. 

 وگرنه یه رزیدنت ِکی جرعت همچین کارهایی نداره؟

ه رو از حفظم ندارم. ی شنیدن چیزایی رو که خودم هممن حوصله -

 اش. حاال پیشنهادی داری؟ کنی واسهگفتی از بیراهه هم شده راه پیدا می

اش ذارمش جای جسدی که امروز صبح اول وقت خانوادهآره، می -

 تحویل گرفتن. 

 تو بیمارستان ثبت شده؟ -

هنوز نه. قرار بود من ثبت کنم که صبر کردم بعد از خروج ماریا  -

 بنویسم.

 

 ۷۹رت_#پا

 

هایش رنگ گرفت. قدمی جلو رفت و در لبخند محو ژوبین سوک لب

 های بهبودی که اکنون کمی هم آثار ترس داشت خیره شد.چشم

ی تو اینه که خودت جایگزین ی من با نقشه، منتها فرِق ایدهخوبه -

 اون دختر میشی، نه ماریا.
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ژوبین  های بهبودی از فرط وحشت گرد شد. قرارشان این نبود.چشم

گفته بود در عوض خارج کردن ماریا از آن اتاق، چند میلیون پول 

کند. نصفش را اول کار داده بود و باقی را باید االن پرداخت هزینه می

کرد. بهبودی دلش را برای چِک دوم صابون زده بود اما ژوبین که می

م ی دژخیم، الحق که خودش هم دژخیم شده بود و با تماتحت تعلیم فرقه

وجود با پلیدی اُخت گرفته بود، چشمش را روی اینکه این زن چند سال 

ی پیش همسرش را از دست داده و اکنون برای مخارج دوتا بچه

کند، بست و هردو دستش را روی گلوی کوچکش دو شیفت کار می

بهبودی گذاشت. زن بیچاره به خر خر افتاد و هر لحظه دهانش بازتر 

تر کرد و محکمو ژوبین بیشتر اخم میشد و چشمانش گردتر می

 داد.گردنش را فشار می

های ژوبین بند شد، او با تمام وجود هایش که به مچ دستدست

زمان با اش را زیر انگشتانش فشار داد و نفس آخر بهبودی، همخرخره

 ی ژوبین از میان گلویش خارج شد:شنیدن زمزمه

رچی بیشتر کار کنی، دژخیم ِمهر و مروت تو کارش جا نداره. ه -

کنه، اونوقت تو کنن. ارباب به منم رحم نمیتر خالصت میراحت

نفله نکنه؟ ها نبودی آزاد بذاره و رو که از اولش هم جزء مهره

 شه.شه بهبودی. نمینمی

حس و کرخت شد و قلبش از ضربان افتاد، ژوبین جسم زن که بی

 کرده بود.نبضش را برای اطمینان چک کرد. واقعا تمام 

بهبودی را روی زمین انداخت و چِک اول را به همراه تلفن همراهش 

از جیب روپوشش بیرون کشید و توی جیب شلوار کتانش گذاشت. 

ها باقی بماند، چون بیمارستان تنها توانست بگذارد مدرکی علیه آننمی

کشید که پای پزشکان خودش در میان در صورتی قضیه را ماله می

ای تبهکار که گناه را الخصوص اعضای فرقهه بیگانگان و علیباشد، ن

 کردند.پرستش می
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 ۸۰#پارت_

 

جان ای بعد، یکی از کشوهای آنجا را بیرون کشید و جسد بیلحظه

ای رنگ و ی سرمهبهبودی را از روی زمین برداشت و توی کیسه

را روی خالی که خوِد او از قبل آماده کرده بود، قرار داد. دستش 

آور توی هایش را بست، مشتی قرِص خوابهایش کشید و چشمپلک

 دهانش چپاند و با سر انگشت اشاره تا انتهای حلقش پایین برد. 

کرد. سازی میکشت و خودکشی را صحنهاولین بارش نبود که آدم می

های گرد و گچی و سفید رنگ را تا کجا پایین ببرد که بلد بود آن قرص

 تر شود.رای بیمارستان هم راحتکار ب

زیپ را تا انتها باال کشید و کشو را بست. دو طرف ویلچر را گرفت و 

 ماریا را سریع از آنجا خارج کرد. 

ای که به سر انگشت کوچک پای بهبودی متصل کرده بود، برگه

اش تحویل داده شده بود مربوط به همان دختری بود که صبح به خانواده

ن مدارک کافی بود برای اینکه وکیل پرونده بتواند قاضی را و تمام ای

دست و ندار بوده و راضی کند این اتفاق، خودکشِی یک بیوه زِن کم

علتش هم ناتوانی او در زندگی و گذران ایام با خرجِ وحشتناِک امروزه 

 بوده است.

ماریا را روی صندلی عقب پرت کرد و در را بست و خودش روی 

 لیموزین، کنار دست مردی مشکی پوش نشست.  صندلی جلوی

به محض سوار شدنش، او پایش را روی پداِل گاز فشرد و هیچکس 

اش، امروز برای یک جنایت های دودینفهمید این ماشین سیاه و شیشه

 ربایی اینجا آمده بود.مو آد
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های سیاه التکسش را از دستانش بیرون کشید و صدای کشژوبین دست

 شنید:مرد را 

 چی مرتبه؟ کسی که بو نبرد؟همه -

چی تَر و تمیز انجام شد. عینهو ماه. اون بچه قرطِی خیالت جمع. همه -

پفیوز محاله بفهمه چی بود و چی شد و کی از کجا اومد واسه دور 

 زدِن رفیق فابش.

اش را روی مرد نیشخند محوی روی لب نشاند و عینک آفتابی

هایش گذاشت و پدال گاز، زیر پایش فشرده شد و لیموزین با چشم

 سرعتی نسبتا زیاد به حرکت درآمد. 

 

 

 

 ۸۱#پارت_

 

. نگاه مکدرش به به آرامی از جا بلند شد و کنار سیاوش نشست

ست سردش را چند های بنفش او دوخته شد و درنگ و پلکصورت بی

ی کف اتاق، مثلث محصور در ثانیه لمس کرد. نگاهش را به دایره

میانش و تک چشِم رأسش دوخت و بعد به سر بزی که در اتاقش 

های سیاه بز، با وجود اینکه خیلی وقت بود آویخته بود خیره شد. چشم

کشته شده بود، بخاطر روغنی که با آن خشک و فیکسش کرده بودند، 

زد و خونی که پشم و موهایش هرروز به آن شت و برق میجال دا

کرد و روی زمین چک میشد، از سر موهایش چکآغشته می

هایش را روی کرد، محکم لبریخت. همانطور که خیره نگاهش میمی

 هم فشار داد و بعد آرام و زیرلب، با خودش زمزمه کرد:
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م و االن برای اولین گیرم، سیاهی رو ازت یاد گرفتمن از تو نیرو می-

 کنم.بار ِوردی که خودم ساختمش اجرا می

هایش را از دو طرف به پیشانِی سیاوش چسباند و مشغول و دست

 ی ِوردها شد.زمزمه

هایش، زمان با باز کردِن چشمهای شهرزاد روی هم افتاد و همپلک

اش، خود را اسیر در میان رویایی شده های بستهسیاوش از پشت پلک

تاب بود و متوحش. زمان تر بود، پیدا کرد. بی که از حقیقت هم واقعی

ی عظیم گیر اداد. در محوطهو مکان درست خودش را تشخیص نمی

ای غلیظ و سیاه پُر شده بود. روی زمین ده بود و دورتادورش با ِمهافتا

های خشک و سیاه و خاکستری و تنها چیزی که به پُر بود از برگ

های بیدار در شب و بادی بود که هوهو رسید، صدای خفاشگوشش می

پیچید و با شدت تار به تارشان را تکان تکان کنان میان موهایش می

های زیر خِش برگقدری که دور خودش چرخید، بانگ خشداد. می

وار، به سمتش گسیل شدند. هایی شبحپایش بلند شد و از دور سایه

توانست بزاق دهانش را قورت دهد. حس گلویش خشک بود و حتی نمی

اش را از کرد قلبش ضربان ندارد و انگار کنترل سیستم عصبیمی

یافت. رار کند، اما جان در پاهایش نمیخواست فدست داده بود. می

ای انگار کسی مجبورش کرد همانجا روی زمین بنشیند و به گونه

 وار، زانو بزند. تسلیم

کردند، در صداهایی گنگ و زنانه، که اصواتی نامفهوم را زمزمه می 

ها قدری گردنش را بلند کرد. فضا پیچید و سیاوش برای دیدن منبع آن

شد. تا جایی شدند، صداها هم بیشتر میتر میها نزدیکیههرچه آن سا

که دورتادور سیاوش قرار گرفتند و صدای بلنِد ِورد خواندنشان به 

ها را توانست به طور کامل آنهای او پیچید. اکنون میوضوح در گوش

ها، شنلی بلند به رنگ سرخ پوشیده بود که ببیند. هریک از آن سایه

شد. گردنبندی سیاه و بلند که پالکش به روی زمین کشیده میاش دامنه

طرحی شبیه به یک صلیب و در رأس آن بیضی شکل بود، به گردن 
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آویخته بودند. آن نماد، آنِخ نام داشت و سیاوش شاید اسمش را 

انگلیسی به رنگ سرخ کوبیده  Gی پالک، حرف داست. در میانهنمی

شان تنها کرد. از صورتش، خون چکه میی انتهایشده بود و از میله

شد اجزای آن را تشخیص داد. صداها زنانه رنگ سیاه پیدا بود و نمی

 شد جنسیت برایشان تعیین کرد. ها چنان گنگ بودند که نمیبود، اما آن

 

 

 ۸۲#پارت_

 

هایشان را از هم باز کردند، صداها با تُِن باالتری زمانی که دست

های ریِز خاک و ها شدیدتر شد و گردهخفاشخوانده شد و صدای 

هایش از درد سوخت و خاشاک در هوا پیچید. سیاوش حس کرد چشم

به زیر  69جا که نشسته بود، عدد سرش را پایین انداخت. آن

هایش قدری درشت شد و قبل از اینکه زانوهایش شکل گرفته بود. چشم

هم پیچیدند و طرح یک بخواهد حرکتی از خود نشان دهد، دو عدد در 

دایره ساختند و سیاوش تا به خودش بیاید، دایره از محِل جوش خوردِن 

شروع به باز شدن کرد و زمین از آن قسمت شکافت.  9و  6اعداد 

هایش را محکم به هم زمان با از دست دادِن تعادلش، چشمسیاوش هم

یادی بلند فشرد و دقیقا زمانی که حس کرد زیر پایش خالی شده، با فر

 باره از جا بلند شد.هایش را باز کرد و یکچشم

خیر شده بود که با جسمی ظریف برخورد کرد و شهرزاد سر جایش نیم

هایش را روی هم گذاشت و هردو دستش را به دور او آویخت. چشم

نفسی آسوده سر داد و قدری پیراهنش را که در اثر تعرق ناشی از تب 

 ده بود، میان مشت چپش فشرد.و فشارخون باالیش خیس ش
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زده به مقابلش خیره شده بود و های سیاوش، گرد و وحشتچشم

تواند کرد هر آن اراده کند، میضربان قلبش آنقدر تند بود که حس می

 قلبش را میان دستش بگیرد و از سینه بیرون بکشد.

اش از عرق خیس بود و تار موهایش، نامرتب و ژولیده میانش پیشانی

. چند دقیقه طول کشید تا توانست با چند و به آن چسبیده بودند پخش

و تازه آن لحظه  های نامنظم قلبش را نظم دهدنفس عمیق، قدری تپش

. با دیدن موهای بلند و طالیی رنِگ بود که موقعیت خودش را یافت

ی شخصی که در آغوشش بود و عطر تندش که به مشام او دخترانه

 کمرنگی به چهره نشاند و خودش را عقب کشید.آمد، اخم خوش نمی

تر رفت. نگاه سیاوش هایش را از دور او باز کرد و عقبشهرزاد دست

های گرد شده فریاد زد و هوا با همان چشمکه به صورت او افتاد، بی

دخترک که توقع این حرکت را نداشت، از صدای بلند او کنترلش را از 

کرد. زده نگاهش میهمانطور بهت دست داد و بلند جیغ زد. سیاوش

های نیمه بازش مثل دو تکه چوب، خشک و سفت شده بودند و لب

کرد. سر ای آب تمنا میگلویش بیابان سوزانی بود که برای جرعه

 زبانش را به روی لب پایینش کشید تا توانست اسم دخترک را لب بزند:

 ش... شهرزاد؟! -

ایید تکان داد و سیاوش دوباره ی تشهرزاد، کالفه سرش را به نشانه

های خودش اش را روی لبخواست چیزی بگوید که او انگشت اشاره

 گذاشت و گفت:

 

 

 ۸۳#پارت_
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راه نیست هیس بابا چه خبرته! باز بخوای داد و بیداد کنی، پُر بی -

گری کنه و اونا هم عجل معلق بشن و عین چییه نفر راپورت

آورده باشی تا حاال هم کسی مور و ملخ بریزن سرمون. شانس 

 و نشنیده باشه.صدات

های سیاه شده و آرایش سیاوش با همان چشمان گرد، سر انگشت

 غیرمتعارف او را نگاه کرد و گفت:

این چه ریختِی بی پدر و مادر؟ تو چرا شبیه نامادری سیندرال  -

و؟ گرخیدم از دستت عفریته. یه لحظه فکر کردم کردی خودت

سرای باقی و اونجا حکمم شده جهنم، تو هم ملک ُمردم، رفتم 

های شیطون. یه چوب آتیشی دستت گرفتی و عذابی و از نوچه

 االنه که فرو کنی تِه...

های او کوتاه خندید. قبل از اینکه حرفش را تمام کند، شهرزاد به حرف

صدایش گرفته و بریده بریده بود و پیدا بود نای حرف زدن ندارد، با 

 داشت.همان سیاوِش همیشه بود و دست از شیطنت برنمیحال این

تو به کار بنداز های مورددار زدن، عقلجای ادا اصول و حرف -

 ببین یادت میاد چی به سرت اومده یا نه؟

سیاوش چند لحظه نگاهش کرد و بعد به فکر فرو رفت. دستش را پشت 

و سپس هایش را پُر و خالی کرد گردنش کشید و به عادت معمول، لپ

اش را به انگار که به عالمی دیگر فرو رفته باشد، رد نگاه سرگشته

 ای نامعلوم کشاند و زمزمه کرد:نقطه

تو یه جنگل بودم. شیش هفت تا دختر دورم وایستاده بودن.  -

کردن. ورد بود، دونم چی ِزر ِزر میلباساشون قرمز بود. نمی

خوندن که ودشون میدونم چه کوفتی با خدعا بود، جادو بود! نمی

 یهو زیر پام خالی شد. افتادم تو یه تونل و...

 ای سکوت کرد و دستش را به صورتش کشید.لحظه
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تو اون مهمونی، جلو دِر عمارت بهنام، من پیش تو بودم که...  -

دونم چی شد! یادم نمیاد. ولی من زنده نبودم. مطمئنم یه لحظه نمی

دست و پام یخ زده بود کردم قلب نداشتم. نفسم رفت. حس می

 شهرزاد.

 .کرد چرخاندو سرش را سمت شهرزاد که همانطور خیره نگاهش می

چرا وقتی به هوش اومدم باز نزدیکم بودی؟ اصال تو چرا به  -

ام هم راه؟ دست از سر مردهپیچی راه و بیدست و پام می

 داری ناِکس؟ برنمی

د چپ چپ نگاهش کرد تُِن صدایش را قدری باالتر برده بود که شهرزا

 و گفت:

گم داد نزن؟ انگار خیلی خوِشت میاد بیان واقعا بفرستنت مگه نمی -

 اون دنیا!

و بکشی. و بفرسته اون دنیا؟ تو بودی که خواستی منکدوم خری من -

شعور. االغ که نیستم، یه چیزایی یادم مونده. ام کرده بودی بیاصال نفله

و بکشونی بیرون و طرف بزنه ی که منتو با اون مرتیکه هماهنگ بود

 ام.پِس کله

 

 

 

 ۸۴#پارت_

 

شهرزاد لب باز کرد که سیاوش امان حرف زدنش نداد، دست راستش 

 را باال آورد و به پشت رو به او گرفت.
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نگو نه و مغلطه نکن که به علی قسم با این چهارتا استخون چنان  -

 زنم تو دهنت که تا عمر داری صدای سگ بدی.می

هرزاد با اخم نگاهش کرد و دوباره خواست حرف بزند که دوباره ش

 دستی کرد:سیاوش پیش

بگو بدونم چی به سرم آوردی عفریته؟ اصال چطوری تونستی  -

ام کنی دوباره؟ من که نفسم رفته بود! یه قدمِی عزرائیل زنده

 بودم!

 دار نفسش را فوت کرد. شهرزاد حرص

نم؟ آخه پسرم انقدر وراج! تو دی منم حرف بزیه دقیقه امون می -

چیز نوبر باشی سیاوش از اول هم واسه این خلق شدی که تو همه

 نیا!بزرگ

سیاوش گلو خشک بزاق دهانش را فرو برد. هنوز احساس گیجی و 

زد. سواالت زیادی از او داشت و هایش سوز میسردرد داشت و ریه

 فقط باید این خواست؛ اما فعالبرای هرکدام توضیحی قابل قبول می

 کرد.انتها را رفع میعطِش بی

 . آب ماب تو دست و بالت نداری؟ تشنمه-

ربط او، ناخودآگاه غم به دلش چنگ زد و برای شهرزاد از حرف بی

بار چندم خودش را بابت کارش لعنت کرد. سرش را به معنی تایید 

ده کمر دانست چطور راضی شتکان داد و از جا بلند شد. هنوز هم نمی

اش ببندد. خوب به یاد داشت همیشه دلش به قتل پسر مورد عالقه

خواست سمت سیاوش برود، اما از بس که دور او همیشه شلوغ می

کرد. شک رفت و با او سر حرف را باز نمیبود، شهرزاد جلو نمی

خواست برایش دِم دستی نداشت سیاوش اهل روابط پایدار نیست و نمی

اقع با همه بود و با هیچکس نبود. پسر جوان برای باشد. سیاوش درو

الخصوص دختری چون او که همین شد، علیاحدی استثنا قائل نمی
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شرایط و شغل و عضو فرقه بودنش هم کار را برایش دشوارتر 

هوا توانست سیاوِش سربهکرد. او اسیِر چنگاِل اربابش بود و تنها میمی

 ت داشته باشد. و َشر و شیطون را از دور دوس

شاید از بداقبالِی او بود که اولین برخوردشان تصادف بود و دومی 

هم... با نفسی عمیق و پرتحسر، در یخچال شارژی را باز کرد و 

بطری آب را از آن بیرون کشید. قطعا االن سیاوش آنقدر از او متنفر و 

ترین احتمالی مبنی بر پا گذاشتن در دلخور بود که دخترک کوچک

گرفت. همانطور که آب را در اش را برای خودش در نظر نمیزندگی

 ناک زمزمه کرد:کرد، توی دلش با لبخندی غملیوان خالی می

. آره رضا شدم به ، هنوز جات کنج همین دلهپسر شیطون و بالگرفته»

کشتنت، ولی دیدی که، قبل از اینکه دست مأمور مرگ بهت بخوره، 

 «...دوباره خودم بغلت کردم

 

 

 

 ۸۵#پارت_

 

اش سر روی پیراهن کوتاه او و شلوار فیشنتنگاه سیاوش از پشت

کشیده شد و تا شهرزاد مشغول ریختن آب در لیوان بود، او وقت داشت 

 مکان نامعلومی که در آن به هوش آمده بود را کاوش کند.

پوش سیاه و دیوارهایی پوشیده شده از کاغذ دیوارِی طرح چوب، با کف

های سیاه سفید و شطرنجی به خوبی عجین شده بودند. نگاهش از شمع

های ناآشنای کنارشان های روی کنسول و مجسمهو سفید، تا فنگشویی

امتداد پیدا کرد. یکی از آنها به صورت دایره بود و در مرکزش، 

های دایره به صورت های درخشان قرار داشت و شعاعاسکلتی با چشم
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ی یک انسان بود، . اسکلت شبیه به جمجمههای برعکس بودندصلیب

گرد و پیچ خورده روی استخوان پشت سرش بود و  منتها دوتا شاخ

هایش را چون حالت دعا خواندن، مقابل چانه چفت کرده بود و رد دست

هایش را یین آمده بود. سیاوش چشمها تا ساعدش پاخون از سر انگشت

ی بعدی امتداد داد و با دیدن آن، ابروهایش را باال انداخت. تا مجسمه

مجسمه از زنی بدون لباس و برهنه بود که برعکس ساخته شده بود. 

سرش را روی زمین قرار داده بود و گیسوان بلند و مواجش از یک 

ورده بود. پای چپش طرف جسمش گذشته، به دور کمر و پاهایش پیچ خ

را خم کرده بود و زانوان هردو پا به روی هم افتاده بودند. هردو 

آلود به مقابلش خیره شده بود. دستش را به کمر زده بود و با نگاهی اخم

ها و موهایش، سرخ آتشین بود و برق میزد انگار. در راس رنگ چشم

نده با دقت انگشتان پایش، تصویر ماه برعکس تراش خورده بود و ساز

 روی بدن زن عجین  ِهای میان ماه را با چند نقاشیظرافت طرحو 

های تودرتو را هایی که سیاوش معنای آن دایرهکرده بود. طرح

 فهمید.نمی

های سیاه نصب شده بود که باالی کنسول، روی دیوار سر بزی با پشم

جیح داد ساز نبود و بخاطر واقعی بودن آن، سیاوش ترتندیس یا دست

ساز به چشم خیلی نگاهش نکند. اتفاقاتی که آن شب، در آن ویالی کهنه

ی بز و دیده بود، دوباره پیش رویش نقش بستند. تصویِر سر بریده شده

های پُر شده از خونش، استنشاق مواد مخدر، دخترانی که به جرم لیوان

ده، باعث شد های پاره و سوخته شگناهی قربانی شده بودند و کتاببی

هایش را به روی هم فشار دهد و سریع سرش را سمت محکم پلک.

 شهرزاد بچرخاند.

 

 

 ۸۶#پارت_
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دورتادور آن اتاقک پُر بود از تابلوهای مختلفی که پسرجوان نه معنی  

شان را بفهمد. خواست مفهومکرد و نه دلش میها را درک میآن

دانستن، درست شبیه به دوای ها موجب آزار بود و ندانستن، گاهی وقت

کند هیچ چیز را درک نکند و نفهمد، اما از تِه درد. آدم گاهی آرزو می

چیز از دل بخندد و شاد باشد تا اینکه ِهی بفهمد و بفهمد و از فرِط هیچ

 دستش برنیامدن برای بهتر کردن اوضاع، مدام به خودخوری بیفتد. 

ی اده بود که کنارش قفسهشهرزاد مقابل یخچال شارژی کوچک ایست

خورد و انواع و اقسام برندهای نوشیدنی الکلی را نوشیدنی به چشم می

که همگی هم سنگین و سکرآور بودند، در خود گنجانده بود و سیاوش 

خیز بود که از عقب در میان دو سر او، روی تخت تاشویی نیمپشت

 ردیف کتابخانه و کمدی جمع و جور محصور گشته بود.

شهرزاد بغض سنگینی که بیخ گلویش مانده بود را با بلعیدن محکم 

بزاق دهانش فرو برد و سیاوش اندیشید این اتاقک به علت نداشتن 

کند و دودهای تر جلوه میاش، چقدر کیپپوِش شطرنجی.پنجره و کف

ی درخت سدر و رز سرخ چقدر حاصل از عود و فنگشویی با رایحه

 اند.تر کردهفضا را خفه

ای سمت سیاوش برگشت و دخترک با بطری آب و لیوان شیشه

 ریخت، بدون اینکه نگاهش کند، گفت:همانطور که آب توی لیوان می

اگه دنبال سوراخ سنبه و راه در رو واسه فراری، باید بگم  -

ی کور هم نداره که بخوای بهش دل ست. اینجا یه نقطهفایدهبی

رو کسی طراحی کرده که  خوش کنی. خروجی این خراب شده

 کنه.عقل جن هم جلوش لُنگ پاره می

ای را مقابل پسر جوان گرفت و او آنقدر تشنه بود که لیوان شیشه

مکث لیوان را از او گرفت و محتوایش را یک نفس سر کشید. بی

سوزش گلویش، انگار تازه چیزی را که در انتظار آن بود یافته باشد، 
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ای را روی آب طلب کرد. سیاوش لیوان شیشه برای آرام گرفتن، بیشتر

تاب روی تخت انداخت و بطری را از شهرزاد گرفت و حریص و بی

هایش گذاشت. آن چند جرعه آب را، در مقابل نگاه متعجب و لب

ی شهرزاد، درحالیکه از اطراف صورتش های روی هوا ماندهدست

گ بلعید و با ریخت، با سه قلوپ بزرکرد و روی پیراهنش میچکه می

نفسی عمیق بطری خالی را از دهانش دور کرد. پشت دستش را روی 

 زدود گفت:هایش کشید و همانطور که خیسی ناشی از آب را میلب

زنی بچه پررو. خیال فرار داشتم وقتی حواست داری اشتباه می -

و بسته بودم. قبلش باید توضیح و دلیل بشنفم و قانع نبود فلنگ

صالح دونستم میرم، اگرم نه باس تا وقتی گفتم بشم، بعد اگه 

 تحملم کنی.

 

  

 

 ۸۷#پارت_

 

 بعد بطری را سمت شهرزاد گرفت و گفت:

خورم، بیشتر دونم چه مرضِی که هرچی میدیگه آب نداری؟ نمی -

 ام میشه.تشنه

شهرزاد با اخم بطری را از او گرفت. هرچند که پسرک را دوست 

ای به احساس دلش واقف حتی لحظهخواست او داشت، اما دلش نمی

گرفت، دیگر وای به شود. او همینطوری هم خودش را دست باال می

های حال اینکه بفهمد شهرزاد کششی به سمتش دارد! یقینا پرروگری

گذاشت و زبان درازش چهار هوا سر به آسمان میپسرِک تخس و سربه

 نمود.پنج متر بیشتر رشد می
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االن سر کشیدی. در ضمن، دفعه آخرت هرچی که بود رو همین  -

کنی. اگه قرار به خونی و قمپز در میباشه واسه من ُکری می

تعیین تکلیف کردنه، اونی که باید حکم صادر کنه منم! یادت نره 

 تو مدیون منی پس دور بر ندار.زندگی

خیال دستی میان موهایش کشید و از روی تخت بلند شد و سیاوش بی

بل شهرزاد ایستاد. دخترک حس کرد از نزدیکی او دست به کمر مقا

نفسش ته سینه حبس شد و اتفاقات سه شب پیش، ناخودآگاه برای 

ای در مخیالتش نقش گرفته بود که با صدای سیاوش، ابریشِم لحظه

ها، محو شد و از اش از هم گسست و تار و پوِد تصویر آن بوسهاندیشه

 بین رفت.

من از تو خسارت نگرفتم، تو هم بذارش پای صاف شدن طلبت.  -

 کمک کردی زنده بمونم. این به اون در!

 شهرزاد هنوز حرفی نزده بود که سیاوش دوباره گفت:

خواد عین سگ و گربه ِهی بپریم به هم، پس ارواح دلم نمی -

پدرجدت تو هم پرچم سفید نشون بده و بیا راست و حسینی بهم 

اتفاق پشت سر هم و  بگو چی به سرم اومده. دیگه از این همه

 خوره.ابهام و نفهمیدن حالم داره به هم می

را دوباره توی  شهرزاد رو از او گرفت و همانطور که بطری خالی

 گذاشت گفت:یخچال می

ها سمتت هجوم بیارن. اول پیاله بدمستی نکن هنوز مونده تا اتفاق -

 که فعال خیلی راه مونده واسه رسیدن به خط هفتم.

 ی قبلش، حرفش را ادامه داد.ربط به جملهچرخید و بی بعد سمت او

 خوری؟ شیر دارم تو یخچال، می-

سیاوش قدری صورتش را جمع کرد و سرش را باال انداخت. از 

خورد و خیلی وقت بود آمد از شیر حالش به هم میزمانی که یادش می
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 به آن لب نزده بود. شهرزاد در یخچال را بست و سیاوش آرنجش را

روی آن تکیه داد. شهرزاد خواست قدری دور شود که سیاوش دستش 

را از طرف دیگر روی در یخچال گذاشت و دختر ییچاره میان 

های او، چسبیده به یخچال گیر افتاد و همان لحظه صدای آرامش دست

 را شنید.

 

 

 

 ۸۸#پارت_

 

من اهل بدمستی نیستم که بخوام گله کنم و بونه بهونه بیارم. فقط  -

کنم حقم باشه بدونم چی به گردم. فکر مینبال جواب سواالتم مید

ی مخالف وایستادی، بدونم سرم اومده و حاال که تو هم تو جبهه

چی خواسته ناکارم واسهس و کدوم نمک به حرومی پشت پرده

 کنه! نه؟!

های سیاه و نافذش را نگاه کرد و ای خیره به او، چشمشهرزاد لحظه

در آن آسمان شب رنگ گم شود، زیر دستش زد و آن را  قبل از اینکه

از روی در یخچال برداشت و خودش را آزاد ساخت. نفس حبس 

هایش جاری گشت و اش، از اعماق ریه خارج شد و روی لبشده

کرد، در پاسخ سیاوش که منتظر همانطور که تخت تاشو را جمع می

 کرد گفت:نگاهش می

ی رو ازت پنهون کنم و با سر دست خوام چیزآره حقته. منم نمی -

 دووندن بیشتر سرت شیره بمالم.

بار لحن صدایش آرام بود. حتی سمت او برگشت و نگاهش کرد. این

 اش هم فروکش کرده بود. های بَراق و عسلیدرخشش مردمک
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اصال شاید از خواب بیدارت کردم که بیام طرف تو و دیگه تو  -

 ی مقابلت نباشم.جبهه

هایش را با سر زبان تر کرده بود ولی قبل از اینکه او سیاوش لب

چیزی بگوید، شهرزاد با دست به تختی که اکنون شبیه کاناپه شده بود 

 اشاره کرد و گفت:

بگیر بشین. حرفمون مفصله و انقدر طول و تفسیر داره که سر پا  -

 نطق آدم خشک میشه.

تش را کالفه سیاوش سرش را به طرفین تکان داد و انگشتان دست راس

میان موهای سیاهش امتداد داد. نفس عمیقش را فوت کرد و به سمت 

 تخت رفت و زیرلب گفت:

تو شکر مون اوس کریم. ِد حکمتچه وضع و اوضاعی ساختی واسه -

نیا، شده عنتر و منتر یه الف بچه و واسه تغارِی بهنام بزرگکه ته

 و صداشم درنیاد. فهمیدن واقعیت همش باید به این و اون باج بده

 گی تو با خودت؟ چی می -

 ی کمی از او روی تخت نشست و نگاهش کرد.سیاوش با فاصله

ات گم اقبالت بیاد پسِر بهنام که این کف دست بچه هم واسهمی-

 کشه تو گوش و چشِم خشخاِش دلت.ذاذه و ِهی مته میباال میطاقچه

با لبخند شکرک و چپ نگاهش کرد که او شهرزاد چند لحظه چپ

اش، راحت خودش را روی کاناپه ِول داد و شیطون همیشگی

هایش را پشت سرش گذاشت. مچ پای سمت چپش را روی زانوی دست

سمت راست قرار داد و در همان حالت، برای دومین بار با دقت 

بیشتری شهرزاد را از نظر گذراند. دخترک پیراهن کوتاهی به رنگ 

های پاشنه به زیر آن شلوار فیشنت مشکی و کفشسرخ به تن داشت و 

اش، الِک سیاه داشتند و در های بلند و کاشت شدهبلند پوشیده بود. ناخن

هایش های سرخ رنگ پیدا بود. دستهرکدام از آن صفحات تیره، آنِخ
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را از سر ناخن تا اولین برآمدگِی انگشتان، با چیزی مثل دوده یا 

هایش، غالی کرده بود. خط چشم پهن پشت پلکهای آرایشی، ذرنگ

آمد و با هم زیادی تیره بودند، اما ی دودی نمیشاید خیلی هم به آن سایه

آپش را با آنها و رژ سرخ تکمیل کرده بود و بهرحال، شهرزاد میک

ی لبش به چشم پیرسینگ سیاهی که آویِز ستاره به آن متصل بود، گوشه

 خورد. می

 

  

 

 ۸۹#پارت_

 

 گرفتی تا حاال؟ی چراغ میدوده -

 شهرزاد صدایش را که شنید، متعجب نگاهش کرد و لب زد:

 چی؟! -

ی او کرد و های سیاه شدهی کوچکی به انگشتسیاوش با سر، اشاره

 خیال بود. لحنش باز هم راحت و بی

و شبیه حاجی فیروز کردی، گفتم یه خسته نباشید بهت دیدم خودت -

 بلکه جلز ولِز ذغال ِکشی و دوده گرفتن از تنت دربیاد.بگم 

هایش را روی هم فشار داد و بالش روی تخت تاشو شهرزاد محکم لب

های ای بلند روی لبرا برداشت و محکم به صورت سیاوش زد. خنده

سیاوش نشست و به اجبار خودش را کمی جمع و جور کرد و 

گرفت که همان لحظه صدای  هایش را برای دفاع جلوی صورتشدست

 شهرزاد را شنید. 
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ترین بویی از آدم بودن نبردی، نمیشه از بس بیشعوری و کوچک -

حتی یه لحظه کنار دستت نشست و واسه چهارتا حرِف منطقی 

 ی رو مخ بروی از دل گریز! کلومت شد. پسرههم

 ت. ی آخر او بلندتر خندید و بالش را زیر بغلش گذاشسیاوش به جمله

زنی دختر جون. من شاید عین باقلوا هورت نوچ! داری اشتب می -

کشیده بشم و بیفتم تو دل این و اون، ولی آبم با دل کندن تو یه 

 جوب نمیره. 

 هایش را به سینه گذاشت. شهرزاد پوزخند زد و دست

 اونوقت کی چنین حکمی صادر کرده؟  -

ی اون ژیگول ی همههپسری که دم چشمت نشسته. به عالوهمین شاه -

بینن هایی که اول واسه خاطر تیغ زدن میان سمتم و بعد که میمامانی

دستشون به جایی بند نشد و من از اونایی نیستم که سر کیسه رو شل 

کنم، ادعای عشق و عاشقی و تیریپ خاطرخواهی سِر زبونشون 

 میندازن. 

ات رفته باال خونههمین دیگه! با ژیگول جماعت گشتی که خودت هم  -

گفتن اجاره، وگرنه اگه دوتا دونه آدم حسابی دورت داشتی، بهت می

 ارزی! جز کارت بانکِی فوِلت، مفت هم نمی

خیال به حالت قبلش برگشت و بالش را بیشتر زیر سیاوش دوباره بی

 هایش را قدری حالت داد و گفت:بازوهایش فشرد. لب

کارت بانکی، تو این زمونه هم شایدم حق باتوئه. ولی همون  -

چرخه و دنیا السحر. عینهو چوِب جادو میگشات، هم باطلمشکل

کنه. حاال اگه ی دو هزاری تو مشتت جمع میرو عین یه سکه

تو تموم کردی، بگو ببینم داغِ دلت سرد شد و لیچار باِر ما کردن

هزارتا ی زهرماری که چیه جریان این خراب شده و اون معامله
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کار رو دوشم مونده و تا حاالشم حسابی وقت تلفی پهن شده رو 

 دستم.

ای نگاهش کرد و بعد سرش را سمت مخالف چرخاند. شهرزاد لحظه

اش شروع ی بعدیهرچند وقت تنگ بود و تا چند دقیقه دیگر وظیفه

کرد براش شرح اعمال و میشد، اما همین چند دقیقه هم کفایت می

 خیم...ی گروه دژریشه

 

 

 ۹۰#پارت_

 

دارش را پشت گوش راند و همانطور ای از موهای طالیی و موجطره

ی هایش را از زمین تا چهرهکرد رد چشمکه حرف میزد، سعی می

 منتظر و کنجکاو سیاوش نکشاند. 

دونم به جز درس و دانشگاه کاِرت چیه و نه دلم گوش کن، نه می -

های ی دردسر و جواب پس دادنهخواد سرک بکشم. چون حوصلمی

هایی گذاشتی بعدش رو ندارم. ولی این دفعه رو پا رو ُدم بد آدم

رحمن که چرخونن، اونقدر بیسیاوش. افرادی که این فرقه رو می

شون ارزش نداره و پاش بیفته ی بال پشه هم پیشجون آدمیزاد به اندازه

که جرمت محرِض  کنن. چه برسه به توها رو هم قطع مینفس خودی

 و حکمت روشن!

فهمم واسه چی سرشاخ شدن باهام! یه کدوم جرم؟ من هنوزم نمی -

ی کوفتی بود که چهار سال پیش یه عده آدم ناشناس زمین ما رو مزایده

 از چنگمون در آوردن! نه بیشتر، نه کمتر. 

هایش رنگ سرش را به طرفین تکان داد و دستشهرزاد با لبخندی کم

را در هم پیچاند. سر که بلند کرد، موهایش از یک طرف هایل 
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ی او گر به چهرهصورتش شد و سیاوش با همان نگاه منتظر و پرسش

 خیره شد.

پسر. واسه ای گلبرعکس ظاهر و زبوِن درازی که داری، ساده -

ه عزم کردن از سر راه بردارنت. اون خاطر همین هم هست ک

اش هنوز تموم مزایده بین پدر تو بود و ارباِب ما، ولی قضیه

 نشده.

هایش که قدری از هم دور شد، سیاوش گنگ او را نگریست و لب

 ی او را به زبان آورد. شهرزاد پاسخ سواِل ناگفته

ردنت وقتی پای اون برگه رو امضا کردی و مالکیت اون ملک رو گ -

ات هم خونده شد. انداختن و تو هم با پای خودت واردش شدی، فاتحه

کشتن نگهبان و دزدیدن ماریا هم شد مزید بر علت. تو کارشون دخالت 

گذره از کسی که به کردی و پا کج گذاشتی. فکر کردی ارباب ساده می

احترامی کنه یا از همه بدتر، به سادگی روشون اسلحه بکشه افرادش بی

 اونا رو به قتل برسونه؟ و 

خواد دستش ای دلش میمحبور بودم المصب! وگرنه کدوم حرومزاده -

 به خون آلوده بشه؟ 

چی اجبارت کرد؟ دزدیدن ماریا و پنهون کردنش از چشم بقیه؟ فکر  -

کردی واسه گروه ما کاری داره به سه سوت زدِن رِد خودت و اون 

 دختر؟ 

کرد که شهرزاد سکوت کرد و میسیاوش همانطور خیره نگاهش 

 ای بعد، به آرامی لب زد:لحظه

فرقه سعی کرد تو رو از سر راه برداره، منتها شانِست کوک بود که  -

مون هم که شده، نقشه شو دادن به من و رو حساب آشنایی قبلیمسئولیت

 رو پیچوندم و نذاشتم بالیی سرت بیاد.
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و ع کنی، هم دوباره منمو قطچطوری؟ چطوری تونستی هم ضربان -

 به زندگی برگردونی؟ 

 

 

 ۹۱#پارت_

 

ی با استفاده از نیرویی که تو متوجهش نمیشی، منم حوصله -

شو ندارم. فقط در این حد بگم که سر یه معامله، توضیح دادن

های دیگه مجبور شدم تن بدم به واسه نجات جون خودم و خیلی

ام. یه واسطه واسطه این کار و تسلیم بشم. در حال حاضر من یه

 کنم.و دریافت میکه با خودش ارتباط دارم و نیروش

کرد و وقتی نفهمید دخترک چه سیاوش همانطور مات نگاهش می

 گوید، متعجب پرسید:می

 خودش؟ خودش کیه؟ -

 وار و آرام گفت:نگاه شهرزاد، به جایی روی زمین خیره شد و زمزمه

 ی شفق!ستاره -

ا دنبال کرد و به طرحی که با خطوط کمرنگ سیاوش رد نگاه او ر

ی شطرنجی حک شده بود، خیره شد. شهرزاد مستقیم به روی صفحه

ی میانش کشیده شده بود، تک چشِم درشتی که در رأس هرم و دایره

« ی شفقستاره»کرد، زل زده بود و همانطور که به مرکزش نگاه می

 را به زبان آورده بود.

ه آن چشم بود که دوباره صدای شهرزاد را شنید نگاه پسر جوان هنوز ب

 گفت:و ناچارا رد نگاهش را تغییر داد و به سمت او کشید که می
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ی ما دژخیِم، چون اعتقاد داریم باید اول با سیاهی یکی اسم فرقه -

بچشی، نیازهای خودت رو بشناسی  های دنیا روبشی و تمام لذت

صبح برسی و آزادی رو  ها غرق بشی تا بعد بتونی بهو توی اون

ی شفق هدیه بگیری. نمادی هم که بهش معتقدیم و با از ستاره

ی اعضا باید رو کنیم، طرحِی که همهاون خودمون رو بیان می

دستشون داشته باشن و باورش کنن. باور به تعادل و یکی شدن، 

 برای رسیدن آزادی. 

را که سیاوش نگاهش را پایین کشید و روی مچ شهرزاد، جایی 

داد نگاه کرد. طرح، تاتویی بود از دو دخترک با سر انگشت نشان می

ای شش گوشه و شش ضلع و مثلث که در هم فرو رفته بودند و ستاره

با خطی  666شش زاویه را به تصویر درآورده بودند که عدد 

ها پیدا بود. تاتو به رنگ سیاه و کامال واضح، در تر میان آنپررنگ

ای بود که اعضای دست چپش بود و ظاهرا کلید واژهی مچ حاشیه

 کردند.دژخیم با استفاده از آن یکدیگر را پیدا می

ای که به اسم دژخیم و با همین نماد ایم. زنجیرهما مثل یه زنجیره -

 شیم. به هم متصل می

سیاوش به نرمی بزاق دهانش را فرو برد. نفهمید زبان سرکش و 

اش را با ترس و اضطرابی شده که جمله گویش کجا پنهاندرشت

ی کوتاه، ترسید. از اینکه شهرزاد با یک واژهمشهود به زبان آورد. می

مهر تایید به سوالش بزند و تمام دنیا سرش آوار شود، بیش از اندازه 

 ترسید.می

داری نبود و به عمرش برای این مسائل خودش دربند اخالق یا دین

طوسی هم با دژخیم کرد، اما اینکه دخترِک چشمطره هم خورد نمی

یکی باشد و دستش با این نماد به زنجیره متصل، تشویش را به جانش 

 انداخت. می

 ماریا چی؟ ماریا هم با شماست؟  -
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شهرزاد به وضوح متوجه شد سیاوش موقع به زبان آوردن اسم ماریا، 

قید و با لحنی بی هر دو دفعه صدایش لرزید، اما علتش را انگار نفهمید

 پاسخ داد:

 

 ۹۲#پارت_

 

 

گفتِن شهرزاد، مثل یک کاسه آب سرد روی آتش درون سیاوش « نه»

ریخته شد، اما قبل از اینکه نفس عمیق و از سِر آرامشش روی لب 

، باز آن نفس «فعال»ی ی او و شنیدن واژهی جملهجاری شود، با ادامه

دی سرش را سمت شهرزاد چرخاند کذایی ته گلویش سنگین شد و به تن

 های درخشانش خیره گشت.و به چشم

یعنی چی فعال؟ اصال چطور پاش به اون مهمونی باز شده بود؟ اون  -

 گفت دِم چشمش؟ القبا چی میی یهمرتیکه

ارباب گفت به عنوان یه نوورود بیارمش، منم اطاعت کردم. ظاهرا  -

اش وصل میشه به ختم قضیهحرف از یه ساخت و پاخت قدیمِی که 

کنه از ما بشه. نه به زور، ماریا. درنهایت هم خودش مجابش می

ی کنه. همهکنه، تسخیرشون میها رو مجبور به موندن نمیدژخیم آدم

 ما با پای خودمون اومدیم، نه به اجباِر ارباب.  

 راهی هست که بشه متوقفشون کرد؟  -

 اد را آغشته کرد و پاسخ داد:ی شهرزپوزخندی محو، چهره

متوقف؟! شاِه دژخیم بیشتر از بیست ساله که برای گسترش  -

اش تالش کرده. االن عینهو مور و ملخ سرتاسر دنیا آدم فرقه

تونی باهاش مقابله کنی، چه برسه به توقف و داره. تو حتی نمی
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د انحدام. نهایت کاری که از دستت برمیاد، اینه که از اینجا به بع

 و عقب بکشی از این بیغوله. و دور کنی و پاتخودت

دانست یکی از سیاوش بیشتر از آن سوال نپرسید. خودش خوب می

ست و شهرزاد بخاطر گفتن همین چند کلمه اصول این گروه رازداری

توانست االن که طرف مقابلش را شکنی کرده است. نمیهم قانون

های اش را حفظ نکند و با سوال پرسیدنشناخت، سیاست ذاتیمی

شود. گام به گام و به مرور بهتر پیشروی  مکرر، باعث شک دخترک

 خواهد را به دست بیاورد. توانست هرچه که میتر میکرد و راحتمی

دوباره به همان طرح کف اتاق نگاه کرد و درحالیکه توی غالب 

 سیاوِش همیشگی فرو رفته بود، رو به شهرزاد لبخند کجی زد و گفت:

و با سحر و جادو ؟ منیعنی تو االن جادوگری، چیزی هستی -

 برگردوندی؟ 

تونم کنترلش کنم. من سحر نه. کار من جادو نیست، بخاطر همین نمی -

 ام که وصله به منبع اصلی.فقط یه واسطه

 های شیر دسشویی و کنتور آب!آهان. گرفتم. یه چی تو مایه -

، خواست بالش را از زیر دست او «زهرمار»زمان با گفتِن شهرزاد هم

تر زیر دستش نگه رون بکشد که سیاوش کوتاه خندید و آن را محکمبی

 داشت.

و ی منگی وصلی به مخزن و منبع! بعد پاچهچیه خب خودت می -

 گیری؟ می

ات و دوباره برت گردونم ور پاچه گرفتن که هیچی، باید بزنم پس کله -

 الموت که بفهمی ُکری خوندن تو دم و دستگاه ما عقوبتدست ملک

 داره.

و گذاشتم، یه دفعه هم تا ته از دیوار باال رفتم و من که خشت اول -

چیز و ی بی همهاش شد همون گلوله به مغز اون مرتیکهمایهته
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ُکشی. اونوقت عقوبت بیشتر از تیر کردِن تو واسه تاوون گرفتن، آدم

 ام؟تونه باشه که نکرده باشین تو پاچهچی می

 

 

 

 ۹۳#پارت_

 

  

تونست از پا َدِرت بیاره. برو دعا کن به اون طلسم راحت می -

سر ضربه جون من که نذاشتم خنجر تو قلبت بره و گفتم از پشت

ات، دل بزنن بهت تا حکم اجرا نشه. وگرنه که االن به جای شونه

 پررو.  ات زخم برداشته بود بچهو روده

اش شد که بعد با این حرف شهرزاد، سیاوش تازه متوجه درد پشت شانه

سوخت، اما از رفع کوفتگی شروع به اثر کرده بود. واقعا انگار می

 زخم آنقدر عمیق نبود که اذیتش کند. 

زنی، دسته جارو و کاله دراز گم حاال که حرف از طلسم میمی -

 هم تو بند و بساطت پیدا میشه؟ 

 تعجب نگاهش کرد و ابرویش را باال انداخت. شهرزاد با

 جارو و کاله؟ معلومه که نه! چرا؟ -

 اش کشید.هایش را باال انداخت و دستی به چانهسیاوش شانه

شدن و واسه ی ما جادوگرا سوار جارو میتا جایی که یادمه دوره -

کشیدن. گفتم شاید تو هم پَِرمون بدی تو آسمون و آف میهم تیک

 اسکی رو ابرا.بریم واسه 
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شهرزاد دستش را باال برد و سیاوش بالش را همانجا گذاشت و با خنده 

 از جا برخاست.

 .خیلی خب بابا جوشی نشو حاال واسه من -

زنی به نفهمی و میکیوت پایینه یا عمدا خودتدونم تو واقعا آینمی -

 یست.ها نکه تو َکتِت نمیره کار من سحر و جادو و این مسخره بازی

خواست حواس دخترک را پرت سیاوش آن بحث را ادامه نداد. فقط می

وقت بو نبرد او نیازمند اطالعات بیشتری است و خودش کند که یک

 کم آمار دهد، که خب موفق هم شده بود.کم

 هایش را به کمرش زد و خیره به شهرزاد گفت:دست

 خوام برم. یعنی باید برم.من می -

ی زنده بمونی و کسی نفهمه نفست قطع نشده، باید یکی دو خوااگه می -

روز صبر کنی، بعدش شاید بتونی بری چرخ چرخ بزنی تو شهری که 

 کنن.  کشی میاعضای دژخیم هر طرفش رخ

نمیشه که همش بچپم تو سوراخ موش. هزار کار و زندگی دارم  -

 دختر.

حال حاضر حکم زنی، در این کار و زندگی که داری ازش حرف می -

 بهات رو داره. یه قدم از اینجا دور شی سرت رفته به باد.خون

ی قتل و قتاله، نامهبهای کشت و کشتار باشه یا امضای قولخون -

. تونم یه گوشه بشینم و دست رو دست بذارم. نمیام توفیر ندارهواسه

 بهنام دست تنهاس. سرش به کارهای کارخونه گرمه و تا من نباشم،

 و امالک برنمیاد. ی زمینتنهایی از پس معامله

هایش را زیر بغلش زد و با اخم نگاهش کرد. دروغ شهرزاد دست

جا نگه دارد. باز را همینآمد این پسر شیطون و زبانچرا؟ بدش نمی

اش بابت این بود که سیاوش به اما کاِر زوری، شدنی نبود. تنها نگرانی
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رج دهد و تارخ بفهمد شهرزاد او را به قتل هوایی به خناگاه سربه

 کند.نرسانده و آنوقت دخترک باید گور خودش را می

 

 

 ۹۴#پارت_

 

 

پاییدش. از آنجا آلود میاو مقابل آینه ایستاد و شهرزاد با همان نگاه اخم

گدار به آب زدنش کم بود. یحتمل که سیاوش آدم معامله بود، احتمال بی

ی دو سر سود است و برای از د برای او یک مهرهفهمیده بود شهرزا

هایش هم که شده، خود را از دژخیم دور دست ندادن اطالعات و کمک

 گذاشت زیِر فرمان زدنش لو برود.داشت و نمینگه می

سیاوش قدری رو به جلو خم شد و همانطور که با دست موهایش را 

 داد، پرسید:حالت می

 داری؟روغن و ژل که نداری،  -

 کنم.من از این آت و آشغاال استفاده نمی -

دار نگاهش کرد. چال سر ای شیطنتسیاوش برگشت و با خنده

ای رد نگاه دخترک را به سمت خود منحرف کرد و اش، لحظهگونه

 سیاوش با لحن شر و شیطون مختص به خودش گفت:

زنم و از قِبَِل همین آت و آشغاالس که دک و پوز به هم می -

کشن جلو ماشینم. شن و صف میدخترای مردم از راه به در می

شو یاد بگیری، تا ها باس دست به سنگ بزنی و قلقگاهی وقت

 ات طال بشه و سوار شی رو خورجیِن حاتم طائی.واسه
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دانست که دار نگاهش کرد. کاش سیاوش میشهرزاد کالفه و حرص

ت و الاقل این همه از هایش چقدر برای او آزاردهنده اسسریاین سبک

 زد. اش حرف نمیسبک زندگی

ای که به در خورد، سیاوش نگاهی به شهرزاد انداخت و او که با تقه

 اش رسیده، از جا بلند شد و گفت:دانست زمان انجام وظیفهمی

 بیا تو.  -

نشینی روی پاشنه چرخید و زنی با در با صدای غیژ نه چندان دل

 د در میان آن ظاهر شد.هیکل درشت و قامت بلن

 مشکلی پیش اومده؟  -

بازی و شون افتاده به کولیچی رو رواله، فقط یکینه خانوم همه -

 حرف مفت زدن. سام گفت بیام بگم خودتون بیاین چوبش بزنین. 

داد و رژ ی زمختش، تیره بودن رنگ پوستش را بیشتر نشان میچهره

ده، باعث شد سیاوش متعجب سیاه و براقش با آن ابروهای پُر و زنن

ابرویش را باال بیندازد و صدای زمختش را که شنید، آرام کنار گوش 

 شهرزاد لب زد:

 یارو مرده یا زن؟ چرا انقدر نافرم وسط جفتش گیر افتاده؟  -

هایش را روی هم فشار داد که نخندد. رو به زن شهرزاد محکم لب

 سری تکان داد و سمت سیاوش برگشت. 

 فت، حرِف رفتنه؟ هنوزم حر -

گم مجبورم به رفتن. تا حاالشم دیر شده واسه صد سالم بگذره می -

 انجاِم کارهای عقب افتاده.

 

 

 ۹۵#پارت_
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شهرزاد نفس عمیقی کشید. سخت بود، نه؟ همه کاری کرده بود برای 

برگشتن سیاوش. سرپوش روی فرمان گذاشتن، در دژخیم مثل امضای 

آمد. او االتر از هر خبطی به حساب میحکم قتلش بود و کارشکنی ب

اما باید و نبایدها را رد کرده بود و قانون شکسته بود، برای نگه داشتن 

طرفه باخبر بود و نه پسرک شوخ و شیطونی که نه از آن احساس یک

شهرزاد قصد داشت از آن مطلعش کند. سخت بود بعد از تمام این 

تی عزم رفتن کرده بود و ها، سیاوش به راحها و ریسک کردنسختی

 آمد. او هیچ کاری از دستش برنمی

تونی بری. اما قبلش خیلی خب، حاال که این همه اصرار داری، می -

 با چشمای خودت.باید یه چیزی رو ببینی. اونم

 خوای طلسمم کنی؟ و؟ نکنه دوباره میچی -

 نه، اما مگه تو دنبال حقیقت دژخیم نیستی؟ -

 به موندنم اینجا؟چه ربطی داره  -

 تماشا کن. فهمی. بشین وربطشم می -

و در مقابل نگاه سؤالی و متعجب او به سمت کتابخانه رفت. دوتا از 

اش کشید و ها را بیرون کشید و کف دستش را روی چوب قفسهکتاب

حرکت داد. چوب در راستای حرکت دست او، به عقب کشیده شد و 

ینکه شخصی بتواند دورادور و پنهانی ی اای باریک، به اندازهدریچه

مکان دیگری را رصد کند، گشوده شد. سرش را سمت سیاوش چرخاند 

هایش را سمت او و با ابرو به دریچه اشاره کرد. پسر جوان گام

برداشت و مقابلش که رسید، نگاه پُر از شک و تردیدش را از 

هویدا  اش گرفت و به آن سوی قفسه، جایی که دریچههای عسلیچشم

ساخته بود، خیره شد. اتاقکی که دور تا دورش دیوارهای قرمز داشت 

دید. یک صندلی پوشی سیاه احاطه شده بود پیش چشمش میو با کف
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چوبی وسط اتاق بود و میزی که رویش پُر شده بود از چاقو و انبر و 

کرد، خطاب به شهرزاد که لوازم مشابه. همانطور که اتاق را نگاه می

 ریش بلندش شده بود، به آرامی لب زد:رخ و تهآگاه محو نیمناخود

 اشکالی نیست بدونم چیه اسم این آبجِی شبیه داداشمون؟ -

هایش طرح گرفت. سیاوش رنگ روی لبلبخند شهرزاد، محو و بی

 عادت تحت هر شرایطی از اصل تا فرع را به باد حرف زدن بگیرد.

 هدیه!  -

 تحفه که بیشتر بهش میاد... -

کرد، با ابرویی باال سیاوش همانطور که ریلکس اتاق خالی را نگاه می

هایش رنگ نگیرد افتاده حرف زده بود و شهرزاد سعی کرد انحنای لب

 دور شد و فاصله گرفت.  اش، از اووقتی بعد از ادای جمله

ی واقعی این نیست، تو از دریچه برندار که بفهمی تحفهچشم -

 بینی.یقه دیگه جلو چشمت میاتفاقِی که تا چند دق

دار با سر کفشش روی زمین ضرب سیاوش حرفی نزد و حرص

گرفت. کالفه شده بود از این همه موش و گربه بازی و این همه تأخیر 

و دست دست کردن شهرزاد، بدجوری روی اعصابش بود. حتی 

ای از تقویم دانست کجاست و در چه ساعتی از روز و چه صفحهنمی

د، آنوقت دخترک او را بپا گذاشته بود تا چیزی را دید بزند که قرار دار

 قرار بود در آن اتاق مسخره و خالی رقم بخورد. 

 

 

 

 ۹۶#پارت_
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آلود او ی مخوف و اخمشهرزاد مقابل هدیه که رسید، نگاهی به چهره

 کرد و سعی کرد لحنش مثل همیشه سرد باشد وقتی که گفت:

شو رج طاقت بیاره و خط به خط آدمی نیست که بتونه تا آخر -

راهیش  بزنه. طاقتش که طاق شد، از راه باریکه ببرش بیرون و

 کن بره. 

 آور از ته گلویش خارج شد.و صدای هدیه، کلفت و خوف

 چشم خانوم.  -

ی راه، برگشت با اخم نگاهش شهرزاد خواست سمت در برود که میانه

 کرد و با لحنی دستوری عتاب کرد:

. ست خونِت پای خودتهنیا زندهبفهمم کسی بو برده بزرگدرضمن،  -

 دونی که هرکاری از دستم برمیاد و با کسی هم شوخی ندارم! پس... می

خیالت شیش دونگ باشه خانوم. ما اگه اهل خبط و خیانت بودیم تا  -

االن زبونمون بیخ تا بیخ کنده شده بود. اگه کسی شک برد به زنده 

 چی که خواستین به سرم بیارین. بودنش، مختارین هر

دانست هدیه شهرزاد سرش را به نرمی تکان داد. خودش خوب می

کند. اما باز هم دهانش چفت است و رازهایش را نزد کسی فاش نمی

ها الزم بود. بهرحال اینجا تحت حاکمیت او بود و این گوشزد کردن

صورت هایش کاری از جانب زیردستخواست کوچکترین کمدلش نمی

 بگیرد. 

ی سیاوش که همانطور با اخم کمرنگش به دریچه نگاهش را از چهره

کرد بندی که هدیه در دست داشت و صاف میکرد، تا چشمنگاه می

 امتداد داد و زمزمه کرد:

 و ببندی. خواد چشماشنمی -
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 هدیه با چشمانی گرد و متعجب نگاهش کرد. 

 ولی خانوم اگه بفهمه اینجا...  -

دونم. ولی دیدن و ندیدنش خطری واسه من نداره. تموم راه بذار می -

 چشماش باز باشه. 

بند را آرامی گفت و چشم«ِ چشم»اش، با اخم هدیه برعکس میل باطنی

 اش گذاشت. توی جیب شلوار چرمی

شهرزاد نگاه کوتاه دیگری به سیاوش انداخت. همان لحظه سیاوش هم 

از تالقِی نگاهشان رو گرفته بود و از  سر چرخاند، اما دخترک قبل

های سیاوش، به در های سیاه چشماتاق بیرون رفته بود و درنتیجه تیله

ای بعد با شنیدن سر و صدایی در آن اتاق، به بسته خیره ماند و ثانیه

 سمت دریچه برگشت. 

در اتاق طاق به طاق گشوده شد و مردی که دختری را به زور حمل 

کشید، وارد آن شد. شلوار چرمی پوشیده بود ل خودش میکرد و دنبامی

اش یک زنجیر نقره متصل بود. تیشرتش از همان جنس، که به حاشیه

اما بدون آستین و به سبک مالنژ بود و زنجیری که به گردنش انداخته 

بود، درشت و قطور در میان گردن کلفتش پیدا بود. موهایش کچل 

های بینی ی سمت چپ و یکی از حفرهی ابرودست بود و به گوشهیک

 ای آویزان کرده بود.حلقه

 

 

 

 ۹۷#پارت_

 

 ولم کن. ولم کن روانی بذار برم.  -
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ی احمق. خفه نشی با همین دستام چنگ میندازم و دخترهبِبُر صدات -

ات که یاد بگیری کجا بیخ گلوت بعدم میدم سگ تف بندازه رو الشه

 مونی بگیری.اللتو درز بگیری و باس زبون

 فهمی وحشی؟ خوام چرا نمیالل هفت جد و آبادته. بهت میگم نمی -

با لگدی که محکم به پهلوی دخترک زد، او با جیغ بلندی که زد کف 

پیچید، دستش را روی اتاق افتاد و در حالیکه از درد به خودش می

های سیاوش جمع شد و اخم غلیظش روی پیشانی پهلویش گذاشت. مشت

شست وقتی آن مردک، وحشیانه و قبیح موهای بلند دخترک را مشت ن

کرد و سرش را عقب کشید. چشمانش از فرط مصرف الکل بود یا به 

هر دلیل دیگر، چون قدح خون سرخِ سرخ بود و کنار گوش دخترک، 

کشید، با خشمی آشکار غیظ همانطور که موهایش را میان دستش می

 کرد:

باید چک و لگد حرومت کنم؟ حیف...  گیری یا بازخفه خون می -

ی لکاته و اونم حیف که ارباب ما رو انداخته ور دست این دختره

گفته حق نداریم دست به دخترهای خریده شده بزنیم، وگرنه تا 

االن چنان از خجالتت درمیومدم که حالیت شه کجا اومدی و با 

 چیز. ی بی همهها طرفی دخترهکی

کرد. نای حرف زدن نداشت. موهای ناله می دخترک همانطور از درد

اش دورش پخش شده بود و صورتش چنان جمع بود که میزان شلخته

داد. اما سرکش بود و پیدا بود فشار دست آن مرد را به خوبی نشان می

به میل خود پایش به آن مکان باز نشده است. آب دهانش را جمع کرد 

رد و با حرص جیغ و در یک لحظه همه را به صورت مرد تف ک

بلندی کشید. آخرین دفاعش همان بود انگار... و همان حرکتش هم مرد 

را تا سرحد جنون عصبی کرد که دخترک را روی زمین انداخت و بی 

کرد با توجه به جیغ و فریادهایش، درحالیکه الفاظی رکیک نثارش می

 براقش مشغول کتک زدنش شد.  های جیر وسر کفش
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سایید که فکش درد گرفته بود و ان به دندان میسیاوش چنان دند

هایش، به تیریک تیریک های دستش از فرط قایم بودم مشتانگشت

افتاده بودند. صبرش در شرف لبریز شدن بود. اهل سکوت نبود و 

خورد از این همه دیدن و پنهان شدن و عاجز بودن از حالش به هم می

پُر بیراه نبود همین حاال توانست و مجالش بود، هرحرکتی. اگر می

هرطور شده سمت آن مردک هجوم ببرد و چنان از خجالتش درآید که 

 ی خودش را به دست بگیرد و تنها مکاِن الیقش بشود داراالموات. یکه

با صدای بلند شهرزاد، هق هق دخترک شدت گرفت و مرد دستی به 

 اد. سرش ایستای کم پشتسرش کشید و از او دور شد و با فاصله

 شعور؟! کنی بیچه غلطی داری می -

 دونی چه واق واقی راه انداخته بود. سگتقصیر خودشه خانوم. نمی -

 باس زد تا اهلی شه و زبوِن آدم بفهمه.  رو

شهرزاد با اخمی غلیظ و آشکار سمتش قدم برداشت و مقابلش ایستاد. 

تاب بود بارید و لحنش هم پُر از عهای خشمگینش، آتش میاز عسلی

 وقتی که رو به او غرید:

ام ی بردگیت دست منه و روزی صدبار واسهتو که خودت قالده -

کنی و تا کنی از دستور سرپیچی میشی، غلط میدو ال راست می

 داره که خبریه. روی خوش بهت نشون میدم هوا برت می
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ا گوش هایش رآلود حرفمردک با فکی منقبض، سر به زیر و اخم

ی او نشانه گرفت ی سینهداد که شهرزاد سر انگشتش را سمت قفسهمی

 و با لحنی دستوری خطاب زد:

هزار بار تاکیِد اکید کردم نه تو، نه یه کدوم از اون لندهورها حق  -

ندارین سر انگشتتون رو به دخترها بزنین. گفتم عین تخم و 

م ارباب شون که هبرینی بشر، آسه میارین و آسه میترکه

 تون نکنم. گفتم یا نگفتم؟راضی باشه هم من بعدا توبیخ

هق دخترک اش را چنان فریاد زده بود، که هققسمت انتهایی جمله

«ِ گفتین»های را روی هم فشار داد و خاموش شد و مرد محکم چشم

 آرامی، زیرلب زمزمه کرد. 

و  ی او چسباندشهرزاد قدمی جلوتر گرفت و انگشتش را به سینه

 تر از قبل گفت:محکم

کنی پشت گوش میندازی جا میپری. بیکنی هرز میپس غلط می -

مو ی دیگه به خودت جرعت بده و حرفپری به اینا. دفعهو می

زمین بنداز، ببین عین یه تیکه دستمال مثقالی از این دم و دستگاه 

ی حوا و دست آخر ات بشه سردخونهکنم بیرون که چارهپرتت می

کاِرت به مجازات خوِد ارباب کشیده بشه یا نه. حاال دو هم 

 هزاریت افتاد احمق؟ 

 مرد دستانش را مشت کرد و همانطور سر به زیر زمزمه کرد:

 حالیم شد خانوم. -

ی سرکش شهرزاد کالفه دستش را میان موهایش کشید و چند طره

اش را پشت سرش انداخت. سمت دخترکی که روی زمین جلوی پیشانی

لرزید قدم افتاده بود، از درد توی خودش جمع شده بود و از ترس می

هایش را پوشانده بود و برداشت و مقابلش نشست. دخترک با دست دنده

اش رنگ د. اخم شهرزاد بیشتر روی پیشانیکرآرام آرام گریه می
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کرد آن یفهمید معنِی این دردها چیست. دعا دعا مگرفت. خوب می

های آزاد نشده ضربات کاری منجر به خونریزی داخلی و شکستن دنده

باشند، وگرنه معلوم نبود مجازاتش بابت دختری که شاِه دژخیم مبلغ 

، چه باشد و چگونه اجرا اش پرداخت کرده بودکالنی بابت خریداری

 شود. 

نگاه شهرزاد با همان اخم خیره شد بود به دخترک و خطاب به مرد 

 گفت:

 بازی درمیاره یا ادعا داره؟ چیه باز؟ کولی -

زنه و ی پتیاره ِهی نق و نوق میادعا که چی بگم خانوم! دختره -

خوام و نمیام راه میندازه. خودتون گفتین هرکی چموش بازی نمی

شو تونستم چنان فک و دهندرآورد بیاریمش راسِت شما، وگرنه می

 شو درجا یاد کنه. یکی کنم که َرب و ُرب

شهرزاد اخمش را رنگ بخشید و نگاهی به او انداخت. آنقدری از 

دستش عصبی بود که مراعات حضور آن غریبه را نکند و دوباره 

 نگوید: خوردش نکند و

ن. ِزر اضافی اینجا خریدار نداره. خواد قُپی بیای واسه منمی -

بهت که گفتم، کار بیخودی ازت سر بزنه یک به دو نرسیده پرتت 

. اونوقت کنم بیرون و به ارباب راپورت میدم بدقلقی کردیمی

چی شوخی شوخی جدی میشه و اتفاقی میفته دونی همهخودت می

اشه. که نباید! همین حاالشم امیدوار باش خونریزی داخلی نکرده ب

چون اگه یه مو از سرش کم بشه مسئولیتش با تو آدِم احمقه و 

 خودت باید جوابگو باشی. 
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 ۹۹#پارت_

 

 

مرد با همان اخم سر به زیر انداخته بود و محکم دندان به دندان 

سایید. انگار برایش زیادی سنگین بود از یک دختر جوان می

شنوی داشته باشد و دوبار در یک لحظه تحقیر شود. اما شهرزاد حرف

رسی و تعلیم دخترها را آنقدر برای شاِه دژخیم ارزش داشت که حساب

 اش کند. جثه را خدمهپنجه و درشتن قویبه او بسپارد و مردا

زیر شهرزاد مقابل دخترک روی زانو نشست و رو به او که سربه

 لرزید تشر زد:می

دونی تهش چی نه تو کار میاری وقتی میو. واسهبلند سرت -

 اطاعته؟

دختر با حرص سرش را بلند کرد و تازه آن لحظه سیاوش توانست 

سالش، شاید به زور به سیزده سال  اش را واضح ببیند. سن وچهره

اش خون مرده بود. ی لبش شکافته شده بود و پیشانیرسید و گوشهمی

هایش چسبید و حس کرد ابروهای سیاوش از فرط اخم غلیظش به مژه

اش به تندی پریدن گرفت. یک دختر سیزده ساله، نبض کنار شقیقه

ر کهنه فروخته هرچقدر هم که سود داشته باشد، چرا باید چون اعصا

هایی مجازاتش شود و عاقبتش بشود مکانی چون این دخمه و چنین آدم

 کنند؟ 

لرزید و بغض دخترک نگاه غمگینی به شهرزاد انداخت. صدایش می

 داشت وقتی زمزمه کرد:

اطاعت کنم که چی بشه؟ بشم یه ابزار واسه سوءاستفاده و  -

ولی کارم به  هرروزی به یه رنگ درم بیارن؟ ترجیح میدم بمیرم

 گند و کثافت کشیده نشه. 
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های شهرزاد نشست و از جا بلند شد. سمت پوزخند محوی روی لب

 کرد، گفت:میز رفت و همانطور که ابزارش را با الکل ضدعفونی می

ای. هرکاری ها دیره دختر جون. تو آِب رفتهدیگه واسه این حرف -

 . یهم کنی، نمیشه برگردی به جوی و از اول شروع کن

اش را سرنگ قطوری که روی میز بود برداشت و درب پالستیکی

 خارج کرد. مقابل دختر نشست و با اخم گفت:

 تو! وا کن دهن -

هایش را روی هم فشار داد دخترک که پیدا بود ترسیده است، محکم لب

 و سرش را به طرفین، به حرکت درآورد. 

ای به او محکم ضربهشهرزاد کالفه و با اخم نگاهی به مرد انداخت و 

پشت سر دخترک زد. دختر بیچاره با فریاد بلندش، از فرط درد دهانش 

را باز کرد و شهرزاد در عرض یک ثانیه زبانش را بیرون کشید. او 

پا زدن کرد، مرد از پشت سر محکم نگهش  که شروع به دست و

داشت و شهرزاد محتوای سرنگ را در فک و زبانش تخلیه کرد و 

 ر که از جا بلند میشد، گفت:همانطو

 ای اما قد صد هزار نفر هارت وچه مرگته تو؟ یه کف دست بچه -

دم کنم اجازه میمه، نه! لطف میکنی. فکر نکن وظیفهپورت می

خون بگیر و حسی اثر کنه بعد کارو شروع کنیم. پس خفهاول بی

 صدات درنیاد. 

دختر بیچاره از ترس به رعشه افتاده بود. شهرزاد انبری که روی میز 

های را انتخاب کرد. دستکش A14بود برداشت و از میان کیت سوزن، 

 استریل را پوشید و دوباره سمتش قدم برداشت.
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 ۱۰۰#پارت_

 

مقابلش نشست و فکش را محکم فشار داد. این بار دخترک واکنشی 

سی تا حدودی اثر کرده بود و لیدوکائین کارساز حنشان نداد. انگار بی

بود. با انبر، زبانش را نگه داشت و سوزن را که در آن فرو کرد، 

دخترک بلند فریاد زد. انگار آن مایع هنوز کامال اثر نکرده بود و 

توانست بیشتر از آن هایش همچنان فعال بودند. اما شهرزاد نمیعصب

آن سوراخ بند کرد و خطاب به مرد  معطل کند. پیرسینگ فلزی را در

 گفت:

 بنشونش رو صندلی.  -

صدای جیغ و فریادش که دوباره بلند شد، شهرزاد کالفه سمتش 

برگشت و این بار سیلی محکمی به یک طرف صورتش زد و بلند 

 غرید:

 ی نفهم. ام کردی بس که فک زدی دخترهِد بِبُر صداتو دیگه. کالفه -

دار به فقط با همان نگاه غمگین و بغضبار حرفی نزد. دخترک این

های های شهرزاد نگاه کرد و آرام گرفت. از دیدن حالت مردمکچشم

معصومش، شهرزاد حس کرد گذشته برایش تداعی شده و ناخودآگاه 

هایش از اشک پر ی چشماش سفت شد. قبل از اینکه پیالهچیزی تِه سینه

های آن دختر برایش شود، سوی میز قدم برداشت. چقدر حالت چشم

 فهمید حس و حالش را... آشنا بود... و  چقدر خوب می

هایش را از آن شهرزاد که به سمت میز رفت، سیاوش محکم چشم

ی وامانده گرفت و به کتابخانه تکیه زد. انگار تازه متوجه شد آن دریچه

حلقه و  های التکس و آماده شده، ابزار فلزی واتاق برای چیست. لباس

ها، چوکر اسپایکی و قالده مانند و زنجیری که به آن متصل یرسینگپ

های مختلف خریداری بود و درنهایت، دخترانی که برای استفاده
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ی جنسی که پسر جوان شدند، تنها بیانگر یک چیز بود! رابطهمی

هایش، شرم ها و القید بودنها، خوشگذرانیسریباوجود تمام سبک

ذهن هم تداعی کند. سبِک آن رابطه چنان داشت اسمش را حتی در 

ای به آن فکر هم نکرده بود؛ داد که هرگز حتی برای لحظهآزارش می

سن و  ها بخاطر سودطلبی، چقدر راحت دخترهای کمآنوقت بعضی

کردند و دانسته یا دانسته، پایشان ها میسال را قربانِی آن آزار و اذیت

 که تا ابد اسیر آن شوند...  بردندرا در باتالِق دژخیم فرو می

دار بزاق دهانش را با شدت فرو برد و خطاب به هدیه، با صدایی خش

 و آرام گفت:

خوام ببینم. تا همینجاش هم گوشی دستم بسمه. بیشتر از این نمی -

 اومده و فهمیدم اوضاع از چه قراره. 

خیال و صامت، در را گشود و منتظر شد اول سیاوش از اتاق هدیه بی

نمود که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده چنان عادی رفتار می خارج شود.

ترین اتفاقات دنیا ها، برایش معمولیاست! انگار تمام آن فریاد و شکنجه

ی معمولی و بود و عاقبت آن دختر و امثالش، ختم میشد به یک رابطه

. شود وقتی آدم خو بگیرد به سیاهیی دوطرفه... و چقدر بد میمعاشقه

 خو بگیرد به نفرت و به جایی برسد که جنایت برایش عادی جلوه کند. 

گذشتند، سیاوش گذرا نگاهی به همانطور که از آن راه باریک می

تاالرهای دیگر انداخت و متوجه شد انگار در یکی از آنها بساط فال 

. خوب به یاد داشت پارسال با دختری آشنا شمع و تاروت به کار بود

ه زیادی اهل فال بود و مدام با تاروت سر و کار داشت. از شده بود ک

ها را تشخیص دهد، اما این رو پسر جوان توانسته بود آن کارت

 تاالرهای دیگر را نتوانست خوب درک کند.  

ای از جهنم بود. جهنمی که در هر اتاقش، بخشی از انگار اینجا گوشه

نما جوالن های آدمشیطانای از گناهان به نمایش درآورده میشد و گوشه

 دادند... می
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مقابل دفتر ایستاد و بعد از دیدن تابلوی نصب شده به سر در آن، 

نیا، وکیل پایه یک نیشخندی محو به لب نشاند. اسم حاج سیروان بزرگ

ی پیراهن خودش دادگستری را از نظر گذراند و بعد نگاهی به یقه

ها را چفت و محکم بسته بود، اما مابقی دکمهی اول، انداخت. جز دکمه

ی طبق معمول برای درآوردن حرص سیروان هم که شده تا دکمه

ی خشک پیراهنش را قدری به طرفین مایل سومش را گشود و یقه

هایش را که تا آرنج باال بود، قدری باالتر برد و یکی از کرد. آستین

اش میان چهره همان لبخندهای شهد و شکرین مخصوص به خودش،

 شکفت.

هایی بلند، سمت میز منشی ای دفتر را گشود و با قدمدر کرم قهوه

زد، ای که آنجا نشسته بود و با تلفن حرف میحرکت کرد. دختر محجبه

هایش، لبخندی غلیظ به روی با ورود سیاوش و لبخند کجکی روی لب

و لب نشاند و خودش هم نفهمید چطور با دوستش خداحافظی کرد 

های کشید تا آن طرهاش را عقب میی کراواتیهمانطور که مقنعه

اش را بیشتر به زیتونی رنگ را کمی هم شده بیرون بندازد و زیبایی

 پسر جوان نشان دهد، از جا بلند شد و گفت:

 اومدین. نیا. خیلی خوشسالم آقای بزرگ -

گاهش های تیره و شیطون نسیاوش مقابل میز ایستاد و با همان چشم

 کرد.
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آ... میاد گم این رنگ آبی کاربنی هم بد نیستمرسی مددیان، می -

 .بهت. الاقل از اون سرخ و سفید قبلی بهتره

هایی گلگون سرش را زیر انداخت. برعکس سیروان، دخترک با گونه

هایش چطور قند توی دل سیاوش رک و راست بود و بلد بود با حرف

دختر جوان آب کند. مددیان در فکر و خیال اینکه البد برای 

اش توجه کرده ِسیر نیای کوچک مهم بوده که او به رنگ مقنعهبزرگ

ی میز گذاشت و با کالمش، او را را لبه هایشکرد که سیاوش دستمی

 از افکارش بیرون کشید. 

 تون تشریف آورده؟حاجی -

ی شرم به او دوخت و درحالیکه با مددیان نگاهش را با همان هاله

 رفت، سرش را باال پایین کرد. اش ور میمقنعه

شه تشریف آوردن. شما چطور آقا یکی دو ساعتی میبله، حاج -

 خبر اومدین؟بی

 سیاوش لب ورچید و ابروی چپش را کمی باال انداخت. 

الوکاله پرداخت واسه دیدن برادرم، باید وقت قبلی بگیرم و حق -

شو ببینه و منشی به تونه بیاد داداشکنم؟ ورژن جدیِد که آدم نمی

 پر و پاش بپیچه؟! 

کرد. نه به آن پاچه میلحنش طوری بود که دختر بیچاره را دست

ِد شیرینش، نه به این حق به جانبِی تلخ و تندش. با همین تعریف و تمجی

چند برخوردی که داشتند، سیاوش در نظر او درست شبیه به دریا بود! 

ای بعد، امواجش سرکش و خروشان و پرشور بود و لحظه گاهی

شد. هرچند، این دریای پرتالطم، با کرد و دوباره آرام میفروکش می

ش، الحق که برای او بدجوری جذاب و های سیاهقد متوسط و چشم

 داشتنی بود. دوست

 نه... نه... باور کنید قصد من این نبود که... -
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ای دخترک گرد شد و های قهوهسیاوش که سرش را جلو برد، چشم

 تر، زمزمه کرد:خودش را عقب کشید و او با لحنی آرام و صدایی آرام

سرزده و  اگه قصدت این نبود، لطف کن وقتی من میام، چه -

ناخونده بودم و چه با وقت قبلی، مستقیم راهیم کنی سمت اتاق 

 ام نیاری! افتاد؟! حاجی و بهونه مهونه واسه

کرد که او لبخند شیطونش را دخترک هنوز گیج و وارفته نگاهش می

 رنگ بخشید و از میز فاصله گرفت.

 زنم، اذن ورود به کسیآقاتون حرف میپس افتاد! تا من با حاج -

 دونی که؟نده. می

 فکر گفت:مددیان، تند و بی

 بله بله. می.دونم. خیالتون راحت. ولی آخه االن ایشون... -

ی حرفش نشد. سیاوش کوتاه به هول شدن او خندید و منتظر ادامه

آید سرخ عادت داشت سر به سر منشِی برادرش بگذارد و هردفعه می

ی در کرمی رنگ اتاق هو سفید شدنش را ببیند. بدون در زدن، دستگیر

 برادرش را کشید و داخل شد.

 

زمان با باز شدن در، سیروان که درحال نوشتن چیزی درون برگه هم

ی محرمیت برای چند ماه را توضیح بود و شرایط مهریه در صیغه

آرامی، از میان «ِ هعی»داد، متعجب سرش را باال گرفت و صدای می

 نشسته بود به گوش رسید.  های دختر نوجوانی که توی اتاقلب

هایش در لبخند پررنگ سیاوش با دیدن افراد حاضر در دفتر، روی لب

سالم بدون جاری شدن به روی « س»عرض یک ثانیه خشک شد و 

هایش، فرو خورده شد. بهت زده نگاهش را به مرد میانسال و لب

دخترِک کنار دستش دوخت و همانطور که عضالت صورتش شل 
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اش را سمت صورت برادرش امتداد رفت، نگاه سرگشتهیمیشد و وا م

 داد. 

 اینجا چه خبره سیروان؟  -

 

 

 

 

 ۱۰۲#پارت_

 

هایش را با سر زبان تر کرد و قبل از اینکه حرفی بزند، سیروان لب

ی ی تا انتها چفت شدهمرد میانسال از جا بلند شد و همانطور که یقه

های یل پرپشت و ریشکرد، دستی به سبپیراهن سفیدش را صاف می

 یک در میان سفید و سیاهش کشید و خطاب به سیروان گفت:

نیا.معلوم نیست دفتر این سوالیه که من باید بپرسم آقای بزرگ -

خواد بدون سالم و علیک درو وا وکالته یا سر جالیز! هرکی می

 زنه. کنه و به خودش بفرما میمی

سیروان حرفی نزد و سیاوش که هنوز توی شوک بود و از حالت قبل 

حواس و ماتش را به دخترک کم سن و سال و درنیامده بود، نگاه بی

ای رنگ، توی خودش جمع شده دار و قهوهنوجوانی که روی مبل دسته

و ناگهانِی سیاوش و عصبانیت مردی که  بارهبود و از این ورود یک

ید، دوخت. چادر سیاهش اندام نحیفش را در بر لرزکنارش بود می

دارش از زیر آن پیدا بود. گرفته بود و طرح روسری صورتی و گل

صورتش بدون آرایش و ساده، غمگین اما شاداب بود و با وجود همان 

کشید. بینی استخوانی، اش را به رخ میپیرایگی، زیبایِی تازه شکفتهبی
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ای تیز و ای و متناسب و چانههای قلوهچشمان سبز و گیرا، لب

دار، دخترکی پانزده ساله را شکل داده بودند که از فرط کوچکی نوک

فکری، آویِز کیتی به زیپ کیف دستی صورتی رنگش بند کرده و کم

بود که با طرح عروسکِی گارد تلفن همراهش ست بود. سرش را گنگ 

اهش، چقدر با و ناباور سمت مرد میانسال چرخاند. کت و شلوار راه ر

ی دیپلمات و محکمش ِست بود و به دار مردانه و یقههای نوکآن کفش

تر بود. ابروهای آمدند. سبیل پرپشتی داشت و ریشش تقریبا کمهم می

های ی چشمپیوندی و سیاه و پیشانِی خط افتاده و خطوط گوشه

مو  پشت که به لطف رنگی آن موهای کماش، به عالوهفرورفته

ی پنجاه شده بودند، حاکی از این بود که دست کم در آستانه مشکی

پر بیراه نیست فرزندانش همسن خوِد سیاوش  سالگی قرار دارد و

 باشند. 

آلود مرد گرفته شد و به هایش، از صورت اخمهای سیاه چشمتیله

کشید و عرقش را سیروان که در سکوت، دستمال کاغذی به پیشانی می

دوخت. خودش با همین استرِس برادرش و حرکت کرد چشم پاک می

ی دخترک، تا آخر قضیه را فهمیده بود. ی مرد و نگاه ترسیدهبارهیک

دارش، با کیف ی توی دست مرد و ساعت مارکبه خصوص که حلقه

ی دخترک از زمین تا آسمان فاصله داشت و قطعا و تلفن همراه ساده

 مردی پولدار به همسر خود، ی دختر جوان و ابزار خیانتِ همان کلیشه

هایش را جمع کرد و شاید فقط شان بود. مشتمصداِق قصد و غرض

برخورد خوش رو ویک ثانیه طول کشید برای اینکه آن سیاوِش خوش

داد را زنده کند و را دور بیندازد و سیاوشی که به ندرت رخ نشان می

 بلند فریاد بزند: 

ل؟ حاجِی حج رفته و اصِل کنی آقای عقل کچه غلطی داری می -

ی حج رو نفهمیده؟ تو واسه خاطر طواف کعبه پاشدی رفتی خونه

تو بذاری تو دست شیطون و اذِن بدبخت خدا یا واسه اینکه دست

 کردن دختر مردم رو ازش بگیری؟  
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با صدای فریاد سیاوش، تن دختر نوجوان لرزید و خودکار آبی از میان 

نامه فرو افتاد و چندبار تلوتلو اق و صیغهانگشتان سیروان به روی اور

ای مکث کند یا منتظر حرفی از جانب خورد. سیاوش بدون اینکه لحظه

ی مرد میانسال را گرفت و محکم میان مشتش جمع کسی شود، یقه

حواس قدمی کرد. مرد که یکه خورده بود و توقعش را نداشت، بی

در میان  ی سیاوشچشمان طاغی و برافروخته عقب رفت و

اش به اخمی صد ی او گره خورد. ابروهای کشیدهزدههای بهتمردمک

بارید انگار. هایش خون میبار نشسته بود و از سفیدِی چشمسال یک

. از اینکه هرکس به نان و خورد از این همه ناعدالتیحالش به هم می

کرد و دفتر دستکی برای خودش رسید، جایگاهی پیدا مینوایی می

ساخت، چه در لباس خیر و به در ردای شر، به فکر سوءاستفاده از می

افتاد و مفت و مسلم سر عوام را کاله دخترهای پاک و معصوم می

 گذاشت. می

کشی مرتیکه؟ ِد آخه بی پدر و مادر از سر و شکلت خجالت نمی -

تو سن پدربزرگ این دختری. از اون طوِق عبرتی که تو 

ات بلند میشه و ریش و پشم یل و طایفهانگشتت بندش کردی بوی ا

ی قد و نیم قد دور تا بچهماش و برنجت لو میده کِم کم شیش هفت

و برت داری. کدوم شرعی، کدوم عرفی، کدوم قانونی اجازه میده 

تو بذاری تو دست یه دختر بچه که هنوز سرش با دست

عروسکاش گرمه و الِف زندگی مشترک رو از ب تشخیص 

 ده؟ نمی

 

 

 

 ۱۰۳#پارت_
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های او بهش بر خورده بود، خواست با سیاوش مرد که از حرف

باره گالویز شود که سیروان زودتر خودش را به آنها رساند. آنقدر یک

ی میز خورده و بدون حواس بلند شده بود که ناگاه قوزک پایش به لبه

و ی مرد باز کرد های سیاوش را از یقهبود و او بیخیاِل دردش، دست

های مرد میانشان قرار گرفت. سیاوش را سمت دیوار هول داد و شانه

میانسال را محکم گرفت و قبل از اینکه حرفی بزند، مرد میانسال با 

 همان اخم و صدای زمختش رو به سیاوش عتاب کرد:

ی دو روزه که بوی رذالت و اش به تو جوجهاوال که فضولی -

فرسخی میره نیومده. دوما، ات تا هفت گری از تیپ و قیافهقرطی

زن و بچه و عهد و عیال من اونقدری دلشون خوش هست که 

خوان نخوان تو زندگی خصوصی من سرک بکشن. دیگه چی می

که ندارن؟ ویال وسط قیطریه و ماشین آخرین سیستم که 

شون الحساب واسهخوان بخرن که علیزیرپاشونه، هرچی می

ه بخوای حساب کنی، عرف کنم. طبق هر شرعی هم کواریز می

ام، وقتی ننه اینه یه نفر تو سن و سال من و موقعیت اجتماعی

بابای خوِد دختری بهش اختیار تام میدن و دست اون دختر رو 

ذارن، بره دنبال حاال هرچقدر هم کم سن و سال تو دستش می

 خواد زندگی کنه. دلش و اونطوری که می

 هایش گفت:از میان دندان هایش نشست وپوزخند سیاوش روی لب

البد عوضش تو هم یکی از همون ویالهای خراب شده و  -

 زنی به اسمشون، هان؟ های بی در و پیکرت رو میماشین

و بلندتر از قبل، درحالیکه خون در شریان کنار گردنش سفت شده بود 

 پرید، بلند داد زد:اش باشدتی زیاد میی پیشانیو گوشه

شرف؟ مگه عوِض جنِس جدید و کنی بیکاال میی ِد مگه معامله -

ات باز شه دی که میدون واسهترگل ورگل گمرکی و عوارضی می
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لقمه؟ فکر کردی با کت و شلوار و رنگ مو آدم شدی احمق؟ حروم

فکر کردی فقط خودت دل داری که از بس بی چاک و دهنه فقط واسه 

دختر دل نداره؟ زندگی  زنه؟ اینکاری له له میگند باال آوردن و کثافت

تو بذاری زیر پا و نداره؟ چون ننه باباش یه حرفی زدن تو باس وجدان

تو بزنی واسه چند ماه کنار یه بچه موندن؟ ای تف به اون بچه قید زن و

قانون و عرفی که اجازه میده هنوز تا هنوزه عین چند میلیون سال پیش 

سر خودتون دختربچه پشتتا ای تشکیل بدین و دهی زنجیرهخانواده

 ریسه کنین. 

شو دارم که کردم. پدر راضی، ریسه کردم که کردم! البد عرضه -

بینی، عاقل و بالغ و راضی! اونوقت شوهر راضی، دختر هم که می

چی باید گفت به کسی که معلوم نیست کیه و هنوز نیومده ساِز 

 کنه؟ نارضایتی واسه زندگِی مردم کوک می

 هایش رنگ گرفت:ش روی لبپوزخند سیاو

باید گفت تف به گور بابای آدِم ناراضی، که از صبح تا شب داره  -

کنن در حق بینه کافر و مسلمون دم چشمش جنایت میمی

ره جار بزنه حتی کسی که با مهر پیشونِی نوعش و نمیهم

تونه خدانشناس باشه و اون آتیش مصبش رو سوزونده هم میسگ

 باشه واسه سوزوندِن دودماِن خودش و بقیه. رو از جهنم آورده 

خواست پاسخ تند و تیزی به سیاوش بدهد که سیروان با مرد می

شناسی، برای اینکه بحث بیشتر از آن باال نگیرد و واحدهای دیگر وقت

صدای داد و بیداد را نشنوند، خطاب به او با لحنی مالیم و محترم 

 گفت:

کنم شما کوتاه بیا. تو رو می استدعا دارم آقای رضایی. خواهش -

تر منه. به زهرا قسم کنترل کن خودت رو. سیاوش برادر کوچیک

رسه که نباید تو جوونه، خامه، مغزش هنور کاله و عقلش نمی
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ترش درشتی کنه. شما شیطون رو لعنت کن. روی بزرگ

 استفرّللاه بگو برادر. 

ستی به صورتش مرد میانسال که سیروان او را رضایی نامیده بود، د

رت زهرا شد. پوزخند روی ی تسبیحات حضکشید و مشغول زمزمه

گرفت و گفتِن او بیشتر رنگ می« ّللاه اکبر»های سیاوش، با هر لب

ها چقدر راحت خورد. این آدممی جنباند و حرصتر سر میعصبی

داری، روی قساوات و اعمالشان سرپوش توانستند با ادعای دینمی

لوحانه بیخیال تمام گناهانشان شوند... و خلق خدا چه سادهبگذارند و 

شان به ها را و اذکاری که بدون فهمیدِن مفهومکردند این آدمباور می

خواستند با آن سر بقیه را شیره بمالند و کردند و میروی لب جاری می

 ادعای تطهیر کنند.  

 

 ۱۰۴#پارت_

 

 

مقابل عمارت، با طلسم ای آرزو کرد همان لحظه شاید برای لحظه

شهرزاد مرده بود. مرده بود و این همه ظلم را الاقل به چشم خودش 

های مرتد، این هم از حال و روز افراد دید. آن از وضعیت آدمنمی

ها رنگ و لعاب برایشان فرقی نداشت. بد بودن را دار. انگار آدمدین

شده بود، منتها ها از ازل بد سرشته همگی بلد بودند. اصال ذات بعضی

کنند و به اجرا هرکس درغالبی و هر نفر در نقشی آن را اکران می

 گذارند.می

های سیروان که دید اوضاع پایین گرفته و جو آرام شده است، شانه

 رضایی را رها کرد و رو به سیاوش گفت:

 دیگه داد و قال راه ننداز اخوی، فعال چند لحظه بیرون باش تا... -
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حرفش تمام شود، سیاوش با همان صدای عصبی منتها قبل از اینکه 

 بدون داد زدن، کالمش را قیچی کرد و پُرحرص و عاصی گفت:

اخوی هفت جد و آبادته. من سیاوشم. داداِش گور به گورت. به  -

 های عربی بهم بچسبونی.هیچ وجه هم خوش ندارم از این لفظ

ای به آرامی روی «االّللاه الاله»سیروان سری به طرفین جنباند و 

هایش جاری گشت. برادرش به هیچ عنوان رام شدنی نبود. اخالق و لب

رفتار راحتش از او پسری خودمختار ساخته بود و از آنجا که از 

کودکی در مکتب پدرش یاد گرفته بود هرکجا که بود، به غیر از مقابل 

بار حرف زور نرود، مهارناشدنی بار آمده بود و آنقدر خوِد او، زیر 

 زد. سرتق بود که در هر شرایط و حالتی فقط حرف خودش را می

دارش کشید و نگاه از برادرش سیاوش کالفه دستش را پشت گردن تب

تر بود و حالت گرفت. قد و قامت سیروان از او بلندتر و چهارشانه

و مربعی سیاوش تفاوت داشت.  داراش، با فک زاویهصورت کشیده

دار بود و برعکس موهای لخت و صاف او، موهایش مجعد و موج

دوختی که طبق معمول آراسته و مرتب، در کت و شلوار مشکی خوش

کتش را پشت صندلی چرمش انداخته بود، در دفتِر ظاهرا شکیل و 

باطنا مملو از اتفاقات ناپسندش حاضر بود. تنها چیزی که حاکی از 

های سیاه و نافذ و ابروهای خون و برادر بودِن آن دو نفر بود، چشمهم

 شان بود. بلند و کشیده

کرده انداخت و کوتاه، اجمالی و گذرا، نگاهی به دخترِک بغض

 رفت، با خودش واگویه کرد:همانطور که سمت میز سیروان می

 

 ای روان است هنوزحاجی پِی صیغه-

 

 ت هنوزپیر است ولی دلش جوان اس
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 با اینکه پر است دست و بالش از زن

 

 اندر پِی دیگری روان است هنوز

 

 «شعر از علی کرانی»

 

ی آن زدهی میز نشست و در مقابل نگاه مات و بهتباال پرید و گوشه

ای را از روی سینی که سه تا فنجان چای دست سه نفر، قندان شیشه

ش را کف زمین خالی نخورده به رویش معلوم بود، برداشت و قندهای

های سیروان آمد و سیاوش آرامی روی لب«ِ کنیکار میچه»کرد. 

ی آن ی هشت ماهههای مربوط به صیغهتوجه به او، یکی یکی برگهبی

دو نفر را از روی میز برداشت و ریز ریز، تا جایی که ممکن بود تا 

هش کرد، یک دور نگاکرد و پاره کرد. دخترکی که متعجب نگاهش می

زده مقابل دهانش را بین سیاوش و مردها چرخاند و دستش را بهت

ها را که ُخرد و ریز کرد، سمت رضایی گرفت. سیاوش تمام برگه

 حس، رو به او خطاب زد:هایی سرد و بیبرگشت و با آرامش و چشم

 داداش فندک داری؟ -

هوا دست توی جیب شلوارش برد و فندک طالیی رنگی از رضایی بی

رون کشید. سیاوش هردو دستش را گرد مقابلش گرفت و رضایی آن بی

بدون اینکه قصد او را بداند، فندک را سمتش انداخت و سیاوش آن را 

روی هوا قاپید. با پوزخند نگاهی به دختر نوجوان انداخت و با لحنی 

 پُرمعنا گفت:

 ِد بیا! تحویل بگیر خانوم! آقا دودی هم هست...  -
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 ۱۰۵#پارت_

 

 

 دخترک متعجب سمت رضایی چرخید و لب زد:

 کشی؟ آره؟ این پسره راست میگه پیمان؟ تو چیزی می -

رضایی دستی میان موهایش کشید. پیدا بود دستپاچه شده، اما خودش را 

 با هر سختی که بود کنترل کرد.

 نه به جاِن عزیِز خودت. یاوه میگه بچه پررو.  -

چرخاند، یک تای انش میسیاوش همانطور که فندک را میان انگشت

 ابرویش را باال انداخت.

گوام و تو صادق و درستکار، این ماسماسِک آتیش به اگه من یاوه -

کرد؟ نکنه محض رضای کار میپا کن تو جیب جناب عالی چی

خدا فندکی که از قضا بوی منقل هم میده با خودت داشتی عزیز 

 من؟ هان؟ 

کرد که او دستش به نگاه می دخترک همانطور منتظر و سؤالی مرد را

 ریشش کشید و گفت:

ای دوبار دروغه عاطفه جان. به وّللاه دروغه. من همش هفته -

کشم. اونم واسه تسکین. بابا تو سن و سال من واجبه هرمردی می

 بخاطر سر پا موندن یه دستی به دود بزنه. 
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سیاوش نیشخند کنج لبش را غلظت بخشید و شاسِی فندک را زیر 

گفتِن فندک، سر هرسه نفر را سمتش « تق»تش فشار داد. صدای انگش

های چرخاند و او بیخیال و خیلی ریلکس و راحت، شعله را روی برگه

تکه تکه شده گرفت و در کسری از ثانیه، صدای  ترق ترِق ناشی از 

ی دخترک گم شد. زدهها، در میان جیغ کوتاه و وحشتسوختن برگه

های سیاه کرد و نقش آتش در گویها نگاه میسیاوش همانطور به شعله

رقصید که سیروان چند قدم به سمتش برداشت و با هایش میچشم

 ترش نگاه کند. صدای بلندش، برادر کوچک مجبور شد به برادر بزرگ

 کنی؟و سکه میتو دنبال ثوابی، باشه! ولی چرا کار و بار من -

د همسن پدرجدش هم شد صیغه کردن یه دختر بچه، واسه یه پیرمر -

 غیرتی خان داداش؟کار؟ این اسمش غیرته یا بی

 و قبل از اینکه سیروان حرف دیگری بزند، دوباره سیاوش گفت: 

 مدارکشون کجاست؟  -

 خوای؟واسه چی می -

نترس اونقدرها هم بیشعور نیستم که سجلد مردم رو با علم اینکه  -

احوال رو کرد، مِد ثبتبخاطر ردیف کردنش باید چند سال رفت و آ

 خوام ببینمشون. مفت و مسلم آتیش بزنم و دود کنم بفرستم هوا. فقط می

 تو جیب کتم.  -

سیاوش با همان نیشخند از روی میز پایین پرید و درحال گشتن 

 هایش جاری کرد:ی شعر را روی لبهای کت سیروان، ادامهجیب

 

 ای دلشاد است حاجی ز زنان صیغه -

 

 ی امداد استزنان کمیتهبر بیوه 
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 پنجاه و چهار نامه در جیب کتش

 

 ی سجاد استگویی که کتش صحیفه

 

 «شعر از علی کرانی»

 

ها را روی زمین انداخت و زمان با ادای مصراع آخر، شناسنامهو هم

روی صندلی چرم و چرخشِی سیروان نشست و هردو دستش را به 

های رضایی که با غضب چشمی اطرافش گرفت. مستقیم به دوتا دسته

 کرد، زل زد و آرام و شمرده گفت:ها نگاه میبه شناسنامه

تو ببر جای دیگه. اینجا دکوِن صیغه میغه تطعیله کاریبساط گوه -

. درسته این خان داداِش ما کارش وکالته، اما وکیل عزیز من

وصِی مردهای بوالهوس و باعث و بانِی بدبخت کردن دختر 

تو بذار رو کوِلت، م نمیشه. پس همین االن، دمهای مردبچه

 تو بزن زیر بغلت و گم شو از این اتاق برو بیرون. شناسنامه

آلود به سمت سیروان که با ابروهایی درهم، سر به رضایی نگاهی اخم

 کرد، انداخت.های کف اتاق را نگاه میزیر داشت و موزائیک

لغ بزرگ واسه خب مؤمن. پس اینجوریه دیگه هان؟ مبخیلی -

کنی که بعدش با یه نمایِش اجمالی کارشکنی الوکاله تعیین میحق

 کنی؟ دست مریزاد سیروان خان. دست مریزاد. 

هایش را به و قبل از اینکه سیروان حرفی بزند، سیاوش یک دور مشت

 های صندلی باز و جمع کرد و بلندتر گفت:دور دسته



 

206 | P a g e 
 

ی ت تأثیر گذاشته که پردهانگار باال رفتن سن و سالت زیادی رو -

شی. بهت گفتم و ملتفت نمیگوِشت هم عیب پیدا کرده و کلوم من

ی هرمی و ی خانوادهبزن به چاک، نه که بهونه بیار واسه ادامه

 ایت. چند شبکه

 

 

 ۱۰۶#پارت_

 

 

ها را از روی رضایی عصبی سمت او چرخید و همانطور که شناسنامه

 کرد، گفت:زمین بلند می

مونی بگیره و یه جوجه ومه دیگه. وقتی داداش بزرگه اللمعل -

کاره و بره باال منبر واسه فتوا دادن و حکم زپرتی بشه همه

صادر کردن، بایدم چیزی به اسم حرمت تو این اتاق باقی نمونه 

 ی زمین. و شرافت آب بشه بره تو ریشه

ی زبان اش را رووار اما بلند و رسا جملهسیاوش با پوزخند، زمزمه

 آورد:

ات تو یکی حرمِت ریش سفید خودت و سن و سال کِم ارواح عمه -

داری واسه هرچی نامرد تو این نگه می این طفل معصوم رو

دم تو دنیایی که باشرفش مملکت وجود داره کافیه. ترجیح می

 ندار باشم. شرِف پسِت هیچیتویی، یه بی

 ابرویش را باال انداخت:بعد با دست به در اتاق اشاره کرد و یک تای 

 ِهری! عزت زیاد. -
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ها را میان دستش فشرد و رو به دخترک که اکنون به رضایی شناسنامه

 گریه افتاده بود، عتاب کرد:

پاشو بیا بریم. خوب شد ُدِم روباه به موقع اومد واسه شهادت که  -

طرف حسابمون رو بشناسیم و ِمن بعد گول ظاهر کسی رو 

 نخوریم. 

ی چشمش را زدود و از جا گوشه نار چادر سیاهش، اشکعاطفه با ک

 بلند شد. هنوز قدمی دور نشده بود که سیاوش صدایش کرد:

 وایستا عاطفه خانوم. -

دخترک سرجایش ایستاد و سرش را قدری سمت او کج کرد و سیاوش 

 تر از قبل لب زد:آرام

کاری ندارم پدرت تورو با چندتا چک و سفته تاخت زده که عقِد  -

موقت کنی با این مرتیکه، اما یادت باشه، تو برده نیستی که 

کارت نیستی که به محض تموم شدن شارژت خریده بشی. سیم

و باز کن دور انداخته بشی. واسه خودت ارزش قائل شو. چشمات

 چی بد. و با عقلت تصمیم بگیر چی خوبه و

یش، هازمان با جاری شدن اشکی عاطفه از بغض لرزید و همچانه

چادرش را کنار صورتش گرفت و طوری که فقط سیاوش بشنود، 

 زمزمه کرد:

گفتن هشت ماه با یه شما هم اگه به جای من بودی؛ بهت می -

لندهور برو زیر یه سقف درعوض پول داروهای مادرت جور 

تونه یه سقف بخره واسه خودت و خواهر میشه و بابات می

کارت شارژی یز و سیمرفت کنشدی و یادت میبرادرت، کور می

بستی و نه به خواست خودت، که به اجباِر و مینیستی. چشمات

خواری و هووی دو تا زن دیگه  رفتی زیِر باِر خفت وزمونه می

 شدن. 
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ای روی سیاوش به دِر بسته ای بعد، نگاه خیره و بی رنگ وو لحظه

لندش، بود که رضایی محکم آن را به هم کوبیده بود و هنوز صدای ب

های عاطفه، جمله به جمله توی اِکو شده در اتاق جا مانده بود. حرف

رفت و منجر به سردرد بدی شده بود. کالفه سرش را مغزش رژه می

اش های بسته و اخمی درهم، چندبار پیشانیروی میز گذاشت و با چشم

کنند و های مغزش درد میکرد تمام نورونرا به میز کوبید. حس می

زنند. کاش های بد و منفی را فریاد میایش یک به یک، احساسهسلول

کرد به این دفتر لعنتی بیاید تا هیچوقت شاهد این بهنام مجبورش نمی

ای از کارت بانکِی پُر خودش حجم از ظلم در حق مظلومان نبود. لحظه

اش حالش به هم خورد. انگار برای اولین و صفرهای جلوی موجودی

آورد، را که سیروان همیشه به زبان می« آه مردم» بار، درِد ترکیبِ 

کرد. چقدر سکوت آن دختر فهمیده بود و با تمام وجود درک می

سوزاند قلب سیاوش را. اما... اما هایش میدردآور بود و چقدر اشک

دانست، خور میچرا سیروان که همیشه بهنام و سیاوش را مال مردم

ی و دخترها را آنقدر راحت به خانهخودش هم به این راه افتاده بود 

فرستاد؟ یعنی او هم خدا را بخت که نه، به گورستاِن روح و روان می

الکرسی که به دیوار دفترش یادش رفته بود؟ نمازها و همان ذکر آیت

آویزان بود را فراموش کرده بود؟ آخر به چه قیمتی!! اصال مگر کسی 

تواند انقدر راحت وجدان زیر زند، میکه دم از معنویت و مذهبیت می

 نوعانش باشد؟ پا بگذارد و بیخیاِل مردم و هم

ها صیغه گفت سیروان بعد از سفر حجش، برای زوجشهره همیشه می

سوز را به معنی و خانمانخواند و این چند همسرِی مسخره و بیمی

کرد. آخر برادرش در چشم او اندازد؛ اما باور نمیها میجان خانواده

چرخاند، اخدا و باایمان بود. هرچه بهنام چرتکه را به نفع خودش میب

کرد. اما االن... فهمید و باشرافت رفتار میاو مثال حرام و حالل می

فهمید االن که با چشم خویشتن دیده بود دفتر و دستک برادرش را، می
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دفعه هایش، این یکها و دروغ گفتنشهره باوجود تمام مارموز بودن

 .نگفته و حرفش حق و حقیقت بوده است خطا

و تاابد از اینجا های همیشگی منحاال که چی؟ یکی از موکل -

 فراری دادی. خیالت راحت شد؟  

سیاوش سرش را از روی میز بلند کرد و بزاق دهانش را محکم و 

 باصدا فرو برد. صدایش خش داشت وقتی که پاسخ داد:

پونزده ساله به دست بیاد،  پولی که بابت کشت و کشتاِر یه دختر -

تره سیروان. حتی از مال و منال من و از گوشت سگ هم حروم

 داره داداش من. بهنام هم بیشتر شبهه

هایش را به کمر زد و سرش را به طرفین تکان داد. سیروان دست

دار نشست و پای چپش را سمت سیاوش قدم برداشت و روی مبل دسته

 روی پای راست انداخت. 

 

 

 ۱۰۷پارت_#

 

 

. رضایی بابت از قرار معلوم خیالت خیلی خوشه داداش کوچیکه -

دونی این یعنی چی؟ یعنی اون دختر پول خرج کرده بود؛ می

 کنه وباالخره هرجوری شده واسه مدتی که ِطی کردن عقدش می

داره. حاال چه صیغه رو من جاری کنم چه پیش خودش نگهش می

داره؟ از دفتر من بره بیرون، به  هرکس دیگه، چه فرقی به حالش

 کنن. گه و اونجا عقد رو جاری میّللاه مییه وکیل دیگه بسم
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هایش را روی هم گذاشت و انگشت شست و سیاوش محکم چشم

 هایش فشرد. اش را پشت پلکاشاره

بسه سیروان مغلطه نکن. هر خری اون چهارتا خِط وامونده رو  -

خواد دست تویی که ولی دلم نمیبخونه برام مهم نیست. به درک! 

تو از عالم و آدم جدا کردم و فکر کردم جزء آدم تموِم عمر حساب

 هایی هم بره تو این کارها. حسابی

زمان با بیرون کشیدن تسبیح سندلوسش سیروان نفس عمیقی کشید و هم

از جیب شلوار، سیاوش هم دستش را از روی صورتش برداشت و 

ای دفن اکنون خاکستر شده بود و در قنداِن شیشههایش به آتشی که چشم

 بود، خیره شد.

 ی من؟ واسه چی اومدی؟ فقط محض به هم ریختن کاسه کوزه -

اش از قندان گرفته شد و سرش را نرم نرمک سمت نگاه مشکی

 سیروان چرخاند.

 نه، من چیکار به کار تو دارم؟ بهنام پیغوم داره برات.  -

قبل از اینکه از دِر مخالفت درآید و  اخم سیروان درهم چفت شد و

اش را چین انداخت و پشت شروع به موعظه کند، سیاوش پیشانی

 دستش را رو به او باال گرفت. 

قدمت بشیم. خدا به سر آسه آسه برو جلو خان داداش مائم هم -

خور حرفی ندارم و ادای شاهده باز بخوای بگی با آدم حروم

اری، بزرگ و کوچیکی رو یادم های طیب و طاهر رو در بیآدم

مه دونی بدم نمیاد تقاِص این همیره و حرمتت که بشکنه، می

حرصی که خوردم رو سر تو دربیارم و ککم هم نگزه خبط کردم 

خواد فیلم بازی کن، اما حنات دیگه یا نه! واسه هرکی دلت می

ای! آقای خبطه نویس و صیغه میغهپیش من رنگ نمیندازه حاج

 الکی نخون. پس لغِز 
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های سیروان با اخم تسبیحش را روی میز انداخت. از برخورد آن دانه

ی میز، صدای بلندی تولید شد و او قدری کهربایی رنگ با شیشه

 کشید و به نگاهش به نگاه عصبی سیاوش گره خورد. خودش را جلو

ات معلوم پِی شر اومدی، ولی راهت اشتباست قشنگ از قیافه -

کشی با دمی نیستم که گزک دستت بدم و حال و هوای یقهسیاوش! من آ

 داداِش خودم به سرم بزنه. 

های بهنام رو ُکپی پِیست کنم و برم منم دنبال دعوا نیستم. اومدم حرف -

رد کارم. اونقدری کار سرم ریخته که چک و چونه زدن با تو رو 

 بذارم ته لیست و کال بیخیالش بشم. 

بلندی که کشید، به پشتی مبل تکیه زد و «ِ فپو»زمان با سیروان هم

اش گذاشت و همانطور که انگشتانش را در دستش را گرد دور چانه

 داد، زمزمه کرد:های پرپشت و سیاهش امتداد میمیان ریش

 و با تو و پدرت به خیر کنه. خدا عاقبت من -

عه؟ حاال دیگه شد پدر من؟ چطور موقع تقسیم مال و اموال که  -

کنی و بابایی بابایی از دهنت نمیفته، اونوقت پای رسه قد علم میمی

دردسر و خرحمالی و مخبر شدن که میاد وسط، اون میشه جن و تو 

؟میشی بسم  ّللاه

! بسه سیاوش. اصال اون مال و اموال تمام و کمال ارزونی الاله - االّللاه

منم به کارم  تو ِکش نده. مطلب رو بگو و برو بذارخودت. انقدر حرف

 برسم. 

سیاوش همان اخم کمرنگ را میان ابرو نشاند و خودکار را از روی 

میز برداشت. مشغول به هم ریختن خاکسترهای حاصل از کاغذ 

ها شد و در همان حال، سیروان با نگاهی کالفه به او که سوخته

 کرد. موهایش سرکشانه در میان پیشانی بلندش پخش شده بود، نگاه می
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خواد. کسی که هم کارکشته باشه، هم بتونه واسه یه هنام وکیل میب -

 کار بزرگ دست اعتماد بهمون بده.

 اش کیه؟ خب؟ شاکی پرونده -

ات مشکل اینه این دفعه قرار نیست بیای وسط بلوا و به نفع خانواده -

 کارت بکشی. 

کرد که سیاوش های ریز شده نگاهش میسیروان سؤالی و با چشم

هایش را پُر و خالی کرد و ر را همانجا روی میز انداخت، لپخودکا

 روی صندلی، به سمت او چرخید. 

خواد پسر متحجر و پرشورش، بشه مأموِر این دفعه بهنام می -

 ی پسر تخس و شرش. هستی؟ تبرعه

ای گنگ نگاهش کرد و بعد تسبیح سندلوس را دور سیروان لحظه

زمان با های کهربایی، همنهانگشتانش پیچاند و صدای برخورد دا

ی او به گوش سیاوش رسید وقتی که با لحنی سؤالی و صدای مردانه

 گفت:صدایی آرام می

 چیکار کردی سیاوش؟ با کی سرشاخ شدی باز؟ -

من با کسی شیشه خورده ندارم. با هیچکی هم بساط بزن بزن راه  -

هم از نو موی  ننداختم. ولی یه نفر هست که خیلی ساله رقیبمونه. االن

 دماغ شده و شروع کرده به وز وز کردن.

 کرد و سیاوش ادامه داد:حرف نگاهش میسیروان همانطور بی
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ی لوپ کلوم، یه ِملک خورده به اسم من که ربط داره به یه فرقه -

ضددین. مالک قبلیش هم ُمرده و اگه یه وقت به گوش پلیس برسه 

ن بریده شده به اسم من، هم واسه من بد اون خراب شده سندش اال

 تموم میشه هم بهنام مجبوره باخت رو تحمل کنه. 

ای به فکر فرو رفت و بعد خیلی کوتاه سرش را به سیروان لحظه

 طرفین جنباند.

 این وسط من باید چیکار کنم؟ -

هایش نشست و راحت خودش را روی صندلی لبخند سیاوش روی لب

 .انداخت و به آن تکیه زد

باس یه جوری بزنی تو گوش معامله که اسم من از این ویال خط  -

 بخوره و اسم یه نفر دیگه جوش بخوره پای سند.

 ولی این کاله برداریه!  -

فکر کردی اگه قانونی و رو به صراط مستقیم بود، بهنام میومد سراغ  -

 تو؟

 تونست از زرنگار بخواد.می -

خون خودشی بری تو داره تو که هم و بهش گفتم، اما اصرارمنم همین -

 کارش، نه یه غریبه. حاال حرفت چیه؟ هستی یا نه؟ 

سیروان چند لحظه توی فکر فرو رفت. تا به حال چنین کاری نکرده 

توانست قضیه را بچرخاند و سیاوش خواست، میبود، اما شاید اگر می

را از شر آن ویال خالص کند. به خصوص االن که پدرش اسم 

ی مشترک آورده بود، نه گفتن برایش سخت بود. پس خونی و ریشههم

 به برادر کوچکش نگاه کرد و بعد از چند ثانیه مکث، پاسخ داد:
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قبوله. باهاتونم. هرچقدر هم اختالف فکری داشته باشیم، اونقدری  -

حالیم میشه که به وقتش باید دیوار باشم واسه تکیه زدن پدر و 

 رو خالی کنم.  برادرم، نه که پشتشون

سیاوش با همان لبخند، دستی میان موهایش کشید و تارهای جلوی 

 پیشانی را عقب راند. دست دیگرش را مقابل سیروان گرفت و گفت:

ایول به َدِم گرمت. هر کوفتی هم باشی، از مرام و معرفتت خوشم  -

 میاد خان داداش. 

میان دست سیروان لبخند محوی روی لب نشاند و دست او را محکم 

ی تخس و خودش فشرد. چقدر دلتنگش بود. دلتنگ سیاوشی که چهره

کرد. هوایش، هنوز هم برای او شبیه به چند سال پیش جلوه میسربه

گر ای حمایتمثل همان وقتی که پنج سال اختالف، باعث میشد او چهره

. مثال همیشه او توپ به خودش بگیرد و قهرماِن زندگِی سیاوش شود

آورد. یا وقتی دوتایی دور از ل را از زیرزمین قدیمی بیرون میفوتبا

پیچاندند، از روی دیوار به طرف دیگر چشم بهنام مدرسه را می

خریدند، همیشه او بود که پریدند و از قنادی جلوی دبستان بستنی میمی

اش تا همان دانست، اما چهرهکرد. شاید خودش نمیپول را حساب می

ی قبال حامی و خاص بود. اوش دقیقا به همان اندازهروز، برای سی

هایش را ی مواعظ و حرفآنقدر که پسر جوان با وجود اینکه حوصله

 نداشت، همیشه برایش احترام قائل بود و روی حساب طرز فکر و دین

نهاد. ولی با اتفاق امروز اش هم که شده، او را در ذهنش ارج میداری

ای همیشه نسبت به او سرد شده بود و انگار و دیدن حقیقت، سیاوش بر

 توانست حساب قبلی را روی برادرش باز کند.دیگر هیچوقت نمی

فهمید برای دژخیم شدن، حتما نباید کسی عضو آن انگار تازه می

ی سیاه باشد، آدم در راه راست و با ظاهر سپید هم به راحتی فرقه

خواهد! به قدم برداشتن توانست دژخیم شود. دژخیم بودن، کفش نمیمی

 نیاز دارد... 
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با صدای زنگ تلفن همراهش، نگاه از سیروان گرفت و با دیدن اسم 

 فرهاد، بدون وقفه آیکون سبز را کشید و پاسخ داد.

رو تو تن و بدن مریضات جا گذاشتی یا چطوری دکتر؟ تیغ جراحی -

 درآوردی که شماره گم کردی و اَد رسیدی بهچشم و چارشون رو

 سیاوش واسه تلکه کردن و کار کشیدن ازش؟ 

 الو؟ ببخشید، شما سیاوش هستین؟  -

ی آن طرف خط، موجب شد ابروی چپش را باال بیندازد صدای دخترانه

 و دو به شک و باتردید زمزمه کند:

 شما؟!  -

من فرنازم، خواهر فرهاد. آقا سیاوش... یه مشکلی پیش اومده.  -

 مو بردن کالنتری. داداش

با شوکی که به جسمش وارد شد، از جا بلند شد و در همان حال، بلندتر 

 از قبل گفت:

 س؟ کار کرده مگه؟ کدوم شعبهچی؟ چیچی؟ کالنتری؟ واسه -

داند و با همان لحن لرزان دار بود وقتی گفت نمیصدای دخترک، بغض

ی شعبه را به سیاوش گفت و او بعد از گرفتن سند دفتر از شماره

ای مکث از ساختمان بیرون رفت و سوار ماشین ن، بدون لحظهسیروا

اش کرده بود، جدیدی که درست بعد از خروج از تاالِر شهرزاد معامله

 شد. 
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با شندین صدای چک چک آبی که منشأش پیدا نبود، نرم نرمک الی 

هایش را گشود. چند بار پلک زد تا دیدش واضح شد و وقتی که چشم

هایش با هوا شروع به تقال کرد. دستعیت خودش را فهمید بیموق

زنجیزی قطور، به سقف آویزان شده بود و دور پاهایش هم زنجیر 

دیگری قفل بود. در میان زمین و هوا معلق بود و بخاطر چسب 

توانست راحت نفس بکشد. بزرگی که روی دهانش زده بودند، نمی

ای های آهن پارهات ماشین و تکهدیوارهای خاکستری و نم کشیده، قطع

که روی زمین افتاده بود، حاکی از این بود که یحتمل این اتاقک نمور 

ست کسی آن و کثیف، گاراژ یک ملک مسکونی است که مدت زیادی

 را تمیز نکرده و به آن سرکشی نشده است.

دانست این همه سرگیجه و حال بد ناشی از کرد تب دارد و نمیحس می

ست که از محل زخم روی گردنش جریان پیدا کرده ون زیادیهمان خ

و هیچ شخص حاذقی هم به آن رسیدگی نکرده تا زخم عمیق دخترک 

را ببندد و ضدعفونی کند. عفونت و خونریزی منجر به تب و التهاب 

اش خودنمایی های ریز عرقی سرد روی پیشانیشده بود و دانه

از بیرون لرز داشت. خودش کردند. بدنش از درون گرم بود و می

ها بادیها بلد بودند برای مقابله با آنتیدانست اما سلولدلیلش را نمی

 چطور واکنش نشان دهند و از خودشان دفاع کنند.

هایش را به روی صدای جیغ و فریادش بخاطر آن چسب لعنتی که لب

 ای بعد، در زهوارهم چفت کرده بود، خفه و ناواضح بلند شد و لحظه

ی انباری با صدای غیژی بلند گشوده شد و قامت بلند یک مرد دررفته

در چهارچوبش نمایان گشت. انباری تاریک و روشن بود و جز نور 

یک مهتابی که با کمی فاصله از سر ماریا روی سقف نصب شده بود و 

کرد، منبع نور دیگری برای تشخیص اطراف وجود مدام پِت پِت می

ای خفیف به تنش انداخت وقتی گام ی مرد، رعشههانداشت. صدای قدم

به گام، همانطور که آچار فرانسه را در یک دست گرفته بود و کف 

های دخترک کوبید، جلو رفت و مقابل ماریا ایستاد. چشمدست دیگر می
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های ی آشنا گرد شد و ژوبین با همان پوزخند و چشماز دیدن آن چهره

 انداخت.مرموز یک تای ابرویش را باال 

کردم برای دیدنم بیشتر از اینا عجله چقدر دیر بیدار شدی. فکر می-

 .داشته باشی

ای کریه، به مسخره شانه باال انداخت و با لحن و بعد با خنده

 مخصوصی که منجر به اخم ماریا شد ادامه داد:

تا جایی که یادم میاد، همیشه دل تو دلت نبود که چشمت قفل شه تو -

این دفعه اما زیادی ریپ زدی که خب... اشکالی هم چشمای من. 

 نداره.

ی لبش کشید و همانطور که دور ماریا بعد زبانش را به گوشه

 چرخید زمزمه کرد:می

 منم قرار نیست بذارم بهت بد بگذره.-

هایش قدری از هم ای آنی تمام جان دخترک را فراگرفت و لبرعشه

سرنگ به گردنش تا بیهوشی مطلق دور شد. ذهنش از کوبیده شدن آن 

عقب رفت و با احساس سرمای آچاری که هایش عقبو سیاه شدن چشم

کشید مور مورش شد و دوباره به اش را روی پای او میژوبین دهانه

همان انبار برگشت. ژوبین همانطور که آچار را روی پایش حرکت 

رویش ایستاد. داد یک دور به دورش چرخید و بعد دوباره روبهمی

رمقش انداخت و بعد با یک حرکت سریع های زیبا و بینگاهی به چشم

هایش کشید و کف انباری انداخت. ماریا با چسب را از روی لب

احساس کنده شدن پوست لبش درد بدی توی دلش پیچید و صورتش 

قدری جمع شد. خون از جای زخمی که چسب کنده شده به جا گذاشته 

قطره بیرون زد و او با صدایی که در عین ترس، سعی بود، قطره 

 کرد مثل همیشه محکم و مغرور حفظش کند، زمزمه کرد:می
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کنی؟ مگه من دشمنتم که بندم کردی به معلوم هست چیکار داری می-

 زنی؟ های صد من یه غاز میام حرفسقف و واسه

 ینه گذاشت.هایش را به سهای ژوبین نشست و دستپوزخندی روی لب

زنه به دوستی و دوشمنِی تو معلوم نیست. با یه غوره گرمِی من می-

نیا و پری تو سردِی بزرگسرت، دو دقیقه بعد مویز میدی باال و می

 زنی به چاک. دست تو دستش از محفل می

ماریا باافسوسی واضح سرش را به طرفین تکان داد و ژوبین با همان 

نگاهی که با قبال خیلی فرق کرده بود و های پر از شرارت و چشم

 کرد. پایید و نگاه میکرد او را میدیگر به ماریا حس خوبی القا نمی

کال قضیه رو اشتباه فهمیدی بخاطر همینم جای اینکه بری دنبال دزد -

 بگردی افتادی به جوِن مِن دزد زده.

 اش را چین انداخت و کمی به او نزدیک شد. ژوبین پیشانی

ام فرقی نداره کی این وسط اخاذی کرده و کی خورده به زمین واسه-

 ی درپیت شارالتان. گرم. طرف حساب من تویی نه اون پسره

و از بیمارستان دزدیدی و البد بخاطر همینه که دست و پا بسته من-

 کنی!االنم مثل یه گروگان باهام رفتار می

ا اگه سفت بازی درنیاری و تو این که االن گروگانی شکی نیست. ام-

کنه و دوباره آزاد خوام رو بهم بگی، موقعیتت تغییر میچیزی که می

 میشی.

باز مانده بود هایش همانطور نیمهزده نگاهش کرد. لبماریا مات و بهت

روح ولی مرموز و متفاوت ژوبین حرفی و انگار در پاسخ نگاه بی

ی که دخترک روزگاری دوستش نداشت که بزند. این مرد، دیگر آن کس

 کرد نبود. عوض شده بود.داشت و نسبت به او احساس وابستگی می
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از اصالح ریش و مدل موها و خالکوبِی عجیب و غریب روی مچ 

هایی که به زبان های متفاوت تنش و حرفدستش گرفته تا لباس

کرد بیشتر از او بترسد و آورد، همه و همه ماریا را ترغیب میمی

بیشتر از دلش دورش کند و کالمی که به زبان آورد مثل تبری تیز و 

ز هم گسست و انگار جانش را از وسط نصف برنده، دل دخترک را ا

 کرد. 

تو هیچوقت دخترعموی واقعِی من نبودی که حاال بخوام برای به -

ای استفاده نکنم و اگه لب وا نکنی، مجبور حرف آوردنت از هر هربه

و به اون ات نشم. دختری که پدر خودش هم منبه مجازات و شکنجه

شو به نامم زد و اول و و نیست ترجیح داد و قبل از مرگش تموم هست

آخر یه زمین واسه اون به جا گذاشت، واسه منم ارزش زیادی نداره که 

 بخوام مراعات کنم و اونطور که الیقه باهاش حرف نزنم و رفتار نکنم. 

کرد که ژوبین بیخیال و دخترک همانطور ناباور و بدحال نگاهش می

همانطور که انگشت  راحت، کفش او را از پایش بیرون کشید و

 کرد، حرفش را به زبان آورد:کوچک پایش را میان آچار فیکس می

شنیدی میگن گربه باید دم حجله کشته بشه؟ روال کار ما هم همینه. -

دیم دستت که حالیت شه نه با کسی شوخی همون اول گوشی رو می

کشه. اولش مون نه شنیدن و بهونه آوردن رو میداریم، نه حوصله

ریم، ولی اگه طرف دهن وا نکنه، شک نکن مجالش ای پیش میمورچه

رسیم. جادرجا کشتِن یه آدم بیشتر از شو میباشه چپکی و افقی حساب

 اش. اینا برامون راحته که نخوایم برهان و فلسفه بیاریم واسه
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تر برده بود و با ترس و استرس به ژوبین نگاه ماریا سرش را پایین

کار خواهد چهها چیست و میدانست قصدش از این حرفنمی کرد.می

کند، اما قبل از اینکه کالمی مبنی بر سوال روی لبش جاری شود، 

زمان با نشستن های پایش لمس کرد و همسردِی آچار را میان انگشت

عرقی سرد به روی کمرش، ژوین آچار را حرکت داد و صدای جیغ 

گ شکستن استخوان انگشت کوچکش گم شد بلند دخترک، در میان بان

برد از درد کشیدن او. و در میان انباری پیچید. ژوبین انگار لذت می

نیشخندی به لب نشاند و سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. تِه آن 

زمان با ای، شرارت و شهوت ترکیب شده بود و همهای قهوهمردمک

ی شلوار او ش را به لبههای ردیف پایین، دستکشیدن زبانش روی دندان

های ژوبین ای بعد، لبگرفت. دخترک با وحشت نگاهش کرد و لحظه

 کرد:کرد و زیر لب زمزمه میاش را لمس میحریصانه مچ پای برهنه

ات این تازه اولشه. تموم مدتی رو که به خاطر اعتقادات مسخره -

 کنم. بازیمون تازهتشنه نگهم داشتی، به سبک خودم جبران می

 داره شروع میشه... 

** 

 

سیاوش کالفه روی صندلی سیاهی که در سالن طویل پاسگاه قرار 

کوبید. آروین دست نشسته بود و کالفه سر کفشش را روی زمین می

کرد و او سندی که دستش بود مقابلش طول و عرض سالن را طی می

لن ی ساکوبید و با اخمی مالیم به گوشهرا تند تند کف دست دیگرش می

زل زده بود. شک نداشت کار، کاِر ژوبین است و به دستور اربابی که 

شناخت، مجاب به دزدین ماریا شده است. اما هنوز به طور کامل نمی

با کاری که شهرزاد کرده بود و او مجبور به پنهان کردن خودش بود، 

دانست کجا رفت، نمیتوانست دنبالش برود. اصال اگر هم میحتی نمی

اش را پیدا کند. جواب بهنام را چه د بگردد که کریستال طوسیرا بای
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ای برای بیمارستان پیش داد؟ بخاطر اینکه کسی شک نکند و مسئلهمی

ی او چند نفر نگهبان گماشته شده را مجبور نیاید نتوانسته بود طبق گفته

کند مقابل اتاق دخترک کشیک بکشند و همین باعث شده بود آنها به 

ماریا دسترسی پیدا کنند و از یک لحظه غفلت فرهاد راحتی به 

 سوءاستفاده شود. 

زمان با باز شدن در انتهای سالن، فرهاد همراه یک نفر سرباز هم

وظیفه از آنجا خارج شد و مادرش تند تند به سمتشان رفت و مقابل او 

 ایستاد.

 الهی دورت بگردم من مادر. خوبی؟ اذیتت که نکردن؟  -

محوی میان چهره نشاند و برای آرام کردن مادرش، با فرهاد لبخند 

 لحنی مالیم و آرام گفت:

خوبم قربونت برم. چه اذیتی؟ یه مشکلی پیش اومده بود که باید  -

 پرسیدن. بنده خداها وظیفشونه. از کل کادر راجبش می

 بعد با سر به سربازی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و ادامه داد:

 تو راحت کنه. از ایشون بپرس که خیال کنی،باور نمی -

ی دارش، اشک حاشیهی روسری شیری رنگ گلپروین با گوشه

 چشمش را زدود و رو به سرباز لب زد:

 ام راست میگه سرکار؟ بچه -

بله حق با آقای دکتره. بخاطر تکمیل پرونده نیاز بود از کادر درمان  -

 چندتا سؤال پرسیده بشه.

 آ.د مادر؟ اگه الزمه همراهمون آوردیمخواسند مند نمی -

چی؟ ایشون مجرم که نیستن. صرفا یه فرم پُر نه مادرجان سند واسه -

ی پرونده بشه. کردن و به چهارتا سؤال کوتاه جواب دادن که ضمیمه

 والسالم. 
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 اش را قدری مرتب کرد.پروین نفس عمیقی کشید و روسری

راحت کردی. گفتم  خدا عوضت بده پسرم که خیال مِن مادرو -

ام شاخ شمشاده. به جون شما نباشه، به جون اوالدام که بچه

دونستم حال پای یکیشون به اینجور جاها باز نشده بود. میتابه

 رن.خوردن، سمت حروم و جرم و جنایت نمیهام نون حاللبچه

 

 

  ۱۱۱#پارت_

 

ین فرهاد با همان لبخند محو، سرش را زیر انداخت و قدری به طرف

تکان داد و چند ثانیه بعد از رفتن سرباز، سیاوش از روی صندلی بلند 

 . شد و همراه آروین به سمت آنها رفتند

زمان با قفل کردن فرهاد نگاهش را به سیاوش دوخت و هم

هایی که پر از شرمندگی بود و لحنی که آن هایش درهم، با چشمانگشت

 :کرد، به آرامی لب زداحساس را منعکس می

 خواستم... سیاوش من نمی -

ارزه به هر اتفاق هراتفاقی که افتاده به جهنم. خودت سالمی، می -

دیگه. من از اوناش نیستم که حاضر شم رفیقم یه تار از موهاش کم شه 

 ی من. واسه خاطر کار و باِر سکه

اش قبل از اینکه حرفش را تمام کند، سیاوش دستش را روی شانه

المش را از نصفه قیچی زده بود. لبخند کمرنگ فرهاد گذاشته بود و ک

 قدری رنگ گرفت و بعد خطاب به آروین و سیاوش گفت:

موندم مادرم واسه چی شما رو خبر کرده. خودش و فرناز هم الزم  -

 نبود بیان.
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گیرم شو میمادره دیگه. دل نگرون میشه. اگه لیاقت نداری دست -

 اش باال سر خودم باشه ها! برم سایهمی

فرهاد بی حرف فقط نگاهش کرد و او همانطور که سر کفشش را به 

 ها میزد، سر به زیر با خودش واگویه کرد:موزائیک

نی گفت فالمِن االبختکی از خدامه یه نفرو داشتم زنگ میزد می -

ای یا زنده! اونوقت دکترمون واسه خاطر محبت مادرش مرده

 ذاره. طاقچه باال هم می

آروین و فرهاد نگاهی رد و بدل کردند و پروین قدمی جلو رفت. تغییر 

ی آمد که شاید او دفعهاحساساِت سیاوش آنقدر نادر بود و کم پیش می

بدجوری دمغ و دید. واضح بود پسر جوان اش را میاول بود ناراحتی

 دهد.ناراحت است و چیزی از درون آزارش می

رو پسرم. یحتمل زِن پاک و طیبی بوده  خدا رحمت کنه مادرت -

که پسر خوب و نجیبی مثل تو دنیا آورده. هرچند خودش اینجا 

نیست، اما جاش سبزه. توفیرت با فرهاد چیه که نخوام مثل اوالد 

 .پسر خودمی مادرخودم به حسابت بیارم؟ توأم انگارکی 

که پروین به او نسبت داده بود، توی « خوب و نجیب»سیاوش به کالم 

دانست زندگی شخصی سیاوش دلش پوزخند زد. زن بیچاره چه می

ی سیاهی زیر بغل دارد. بی شک اگر از چگونه است و چه کارنامه

ی آن کارنامه هم باخبر بود، حتی چشم نداشت ببیند پسرش یک گوشه

پلکد، چه برسد که چنین رفاقت نزدیکی ومتری سیاوش میصد کیل

داشته باشند! از میان اوالدهای بهنام، فقط سیروان سر به راه بود که آن 

 هم...

ی چادر با لبخندی کمرنگ، سرش را بلند کرد. قدری خم شد و حاشیه

 پروین را گرفت و بوسید و گفت:
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من کوچیک  خانوم.تون کم نشه از سر هیچکدوممون حاجسایه -

ی فرهاد هم شمام. اگه بحث نجابت باشه، من انگشت کوچیکه

هوایِی من و سربه ام که بخاطر ندونم کارینمیشم. االنم شرمنده

 همچین اتفاقی افتاد و پاش باز شد به جایی که نباید. 

زد، حس کرد پروین از تواضع او که دوباره سر به زیر حرف می

فراموش کرد بخاطر چه به کالنتری  بغض ته گلویش نشست و انگار

آمده است. تمام غمش، اکنون برای پسری بود که انگار حسرت یک 

نگاه مادرانه و محبت خانواده روی دلش مانده بود و با وجود تمام 

 کرد. های زیادی در وجودش بیداد میهایش، غصهشیطنت

 . نور چشممی. نزن این حرفا رو.دشمنت شرمنده باشه مادر -

ای متوجه نگاه خیره، اما وش خواست حرفی بزند که لحظهسیا

زیرچشمِی آروین به فرناز شد. نامحسوس نگاهی به فرناز انداخت و 

اش است تا از وقتی دید سر به زیر مشغول پاسخ دادن به پیامک خاله

نگرانی درش بیاورد، مشت نسبتا محکمی به پهلوی آروین زد. آروین 

گشته بود که حیران نگاهش کرد و سیاوش انگار از دنیای دیگری بر

 بدون اینکه به او فرصت حرف زدن دهد، گفت:

بهتر نیست راهمون رو بکشیم و رفع زحمت کنیم؟ نه که قد و  -

ترسم تو گلوت بمونه رودل کنی ات زیادی لندهوره، میقواره

 شو یه جا بیاری باال. مجبور شم وادارت کنم همه

ی آخر کردند، اما آروین از جملهش میفرهاد و مادرش متعجب نگاه

او و رسوا شدنش نزد سیاوش، انگار یک تشت آب یخ روی سرش 

ی تناور و شاید برای یک ثانیه، آن هیبت مردانه و جثه خالی کردند

کرد، رعشه گرفت و دوباره آرام شد. آروین دخترک را خیره نگاه نمی

پُرسابقه،  ا خبره بود وفقط حواسش به او بود و سیاوش که در این کاره

راحت متوجه شده بود و به خاطر همین هم آنطور حرف زده بود که 

 چیز جمع است. آروین بفهمد او فهمیده و حواسش به همه
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فرناز کنار گوش مادرش حرفی زد و او سرش را تکان داد و آروین 

کرد، سعی کرد نه به اش را پاک میهمانطور که عرق روی پیشانی

 نه به خواهرش نگاه نکند وقتی که گفت: فرهاد و

 تون حاج خانوم. سالم برسونین. آره آره. بهتره بریم. با اجازه -

هردو چنان تند و تند خداحافظی کردند که پروین هاج و واج مانده بود. 

 از کالنتری که خارج شدند، فرناز نگاهی به برادرش انداخت و گفت:

 ان؟ داداش مطمئنی این ُرفقات آدم حسابی -

 هایش را باال انداخت:فرهاد فقط نگاهش کرد که او با خنده شانه

 

 

  ۱۱۲#پارت_

 

شون که کال تعادل رفتاری نداشت، اون یکی هم نه هم آخه یکی -

ی آدمای عادی بود نه فهمید چی میگه و چیکار قد و قواره

 شونم که شبیه آدمیزاد نبود.کنه. خداحافظیمی

از اینکه حرفی بزند، پروین رو به دخترش  فرهاد کوتاه خندید و قبل

 کشید گفت:لبش را گاز گرفت و همانطور که چادرش را جلو می

تو گاز بگیر دختر. جفتشون خیلی هم آقا و باشعور وا! زبون -

بودن. مخصوصا اون قد بلنده. هزار هللا و اکبر چه محمدی  و 

 ورزیده هم بود. 

 بندش گفت:همان لبخند نیمفرناز با خنده نگاهش کرد و فرهاد با 

 بریم دیگه. دم غروبه خوبیت نداره بیشتر از این بمونیم اینجا.  -

 چطور بریم؟ وسیله نداریم که مادر.  -
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 رسونم. ماشین سیاوش دستمه. با همون شما رو می -

 پس خودت چی؟  -

 برمیگردم هتل.  -

رسید، زدند و به اینجا که رفتند حرف میهمانطور که سمت در می

 اش را چین انداخت و به او نگاه کرد.فرناز پیشانی

خوای فرار کنی؟ این موش اینطوری که نمیشه داداش. تا ِکی می -

و گربه بازی عاقبتش به کجا قراره ختم بشه؟ من که از اولشم 

ی ما نبود. نه که بهتر باشه ها! نه. پیالهگفتم، اون دختره کال هم

و قیافه و چه اخالق و رفتار،  تو ازش سر تر بودی. چه شکل

های من و کالسیماشاهللا هزارماشاهللا زبونزد خاص و عامی. هم

دخترای محل منتظرن یه دفعه از جلوشون رد شی بهت سالم 

جواب بدی بیان پچ  کنن، اونوقت اگه یه نگاه بهشون بندازی و

 پچک تو گوش هم جارش بزنن. 

 ت در ماشین را گشود و گفت:خندید، با ریموفرهاد همانطور که می

سر آدم الخالق. این دخترا با یه جواب سالم دادن هم پشتجل -

 ذارن؟ سیاهه می

 پروین روی صندلی جلو نشست و فرناز در عقب را گشود.

شون خاطرخواه توأن. روزی ده سر هرکسی که نه، اما همهپشت -

شونو بذارم تو دست داداشم. نفر کاندید میشن که من دست

ی یه القبا، انقدر به درد نخوره که جلو سگ عکس اون دخترهبر

دونم چطور هم بندازیش بر نمیداره لب بزنه بهش. هنوزم نمی

زنم تو . آخ اگه دستم بهش برسه... چنان میو انداخت بهتخودش

 ها یکی بشه. صورتش دهن مهنش با همین آسفالت

با همان لحن  فرهاد بلندتر خندید و پروین سمت دخترش برگشت و

 مادرانه تذکر داد:
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حیا کن دختر این حرفا رو از کجات میاری تو؟ جای اینکه انقدر  -

کالسیت و اون دختره بخونی، های همتو گوش داداِشت از تحفه

تون خونه بهش بگو از امشب تا یه ماه دیگه بابای گور به گوری

 نیست بلکه به دلش افاقه کرد، منت گذاشت و برگشت خونه.

زد، یک تای ابرویش را باال برد و رهاد همانطور که فلکه را دور میف

 نگاهی سوی مادرش انداخت.نیم

 بره اونوقت؟یک ماه؟ کجا تشریف می -

س با اسی ی جندونم وهللا. کاشف به عمل اومده موقع معاملهچه می -

دست مأمورا ریختن سرشون و حاال نگیر ِکی بگیر. جفتوشون رو چپ

 گردن. د کردن و تا یه ماه دیگه هم خبر مرگشون برنمیراهی بن

 فرناز با حرص سمت پنجره برگشت و زیرلب غیظ کرد:

 دادن بهش. مفنگِی همیشه مست. کاش حکم ابد می -

ای به غره تر بود، از آینه چشمپروین نشنید، اما فرهاد که حواسش جمع

ین خانواده بود خواهش رفت. هرچه که باشد، او هنوز در جایگاه پدر ا

خواست هایش، فرهاد باز هم دلش نمیو شاید با وجود تمام بدی

 خواهرش هتک حرمت کند. 

 کنی مادر؟ برمیگردی دیگه؟ چیکار می -

باید تا شب نشده اول برم تصفیه کنم. یه سری خرت و پرت و چندتا  -

کتاب هم هست که جمع کنم بیارم. اشکال نداره شما هم بیاین که؟ 

مون دور میشه، ولی درعوض کار من جلو میفته و مجبور نیستم مسیر

 . کاری کنمفردا دوباره

 هایش را روی دوتا صندلی جلوفرناز خودش را جلو کشید و دست

 گذاشت و با خنده گفت:
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چه اشکالی داره؟ من که از خدامه واسه یه بار هم شده چشمم به  -

س آسفالِت کنده شده و های باال ماال منور بشه. فقط از باین محله

ها جوی آب دیدیم، احتمالش هست گروه خونیمون به این خیابون

 ی خونه.نخوره، اُِور دوز کنیم و بیفتیم گوشه

اش را میان دو خندید، بینیهای فرناز میفرهاد همانطور که به حرف

 انگشت گرفت و قدری کشید و گفت:

ِی که با سرد و نگران نباش دردونه. سیستم بدن آدم جماعت طور -

گیره. چه باال باشی چه پایین، آسمون خدا گرم روزگار خو می

لباس  مون یه رنگه و خیابون کثیف و تمیز با رخت وواسه همه

 آنچنانی داشتن و نداشتن هم برنمیداره. 

ی جلو بیرون را فرناز دیگر حرفی نزد و همانطور با لبخند از شیشه

 کرد. نگاه می

مان را در بر نگرفته بود و خورشید نرم نرمک داشت هنوز تاریکی آس

های نارنجی آماده خودش را برای به غروب نشستن و پوشیدن رخت

کرد که فرهاد ماشین را سمت بزرگراه به حرکت درآورد و مسیر می

 را در پیش گرفت.  پونک

ای رنگش به دست چپش بود و فرناز حدود سه ساعت بعد، کیف قهوی

ذوق دست خودش گرفته بود تا برادرش  د را با شوق وهای خریپاکت

در را باز کند و در همان حال پروین  بتواند کلید را در قفل بچرخاند و

همسایه را که دست به زیر چانه گذاشته بود  دختر الغر اندام و باریک

 پایید.و از پنجره مشغول نگاه کردن به فرهاد بود می

 

 

  ۱۱۳#پارت_
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مادرجان، این هانیه، دختر شوکت خانوم هم دختر خوبیه میگم  -

خواد. م، طفلی معلومه خاطرت رو میها. خیلی وقته تو نخشَ 

هرچی میای و میری چشم میشه و از اون یه کف دست پنجره 

 شینه به دید زدنت. خودت یه نگاه بندازی متوجه میشی.می

نظری د کند و نیمفرهاد در را باز کرد و بدون اینکه حتی سرش را بلن

 ی نیمه باز بیندازد، آرام گفت:به آن پنجره

من فعال تکلیفم با خودم هم معلوم نیست مادر من. عیب و ایراد از  -

بقیه نیست، مشکل از منه که هنوز یه چهار دیواری از خودم 

ندارم. حتی ماشین زیر پام مال رفیقمه. اونوقت دست دختر مردم 

م بیاد کجا زندگی کنه؟ تو این دو اتاقی رو بگیرم بگم چند منه؟ بگ

 که کفاف خودمون رو هم نمیده؟

کرد، سنجاق پروین همانطور که چادرش را به جارختی آویزان می

 اش را چین انداخت. زیر روسری را گشود و پیشانی

چه عیب داره مادر؟ دختری که بساز باشه، به سختِی زندگی هم  -

مونه، بعدشم خدا کریمه. یه جا قانع میشه. یکی دو سال اینجا می

 کنین میرین سر خونه زندگیتون. رو کرایه می

ها را از جاظرفی فرهاد کالفه اخم کرد و فرناز همانطور که بشقاب

 ی شام را بچیند، به جای فرهاد پاسخ داد:کشید که سفرهبیرون می

وا مامان؟ مگه عهد قاجاره که دختر بیچاره رو بیاره تو این چهار  -

واری ور دل ما؟ آدم میگه ازدواج کنم برم سر خونه زندگی دی

خودم مستقل زندگی کنم، نه که بشینم ور دل مادر شوهر و 

 خواهرشوهر.

پروین دست راستش را پشت دست چپش کوبید و قبل از اینکه چیزی 

دستی کرد و به تأیید حرف خواهرش لب به سخن بگوید، فرهاد پیش

 گشود.
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ی مستقل در من. حق هر زن و شوهریه که خونهراست میگه دیگه ما -

ی شوهره که وقتی به خودش اجازه داد اسم وظیفه داشته باشن و

دختری رو بیاره، شرایطشم جفت و جور کرده باشه. منم اگه دیدی 

قبول کردم االبختکی بریم با خونواده نازنین حرف بزنیم، فقط واسه 

ی بین خودمون بود. نهخاطر لج و لجبازی و دالیل مسخره و بچگو

وگرنه منی که تو خرج خودم هم موندم، گورم کجا بود که بخوام کفن 

 تنم کنم؟ 

 وا مادر اینا چیه میگی؟ گور و کفن سهم دشمنت باشه الهی.  -

فرهاد نفس عمیقی کشید و بدون اینکه حرف دیگری بزند، درحالیکه 

عادت داشت  کرد، به سمت حمام رفت.های پیراهنش را باز میدکمه

ها هم سر کار دومش، که هرروز بعد از بیمارستان دوش بگیرد و شب

های مأمور پرونده و کرد برود. منتها امروز سؤالماه به ماه تغییر می

اش به هم بخورد و امشب اش در پاسگاه باعث شده بود برنامهمعطلی

 هم کال نتواند سر کار جدیدش برود.

های شام بود و شغول شستن ظرفحدود یک ساعت بعد، پروین م

ی درس خواندن سوک اتاق نشسته بود. پاهایش را جمع فرناز به بهانه

ی شیمی را روی زانوانش قرار داده بود که اگر کرده بود و جزوه

مادرش سرزده وارد شد، شک نکند که دخترش درحال درس خواندن 

ه بازش ای که به عمد نیماست؛ اما درواقع تمام حواسش از پنجره

کرد این ی برادرش بود و توی دلش دعا میگذاشته بود، به مکالمه

ی او با نازنین باشد. کال انگار این دختر زیادی نچسب آخرین مکالمه

خواستند به او بند شود. شاید هم بود که هیچکدام از نزدیکان فرهاد نمی

شد و پسر دانستند کنار فرهاد باتر بود، حیف میچون زیادی از او پایین

 جوان وقتش را برای او هدر دهد.

فرهاد با تمام حرصی که در وجودش بود، پنجه میان موهای پرپشتش 

اش نگه ی صورتش امتداد داد و مقابل چانهکشید و دستش را تا زاویه
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داشت و صدای نازنین، طاغی و سرکش، بلند و بدون مالحظه از پشت 

 خط شنیده شد:

تونم با دونی چیه؟ من نمیست! اصال میآره! مشکل یه چیز دیگه -

تونه یه شه و هنوز تا هنوزه نمیآدمی باشم که هشتش گرو نه

های چهارچرخ بندازه زیر پاش که مجبور نشه راه به راه تو ایستگاه

مترو بچرخه و واسه خاطر یه فست فودی رفتن، لنِگ خرجِی سر ماه 

 بمونه.

 نازنین... -

مو بزنم. اگه بیشتر از این سکوت بذار حرفوسط حرفم نپر فرهاد!  -

و بگیری، ببری یه ترکم. یه بار شد دست منکنم و بریزم تو خودم می

جای باکالس؟ یه دفعه شد یه رستوران خارجی دعوتم کنی؟ یه دفعه شد 

تو بدی دستم بگی برم هرجا عین دوست پسر سارا، کارت بانکی

دار و آنچنانی های مارکلباسخوام خرید کنم و ککم هم بابت قیمت می

 خرم نگزه؟ که می

سال و بلند ی حیاط، زیر درخت کهنفرهاد کالفه روی تختی که گوشه

اش را روی پیشانی گذاشت. شده باالی انجیر بود نشست و دست مشت

صدای نازنین، مثل تیری زهرآنگین، تیز و دردآلود بود وقتی به 

 های قلبش کشیده شد و گفت:رگ

تونم بسازم با کسی که هنوز تکلیفش با تونم فرهاد! نمینمیمن  -

. پنج ساله که سکوت کردم. ولی اگه خودش هم معلوم نیست

تم! از مون بخواد جدی بشه و به ازدواج برسه، من شرمندهرابطه

اینجای مسیر به بعد رو باید سوا سوا گز کنیم. هرکی بره سوی 

 خودش و واسه خودش زندگی کنه.

هایش جمع شد. حق با نازنین بود. ی لبصدا گوشهند فرهاد، بیپوزخ

، اما نه از طرف او. از طرف سال سکوت، انصافا زیادی بود این پنج

 فرهاد که مدام دید و دم نزد.
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 ۱۱۴#پارت_

 

فرستادی، های یا تو یا هیچکی میاوایل که میومدی دایرکت و پیام -

شدم آدمی که تکلیفش هم با آس و پاس و هیچی ندار نبودم، حاال 

کردی یه ساعت خودش معلوم نیست؟ اون موقع که خواهش می

و ببینه و بفهمه با بیام دم دانشگاهتون سارا از دور هم شده من

توأم که از دوست پسرش خیلی سرتر و بهتر بودم، نبودم؟ 

اونوقت حاال خورشید از کدوم طرف دراومده که تو داری واسه 

تحویلم میدی که انصافا  هایی روذاری و حرفمیمن طاقچه باال 

 شنیدنش از زبون تو یه نفر برام مضحکه. 

تر شده بود و فرهاد صدای نفس عمیقش را قبل از صدای نازنین، آرام

هایش را به هم فشرد. دلش اینکه حرف بزند، شنید و محکم لب

هم اصال در حد شخصیت خودش  خواست اینطور با او حرف بزند.نمی

نبود بخواهد کسی را تخریب کند یا صدایش از یک حدی، به خصوص 

هنگام صحبت با دخترها، باالتر برود. اما اگر بیشتر از این سکوت 

گرفت، او بیشتر دور برمیداشت و فرهاد کرد و دست پایین میمی

مؤقرش، به هیچ عنوان اهل گزک دست کسی  باوجود اخالق آرام و

 دادن نبود. 

کردم دنیا همین دو روزه و اگه بیخیال دم اون موقع. فکر میبچه بو -

دونستم معنی زندگی چیه؟ چه امروز باشی، فردا از َکِفت رفته. چه می

ست که با یه تلفن زدن، دونستم یکی مثل همون رفیقت سیاوش برندهمی

گن. هر شن و بهش چشم قربان میاش دو ال راست میکلی آدم واسه

هاش رو خره و هروقت بخواد، زیردست، آدما رو میلحظه اراده کنه

 فروشه.... می
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زنی هایی رو میزنی دختر؟ باورم نمیشه داری حرفچرا بلوف می -

ات دیکته کردم و هیچوقت تو گوِشت شو واسهکه یه وقتی خودم همه

 نرفت.

باورت بشه یا نه، االن منم متوجه شدم واقعیت زندگی همینه و عوض  -

مونه. این دفعه خره و ِگدا تا ابد ِگدا میهم نمیشه. ارباب، رعیت رو می

خوام به جای خواب و رویا بافتن، واقعیت رو و باز کردم و میچشمام

 ببینم. 

شگِی دانست از خشم است، یا همان غِم همیفرهاد سکوت کرد. نمی

توانست اش را به التهاب انداخته بود. نه میهایش، تبی که پیشانیچشم

خواست صدای نازنین را بشنود و اخمش حرف بزند و نه دلش می

 وار و لرزان گفت:بیشتر چفت شد وقتی که او زمزمه

ی چشم بسته و کورکورانه عاشق ظاهرت شدم. مثل همه -

دل باختم بهت و اومدم  زنن، منمات پرپر میدخترهایی که واسه

گفتم عاشقتم. تو شاید خودت ندونی، ولی مشهوریتت فقط تو 

دانشگاه خودتون نیست. خاصی. از همه نظر منحصر به فردی و 

تو داره. کل محل فرهاد کامرانی رو به هر کسی آرزوی داشتن

ی یه نگاه از ی دخترها تشنهشناسن و همههمین تک بودن می

لعنتی. حق بده دِل منم رفته باشه واسه چشم  . حق بدهطرف توأن

 و ابروت. حق بده لرزیده باشم واسه صدات که... صدات که... 

زمان با خیس شدن بغضش، تا همانجا یارای ایستادن داشت و هم

های او و سکوت کردنش، فرهاد دستش را به صورتش کشید و گونه

 سنگین و گرفته زمزمه کرد:

ی این احساس، بنِد ظاهر م دورم بودی؟ همهفقط واسه چشم و ابرو -

زنی هرکسی تا دلش به هوای قد بود؟ اینجوری که تو داری حرف می

و هیکل کسی لرزید باید کورکورانه جلو بره و هر پیشنهادی رو سر 

 زبونش بندازه. 
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چی واسه خاطر ظاهر بود و اوایل نه، دلی بود... ولی بعدا چرا! همه -

چی فرق کرده. نه من اون آدم ها. اما االن همههگردن کشیدن جلو بچ

ی خوراک رو از همهاحمقم و نه تو اون پسِر رویایی که خواب و 

گیره و هنوزم که هنوزه عکسش تو گالری گوشی تک به دخترها می

شونه. من بزرگ شدم فرهاد. یه عمر با حقوق بخور نمیر بابام تک

 اون بدتر و... زندگی نکردم که شوهرم هم یکی باشه از

فرهاد کالفه شده بود از پرچانگِی او و بیشتر از آن از دست خودش 

کفری بود که چرا این همه سال، از روی دلسوزی یا هردلیل دیگر، 

ای احساس وقتش را صرف آدمی کرده بود که اصال از بدون ذره

های احساس قلبی خود باخبر نبود. حق با نازنین بود، پسر جوان و چشم

اش زیادی مشهور بود و شاید خوِد او هم عمدا دست روی نازنین لیعس

گذاشته بود که از دست حرف و حدیث و هرروز معرفِی دخترها 

ها و دالیل مسخره، شده بود باعث راحت شود... و تماِم این بچه بازی

و بانِی پنج سالی که الکی و بیهوده هدر رفت و هردو را هرچه بیشتر 

 رد.از خودشان دور ک

ی رئیس نگاهش را با تأنی سمت متن سخنرانی که طبق خواسته

دانشگاه، برای فردا آماده کرده بود چرخاند و پوزخندی پررنگ میان 

صورتش عیان گشت. چقدر همه به معقول بودن او و ذکاوتش ایمان 

چقدر خودش از این جهالِت مسخره و انتخاِب بی پایه و  داشتند و

خودش هم خسته بود از این رابطه. همان  خورد.اساسش حرص می

 کرد.بهتر که االن برای همیشه تمامش می

های سخنرانی را میان دستش لوله کالفه اخم کرد و همانطور که برگه

 حوصلگی گفت:کرد، کالم نازنین را از نیمه قطع کرد و با بیمی

 انقدر از این شاخه به اون شاخه نپر. حرف آخرت رو بزن و تمام. -

 ست، جدایی!حرف اول و آخرم، یک کلمه -
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 ۱۱۵#پارت_

 

های ای کوتاه، که قدری هم هیستریک بود از این حرفش روی لبخنده

فرهاد نشست و نازنین از آن طرف خط، دستش را جلوی دهانش 

هق نکند و دسِت دلش رو نشود. آنقدر این ی او هقگرفت تا از جمله

اش بود که قلِب خودش هم تحملش یدروغِ نخواستن برخالف میل باطن

کرد. اما مجبور بود بزند زیر عشق و عاشقی و با منطق، جواب نمی

مثبت به مردی دهد که باوجود بیست سال اختالف سنی، از لحاظ مالی 

ی آنها خیلی باالتر بود و شاید دخترک در کنار او از افراد محله

 کرد. تر زندگی میراحت

هایش را محکم ت و سرد بود که دخترک پلکصدای فرهاد، آنقدر سخ

روی هم فشار داد و آخرین کلماتش با وجود آن همه سردی و تأکید، 

برای او مثل الالیی در گوشش پیچید و سلول به سلول، امواجش را 

 ی قلبش بنشیند. گذراند تا در صندوفچه

ریم کنم و بعدش میپس به عنوان کالم آخر، یه اتمام حجت می -

دایی. تموم این مدت رو نمیگم از سر دلسوزی یا ترحم، سراغ ج

اما به خاطر احترام به احساست روی تموم توقع و حرفات 

ی مسخره ِکش پیدا سکوت کردم و به اصرار خودت این رابطه

کرد و هیچکدوم نفهمیدیم چطور روی پنج سال از عمرمون خط 

اهمون از هم سیاه کشید. اما از اینجا به بعد، همونطور که گفتی ر

سواست. تو میری سی خودت و منم میرم سراغ زندگی خودم. به 

تو جایی بشنوم و نه دیگه کوچکترین خوام اسمهیچ عنوان نه می

تونم اثری ازت تو زندگیم پیدا بشه. من همونقدر که آرومم، می

در عرض یک ثانیه این آرامش رو به هم بریزم و برخوردم 

ی بود و چی شد و از کجا اومد. چنان جدی بشه که نفهمی چ
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بخوای سرک بکشی تو زندگیم،  حال ندیدی، اما از این به بعدتابه

هم بهت نشون میدم. پس مثل یه  رو ی سکهقطعا روی دیگه

هات وایستا. نه مثل دختر، جنم داشته باش و سر تموم حرف

چهارتا عین سارا امشب به سحر نکشیده دوباره بخوای ساِز 

وک کنی. چون من از اوناش نیستم که باج بدم یا محتاج برگشتن ک

حضور کسی توی زندگی خصوصیم باشم. شک نکن زیر حرفت 

 زدن، برات زیادی گرون تموم میشه. متوجه شدی؟

لحن جدی و اکید فرهاد، آنقدر برایش تازه بود که از فرط بهت، زبانش 

تازه توانست  ی بعدِی او،به سقف دهانش چسبیده بود و با شنیدن کلمه

 حرف بزند. 

 نشنیدم بگی آره!  -

 آ... آره. فهمیدم.  -

خورد. فرهاد کالفه دستش را میان موهایش کشید. حالش به هم می

خورد از اینطور حرف زدن و لعنت به اجبارهایی که حالش به هم می

گاهی باعث میشد خودش را فراموش کند و با قطعیت، خط قرمز به 

های نازنین، قدری بکشد. بعد از آن همه توهین دور حریم و شخصیتش

 برخورد و سفت و سخت بودن، قطعا الزم بود، نبود؟!

 تو چی؟ حرف آخرت... حرف آخر تو چیه؟  -

ی حیاط خیره ی نازنین، کافی بود برای اینکه فرهاد به گوشهجمله

های پهن و بزرگ درخت انجیر را از نظر بگذراند و با شود. برگ

روح شده بود، حرف آخرش را فرط انجماد، خشک و بی لحنی که از

 به زبان بیاورد:

کسی که با التماس بیاد و با ادعا بره، تا ابد متلمِس ادعای  -

 ست. حرف آخر منم جدایِی. یه خداحافظِی آخر، برای همیشه.بقیه
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لرزان نازنین، روی تخت افتاد و صورتش را میان بالش  تلفن از دست

تر از هروقتی در خودش شکست. فرهاد خفه، سخت فرو برد و ریز و

چند لحظه منتظرش ماند و وقتی کالمی از جانب او نشنید، انگشتش را 

ای که او در حال دلیت کردن روی آیکون قرمز کشید و درست لحظه

ی شیمی ی نازنین بود، فرناز از آن طرف با ذوق و شوق جزوهشماره

ی پیروزی مشت کرد و به نشانه را کف اتاق انداخت و هردو دستش را

 باال برد.

 آررره! همینه! َدِمت گرم که ُدِم این بچه پررو رو قیچی کردی.  -

ی پروین که زده و زمانی که سرش را بلند کرد، از دیدن نگاه بهت

اش را درسته قورت داد و مثل یک دختر باالی سرش ایستاده بود، خنده

حواس، زانویش گذاشت و بیی برعکس را روی خوب و آرام، جزوه

خطِی آن شد و همان لحظه صدای مادرش را با خودکارش مشغوی خط

 شنید:

ی خبه خبه! واسه من ادای دخترهای باشعورو در نیار و جزوه -

های سر و ته دستت نگیر که خودم فهمیدم حواست پِِی حرف

 فرهاد بود. 

درش را فرناز بدون حرف، جزوه را برعکس کرد و دوباره صدای ما

 شنید:

صاحاب از تو درسخون از آب درنمیاد. جای اینکه ِهی اون بی -

رو چپ و راست کنی و بچرخونی، یه چایی بریز برو با داداشت 

کم زبون . الاقل تو یهراه نیستحرف بزن. اوضاعش االن روبه

ام از بس از دست اون بریز، بلکه از خیاالت بیاد بیرون. بچه

رِی که شده پوست و استخون. الهی شکر ی ذلیل شده فکدختره

 مون راحت شدیم.شرش کم شد از سرش همه

 خندید، جزوه را بست و بلند شد.فرناز همانطور که می
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آ! بیچاره فرهاد که هرکی از مامان توأم واسه خودت یه پا کارآگاهی -

 کنه. شو مییه طرف جاسوسی

. باال منبر نپر واسه من. دختر و این همه ورپریدگی؟ برو خبه خبه -

 کاری رو بکن که گفتم. 

مون بزن ای به چشم. مخلصتم هستم. ما بند کفشتیم پروین خانوم، گره -

 فنا شیم. 

ی تپلش را چپ نگاهش کند که فرناز محکم گونهپروین خواست چپ

 و فرز سمت آشپزخانه رفت. که به خنده افتاد، دخترک تر بوسید و او
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فرنگی داشت، به پا های صورتی رنگی که طرح توتانگشتی دمپایی

با  کرد و به سمت فرهاد که همانجا روی تخت نشسته بود قدم برداشت.

ای، فرهاد سرش را از های شیشهخوردن استکان شنیدن صدای تکان

به سمت دیگر چرخاند و با های جلوی دستش بیرون کشید و میان برگه

جان به لب نشاند و هایش، لبخندی کمدیدن فرناز و لبخند غلیظ روی لب

 در خودکارش را از انتها برداشت.

فرناز، سینی که دستش بود را کنار فرهاد گذاشت و همانطور که روی 

 نشست، با لبخند گفت:تخت می

 آ! ختمهای جهیزیه مامان. خودم ریچای سماورِی، تو استکان -

فرهاد نگاهش را سمت دوتا استکان کمرباریک مملو از چای که بخار 

های ها بلند میشد و قندان پُر از نقلداغ و عطر خوش ِهل از آن
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اش را بیدمشک کنارشان دوخت و همانطور که عینک مطالعه

 برمیداشت، پاسخ داد:

 آ دردونه! راضی به زحمت نبودیم -

فراریت داده، اونوقت حاال که نیست و  چه زحمتی؟ بابا از خونه -

برگشتی پیشمون، حقش نیست یه چایی سماوری از دست آبجِی گلت 

 بخوری؟

ها را برداشت و در همان حال، دوباره صدای فرهاد یکی از استکان

 فرناز را شنید.

 چی میشد اگه هیچوقت بابا نداشتیم؟ -

اش، سرش هکرد و بعد از گفتن جملدخترک رو به رویش را نگاه می

 را سمت فرهاد چرخاند و ادامه داد:

چرا؟ چرا این آدم باید بابای ما باشه؟ اصال کسی که صبح تا شب  -

ست و شب تا صبح عین جغد بیداره واسه زهرماری دود نئشه

کردن، چرا باید ازدواج کنه و دو نفر دیگه رو وارد این دنیای 

 شون تباه بشه؟ سیاه کنه که زندگی

کف   ان با نفس عمیقش، استکان را بی توجه به داغ بودن،زمفرهاد هم

 دستش فشار داد و گفت:

ی ما محکومیم فرناز. آدما حق ندارن بگن چرا! شاید همه -

 محکومیم به زندگی و بعدشم... مرگ!

هایش را در هم قفل کرد. فرهاد یکی از فرناز حرفی نزد و دست

بود و انگار حالوت  های بیدمشک را سمت دهانش برد. کامش تلخنقل

هایش سوی کتاب قطوری آن نقل هم نتوانست قدری شیرینش کند. چشم

ی که فرناز زیر بغل زده بود کشیده شد و نرم نرمک آنها را تا چهره

 خواهرش باال کشید و پرسید:
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 این چیه دستت حاال؟ -

ی قدیمی و چاپ سنگی که از عهد کتاب خسرو و شیرین. یه نسخه -

 .ی مامان موندهامرزمون تو قفسهجِد خدا بی

 خب... تو که اهل شعر نبودی!  -

هنوزم نیستم! مامان گفت بدم بهت ببریش کارگاه اوس محمود بلکه یه  -

 روش بکشه.  دستی به سر و

رو  فرهاد کتاب را از دست او رفت و همانطور که جلد کهنه و رنگ و

 . کرد، ابرویی باال انداختاش را وارسی میرفته

آره خیلی خاک خورده. معلومه قدیمیه. موندم من چطور ندیده  -

 بودمش تا حاال. 

 هایش را باال انداخت.فرناز بیخیال شانه

معلومه دیگه، چون به قول مامان، خواهر و برادری آبمون با  -

 ردیف و قافیه توی یه جوی نمیره.

 فرهاد با خنده چشم از کتاب گرفت و رو به فرناز گفت:

 کنیم با نثر و داستان. دگی میعوضش زن -

فرناز لبخندش را رنگ بخشید و با هیجان رو به او روی چهار زانو 

 روی تخت نشست.

ام یادته داداش هرشب یه صفحه از مدیر مدرسه رو واسه -

مون دیدم فکم وا های مدرسهشو که تو کتابخوندی؟ اصال اسممی

 موند. 

ام م که چشم همه دنبالشه واسهکلی حال کردم قبال داداش خفن و جنتلمن

 تعریفش کرده بود.

 های سخنرانی گذاشت.فرهاد سری جنباند و کتاب را روی برگه
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تو جای دیگه بندازه تو دست و بالت. برو بچه. برو خدا روزی -

 ی زیر بغل من نیست. ها قوارهاین هندونه

ده اش خم کرد و با خنفرناز بیشتر نزدیک او شد و سرش را روی شانه

 گفت:

 اصال بیا شرط ببندیم، هرکی باخت باید مجازات شه، هوم؟  -

ی مردانه، روی صورت فرهاد قدری بیشتر رنگ گرفت و همان خنده

 استکان را روی سینی گذاشت. 

بندی زنه حرفی که تو دلته، شرطیه چیزی تِه چشماته که داد می -

 و مجازات شدن نیست.

برادرش خیره شد که او یک تای فرناز سرش را بلند کرد و مات به 

 ابرویش را باال انداخت.

تو که از اولم واسه گفتن همین راز اومده بودی، دیگه نذر  -

کنی اش نکن دردونه. بگو بدونم چِی که دست دست میامامزاده

 واسه گفتنش.

حالت نگاه فرناز، به وضوح تغییر کرد و رنگ و بوی غم گرفت. 

ن کرده بود، نرم نرمک میان گلویش هایش پنهابغضی که پشت شیطنت

ی اول زمان که سرش را زیر انداخت، با چکیدن قطرهنشست و هم

 اشکش، زمزمه کرد:

 بابا...  -

 بابا چی؟ دومرتبه قرض باال آورده؟ -

فرناز سرش را آرام آرام به چپ و راست حرکت داد. ای کاش قرض 

بودند، اما از باال آورده بود. هرچند، هنوز چند نفری طلبکارشان 

حقوق فرهاد و فروش طالهای مادرش، الاقل قدری از آنها را صاف 

حلی پیدا کرد. اما از بخت بد شد برایش راهکرده بودند و بهرحال می
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او، مشکل چیز دیگری بود. چیزی که حتی رو نداشت آن را نزد 

برادرش بازگو کند و شرم داشت دخترک از گفتن پیشنهادی که پدر 

اش، سیلی محکمی به صورتش دیشب به او گفته بود و نتیجه جفاکارش

هایی که فرناز تا صبح روی بالشش ریخته بود و هنوز هم بود و اشک

 تمامی نداشت.

 انداخت.سکوت دخترک، دِل برادرش را بیشتر به تشویش می 
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هایش را محکم روی هم فشرد و سینی چای را با سر انگشت، لب

تر به فرناز نشست. دستش را زیر دورتر هدایت کرد و نزدیکقدری 

ی او گذاشت و دخترک که روی سر بلند کردن نداشت، با چانه

ی فرهاد به های بهت زدهمقابل چشم دست صورتش را پوشاند وهردو

متعجب و کالفه  هق افتاد. فرهاد مچ هردو دستش را گرفت وهق

 صدایش کرد:

اسه چیه؟ نگام کن. با توأم میگم نگاه کن ها وفرناز؟ این اشک -

 آ. پرسمو. به جوِن خودت حرف نزنی میرم از مامان میمن

 تندتند گفت: هایش را برداشت وی آخرش، دخترک دستبا جمله

مو بیخ تا بیخ نه توروخدا نگی بهش. بدونه لب وا کردم کلمه -

 بُره. گفت نگم بهت.می

اش نشست و این بار سعی کرد نیاخم فرهاد، ناخودآگاه روی پیشا

 لحنش محکم باشد.
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بازی کردن تا بوده و بوده من از این خونه فقط دروغ شنیدم و نقش -

 دیدم. اگه توأم بخوای تحویلم بدی که...

خوام دنیاتون نباشه به عمرم به جون خودت، به مرگ مامان که می -

 یه کلوم دروغ بهت نگفتم. این دفعه هم نمیگم. 

ام. چی گفته بهت که ریختی به این دفعه هم سرراستش کن واسهخب  -

 هم؟ 

زیر و آرام، خیره به فرناز چند لحظه مکث کرد و بعد همانطور سربه

 ی تخت، زمزمه کرد:گوشه

شناسمش، نه تا دیشب اسمش به یه نفر هست به اسم اتابک. نه می -

اونم راضِی. و ازش خواستگاری کرده، گوشم خورده بود. بابا گفت من

 امروز فرداست بساط بله برون باشه و...

 بسه فرناز! -

هایش را به هم دوخت و با صدای نسبتا بلند فرهاد، دخترک محکم لب

های سرخ از خشمش را به هم فشار داد. اتابک را او محکم چشم

های پدرش بود که کار واردات مواد انجام قماش شناخت. از هممی

 هل چهل و دو سالی سن داشت.داد و دست کم چمی

اش از فرط خشم به اش شدت گرفته بود و پیشانیی پیشانینبض گوشه

التهاب نشسته بود، اما سعی کرد آرام باشد. الاقل در حال حاضر باید 

نشاند. نه اینکه با عصبانیت به حال بدش دل فرناز را به آرامش می

ریکی محسوس از هم اش با تیریک تیهای مشت شدهدامن بزند. انگشت

های دخترک، هایش به روی شانهگشوده شد و با گذاشتن دست

مجبورش کرد نگاهش کند. فرناز که سرش را باال گرفت، فرهاد خیره 

های خواهرش، با لحنی محکم و قاطع ای روشن چشمهای قهوهبه تیله

 حرفش را به زبان آورد.
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از ذهنت  گوش کن فرناز، هرچی که بهت گفته رو همین االن -

بریز بیرون، خب؟ چون این اتفاق فقط در یک صورت میفته، من 

تون تو خاک دفن شده باشه. تا ام دم چشم همهمرده باشم و جنازه

کشم، تا وجود دارم و هنوز اونقدری دنیا ام، تا نفس میمن زنده

مو زیر پا بذارم و بذارم پدرم و شرف ام نزده که غیرتپِس کله

ذارم نه بابا نه هیچ و نابود کنه، نمیدگی خواهرمدستی دستی زن

احدالناسی چپ نگاهت کنه یا قصد دست درازی داشته باشه. 

هیچوقت الت و الابالی نبودم ولی اسم تو که بیاد به خدای باالی 

شرفی رو که هرز رفته و کج شده کنم دسِت بیسر قسم قلم می

من همینجا پیشتم. سمتت. فهمیدی دردونه؟ هر اتفاقی هم بیفته، 

 برمت.فوقش با خودم می

اش را باال کشید و با لحن مظلومی فرناز که قدری آرام شده بود، بینی

 انداخت زمزمه کرد:که چنگ به دل فرهاد می

 کجا؟ آخه ما که جایی رو نداریم.  -

ی زندگی همیشه سخته، ولی اگه بخواد، خدا بزرگه دردونه. قافیه -

خواد فکر کنی به دیف میشه. دیگه هم نمیمون رچی واسههمه

فهمی یعنی خزعبالتی که تو گوِشت خونده. تو امسال کنکور داری. می

های چی؟ یعنی خط زندگیت بستگی داره به تالش امسالت. این حاشیه

مسخره رو بریز دور و فقط بچسب به کتابات. هرجا هم مشکل داشتی 

 خودم درس میدم بهت. حله؟

اش پاسخ آن همه بغض، کوتاه خندید و با صدای گرفته فرناز در میان

 داد:

حل که هیچی. وقتی تو میگی حواست بهم هست، میخ میشه و  -

 جوره هم در نمیاد.فرو میره تو مخم. دیگه هیچ

ی غم داشت و شاید رنگی به لب نشاند. لبخندی که رگهفرهاد لبخند بی

در راحت دست توانست انققدری عطر و بوی بغض. چطور پدرش می
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گلش بگذارد؟ دختری که انصافا بچه بود... هنوز اول روی دختر دسته

راه بود و معلوم نبود فردا چه اتفاقی توی مسیرش قرار بگیرد. از 

اش هنوز به بلوغ ذهنی حرف زدنش هم پیدا بود که تفکر کودکانه

ه رحماننرسیده و کال و نابالغ باقی مانده است. آنوقت آن مرد، چه بی

قصد کرده بود یگانه دخترش را با عیاشی خودش تاخت بزند. اما مگر 

فرهاد وجود نداشته باشد که چنین تصمیمی را عملی کند. تا او زنده بود 

کرد دستی را کشید، قلم میو به عنوان عضوی از این خانواده نفس می

بخواهد به سوی ناموسش دراز شود. حاال چه آن دست، دسِت غریبه 

چه خودی. فرهاد بلد بود به وقتش مثل کوه پشت خواهرش باشد باشد، 

. اگر هم االن ی برادرش استو به همه بفهماند این دختر تا ابد دردانه

خواست خیال بود، صرفا بخاطر این بود که نمیآرام گرفته یا ظاهرا بی

 بیشتر از آن فرناز را اذیت کند.

ل سیاوش، حذف کردن ذهنش مرتب نمیشد. دزدیدن ماریا، حس و حا

های پدرش... همه و همه اتاقک تاریک نازنین، مشکل فرناز، قرض

 ذهنش را در بر گرفته بود!

 و او چقدر واهمه داشت از فردا...

 

 

 

 ۱۱۸#پارت_

 

برد، وقتی که گذرد که در آن حال به سر میدانست چند ساعت مینمی

ای که در دست داشت، خراش عمیق و محکمی شکسته ژوبین با شیشه

های دیگر کشید. صدای جیغ بلند روی مچ پایش، درست در کنار زخم

هایش لبریز دخترک در میان انبار پیچید و از فرط سوزش و درد، چشم
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های به خون نشسته، با یک دست ن با همان چشماز آب شد و ژوبی

صورت دخترک را مشت کرد و سرش را چنان پایین کشید که 

 های گردنش به صدا کردن افتاد و او توی صورتش فریاد زد:مهره

 ِد بنال احمق!  -

 ی او درهم آمیخت:و صدای ماریا، بلند و عاصی با نعره

 خبرم... فهمی؟ من بیدونم! چرا نمینمی -

وبین پرحرص صورتش را رها کرد و دخترک باز معلق شد. از ژ

خورد و خون شدت تکان دست او، چون آونگی آویزان تکان تکان می

ریخت. آنقدر خط و روی زمین می های پایش چک چکاز سر انگشت

هایش پیدا بود که زخم شیشه روی مچ پا و جای شالق روی ران

حال کرده بود. اما با وجود تمام را بی خونریزی ناشی از آنها، دخترک

ها، هنوز درد در عمق استخوانش پیدا بود و این سوزش آن ِسر شدن

 پوش وزمانی بیشتر شد که ژوبین خطاب به نگهبان سرتاپا سیاه

 دار مقابلش زمزمه کرد:نقاب

ی کنه دخترهبیارش پایین! تا خوب از خجالتش درنیام، لب وا نمی -

 لکاته.

ای مکث، طبق حرف او اهرم ا لرزید و مرد بدون لحظهتمام تن ماری

زنجیر را کشید و در کسری از ثانیه، صدای جیغ بلند ماریا بلند شد و 

های کمرش در هم به کمر روی زمین افتاد. حس کرد تمام استخوان

هایش با شدتی زیاد به روی صورتش جاری شد. چقدر شکست و اشک

م شده بود. چقدر آن احساس اعتماد به ژوبین برایش گران تما

چقدر کورکورانه و از سر مصلحت و خواست پدرش، جهنم بود و

هایش بیشتر از اینکه از سر درد باشد، آتشش سیاه بود و سوزان. اشک

از روی پشیمانی و ندامت بود. پشیمانی از اعتماد به ژوبین و شهرزاد، 

منافع اربابشان که خود در بختک دژخیم اسیر بودند و ماریا را بخاطر 

 وارد آن باتالق کردند.
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ی سوم پیراهنش را تا دکمه ژوبین کالفه موهایش را مشت کرد و

شقی ماریا گشود. گرمش شده بود از فرط آن همه حیص و بیض و کله

کرد. دخترک مغرور بود و این را ژوبین که و حرف نزدنش اذیتش می

دانست. اما او هم می از کودکی با او بزرگ شده بود، از هرکسی بهتر

طوری تعلیم دیده بود که یاد بگیرد چطور غرور بقیه را بشکند، با 

شکنجه و آزار نابودشان کند و درنهایت به اعتراف مدنظرش برسد و 

شان کند. هرچند ماریا ی کاری، برای همیشه خالصبعد... با یک گلوله

بود دخترک زنده از این قاعده مستثنا بود. ظاهرا شاه دژخیم امر کرده 

 بماند و ژوبین هم جرعت نه گفتن نداشت.

آستین پیراهن سفید رنگش را تا آرنج باال زد و قدم قدم، شمرده و آرام 

به ماریا نزدیک شد. دخترک همانطور که به کمر افتاده بود، با 

چشمانی لرزان نگاهش کرد. ژوبین هردو زانویش را روی ران پاهای 

هایش را بست، او هردو ز فرط درد چشماو گذاشت و دخترک که ا

دستش را از دو طرف کمر او روی زمین تکیه زد و روی صورتش 

ای لرزید و بعد چشمانش را خم شد. ماریا با احساس نزدیکی او، لحظه

تراش ولی های ژوبین یک دور در آن صورت خوشباز کرد. مردمک

تر ی نزدیکهایش قفل شد. قدرروح چرخید و درنهایت میان چشمبی

 شد و شمرده و آرام زمزمه کرد:

های منی. به راحتی یه نگاه به خودت بنداز، االن زیر دست -

خواد، به هر روشی که عشقم بکشه انجام تونم هرکاری دلم میمی

بدم و ککم هم نگزه تو بهش مایلی یا نه. پس خوب فکر کن، بعد 

ررت تموم ات بیشتر به ضتصمیم بگیر. ممکنه نه گفتِن دوباره

بر من، اون مردی که اونجا ایستاده، بدش نمیاد بشه. چون عالوه

اش جفت و جور بشه ی مجازات، یه کیس خوب واسهبه بهونه

 و... 

اش، توی دهان کشیدِن لب پایین و باال انداختِن ابروی ی جملهو ادامه

های ماریا قدری از هم فاصله گرفت و قبل از سمت چپش بود. لب
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هایش را از دور او برداشت و کف رفی بزند، ژوبین دستاینکه ح

زده و ناباور هردو دستش روی پهلوهای دخترک نشست. ماریا بهت

 نگاهش کرد و به سختی لب زد:

 خوای چه غلطی بکنی؟ تو... تو می -

اش، پیراهن زمان با گفتن جملهی لب ژوبین نشست و همنیشخندی گوشه

 ز وسط پاره کرد. دخترک را از دو طرف گرفت و ا

همون غلطی که هنوز باهاش آشنا نیستی، ولی خیلی وقته متادوِن  -

هایش به روی زمین، زمان با پرت شدن دکمهجوِن من شده. هم

چین را از کف زمین برداشت و روی بدن دخترک ژوبین سیم

گذاشت. نفس ماریا ته گلو حبس شد و از تماس آن وسیله که 

ی به عنوان ابزار مجازاتش استفاده کرد روزهیچوقت فکر نمی

شود، مو به تنش راست شد و با احساس انزجار قدری توی 

 خودش جمع شد. 

هایش را بست ژوبین سرش را روی او خم کرد و دخترک با عجز چشم

ای بعد... تن نرم و نازک ماریا زیر صورت آن مرد وحشی و لحظه

د هرکدام با حرص میک چین که او بعد از ایجاهای سیمبود و جای زخم

گرفت، روی بدنش زخم و خون مرده شده بود. از میزد و گازش می

ی خون سوخت و مزهبس بلند جیغ و فریاد زده بود، ته گلویش می

 داد.می

 

 

 ۱۱۹#پارت_

 

فریاد میزد، ژوبین ُمِصرتر  کشید وجالب بود هرچه او بیشتر درد می

داد. مثل یک بیمار انجام میشدت بیشتری کارش را  میشد و با لذت و
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هایش را کرد و سر انگشتروانی، تمام آن خون را زیر زبانش مزه می

 فشرد.وحشیانه به جسم او می

های دخترک راه گرفته بود و تمام جانش از بس ی چشماشک از گوشه

روی آن زمین کثیف، سفت و محکم بند شده بود، بوی روغن سوخته و 

 داد. آب رادیاتور می

چین را روی زمین ژوبین کالفه از تقال و دست و پا زدن او، سیم

انداخت و دوباره روی دخترک نشست. هردو دستش را به گردن او 

های سرخش به او زل زد و داد، با چشمفشرد و همانطور که  فشار می

 وحشی و طاغی فریاد زد:

... پدر کثافتت اون مدارک کوفتی رو کدوم ِد بنال حرومزاده -

 گوری قایم کرده؟ حرف بزن احمق... 

زمان با کوبیدن پشت سرش به روی زمین، ماریا حس کرد و هم

هایش سیاهی رفت و دردی مثل افیون، رعد و برق شد و در تمام چشم

سیلی زمان با ی ژوبین، همجانش پیچید و صدای بلند و وحشیانه

های مغزش اکو شد و به محکمی که توی صورتش کوبید، میان سلول

 گوشش رسید. 

خوب  تو یا باس برم سراغ اصلی کاری؟ خودتمکنی دهنوا می -

ام عین آب خوردنه یه ضرب برم سراغ خط دونی واسهمی

 قرمزت و بعدش عینهو یه گالون بنزین سوختت کنم بری هوا!

ی آن سیلی شکافته بود و خون ربهی لب ماریا، از شدت ضگوشه

آمد و درد سر و تنش آنقدر زیاد بود که نتوانست حرف بزند. حتی می

نتوانست از خودش دفاع کند. برای اولین بار مغلوب شده بود و چقدر 

تر برود، ماریا حس ژوبین که خواست پایین داد.این احساس آزارش می

یک بختک، قصد دارد تمام ی مرگ به جانش افتاده و مثل کرد فرشته

هایش را به هم فشرد. آن تر چشمجا مصادره کند. محکمجانش را یک

کرد و گشت. راهکاری دست و پا میحل میلحظه فقط باید دنبال راه



 

250 | P a g e 
 

آورد که این اتفاق رخ ندهد. تمام عمر، با ایمان و ای میبهانه

ژوبین در توانست اجازه دهد اکنون اعتقاداتش بزرگ شده بود. نمی

چنین، عرض چند دقیقه همه را به باد دهد. حقش نبود. حقش نبود این

کف این انبار نمور و کثیف، بالیی سرش بیاید که به سختی بعد از تمام 

های شهرزاد ها، در اثر صحبت با روانشناس و کمکاین سال

ی سیاه و فراموشش کرده بود. خاطرات نحس گذشته، مثل یک پرده

هایش، زمان با فشار دادن پلکی مغزش چنبره زد و هموحشتناک رو

صدای جیغ و فریاد دخترکی پنج ساله که از دست آن مرد چشم آبی و 

گریخت، در هر سلول از مغزش اکو شد و خوارش میهای خونچنگال

گام به گام پیچید. دخترکی که در نهایت در دست آن مرد وحشی اسیر 

اش برای همیشه کشته ، روح کودکانهی وسط جنگلشد و در میان کلبه

 شد و از بین رفت...

زمان با هق هق عرق سردی پشت کمرش را در بر گرفت و هم

ی تلخ، شروع به تقال کرد. تقالیی شدیدش از به یاد آوردن آن خاطره

های شدید ژوبین شد و ضرب و شتمی که که درنهایت منجر به کتک

 صورت و بدن ماریا را نشانه گرفت.

ای پرشیطنت و یک جفت چشم شاید تنها برای یک لحظه، طرح چهره

ای هایش ظاهر شد. همان صدای گرم و مردانه و جملهسیاه پشت پلک

که زمزمه کرده بود، ناقوس شد و در عرض چند ثانیه در تاالرهای 

 مغزش ریکاوری شد و زنگ زدن گرفت:

. شاید زیادی تو جمع کنی و زیاد دورش نپلکیکنم حواستوصیه می»

صحبت شد، اما بدقلق باشی و نشه دوکلوم عین تخم بشر باهات هم

های اون احمق به خواد به گناه نکرده، جرمگناهی. دلم نمیدونم بیمی

 « پای تو هم نوشته بشه و وسط آتیشش بسوزی.

 تر از قبلی به یادش آمد:ی دومش، پررنگو جمله
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تنها آدِم قابل اعتماِد دورت هام رسیدی و فهمیدی هروقت به حرف»

 «تونی باهام تماس بگیری...واسه حل کردن قضیه منم، می

هایش، نفس بلندی کشید و به سختی سر زمان با سوت زدن گوشهم

های محصور در میان زنجیرش را مقابلش نگه خیز شد. دستجایش نیم

کشد داشت و قبل از اینکه ژوبین لباس زیرش را از میان پایش بیرون ب

ی توان و نهایِت ایش رقم برند، با تتمهها برتر از اینو گناهی بزرگ

 تواند، بلند بگوید:جانی که برایش مانده بود، سعی کرد تا جایی که می

 دونه مدارک کجاست... میگم. میگم بهت. یه نفر هست که می -

هایش را ریز کرد و بعد های او، قدری چشمژوبین خیره در چشم

را از روی پای او برداشت. ماریا نفسی آرام، از سر هایش دست

 راحتی خیال کشید و او گفت:

زنی؟ دروغ گفتن تو دم و دستگاه ما مجازات داره. بلوف که نمی -

 زر بزنی در دم چپکی شدی. حالیته که؟ 

 ماریا تند تند سرش را به معنی تایید جنباند. 

ره چون پدرم ام نگه دادونم. مدارک رو دادم یه نفر واسهمی -

مو وصیت کرده بود جز خودم دست کسی بهش نخوره. گوشی

 ام بیار، زنگ بزنم بهش بگم بیاره اینجا. واسه

هایش پررنگ شد و دستش را جلو برد و محکم پوزخند ژوبین روی لب

های ماریا جمع هایش، چشمصورت ماریا را گرفت. از فشار انگشت

دخترک حرفش را به زبان شد و او با همان پوزخند، توی صورت 

 :آورد

 

 

 ۱۲۰#پارت_
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عقل؟ ی بیو اسکل گیر آوردی دخترهو خر فرض کردی یا خودتمن -

فکر کردی اونقدر کودنم که آدرس رو بذارم کف دستت و توأم فرتی 

زنی بدی به این یارو و بعدش صفحه بچرخه به سمت تو؟ اشتباه می

 دختر عمو! 

میدم. فقط بذار باهاش حرف بزنم. به جز نه نه. خیلی خب آدرس رو ن -

 دونم!اون هیچکس از جای مدارک باخبر نیست. حتی خود منم نمی

ژوبین با حرص صورتش را رها کرد و همانطور که از جا بلند میشد، 

 زیرلب زمزمه کرد: 

 «ی احمق.گندت بزنن دختره» -

یک دور طول و عرض انباری را طی کرد و بعد دستی میان موهایش 

اش را تهدیدوار سمت او شید و سمت ماریا چرخید. انگشت اشارهک

 گرفت و گفت:

ی یه پیامک وقت داری. کوتاه و مختصر آدرس رو فقط به اندازه -

 پرسی و تمام! افتاد؟ می

ی پا، ماریا بی هیچ حرفی فقط سرش را تکان داد. ژوبین روی پاشنه

و خطاب به او سمت نگهبان که دست به سینه ایستاده بود، چرخید 

 گفت:

گوشیش دست درباِن گاراژه. جنگی برو بیارش و بیا. باید قبل از  -

 اینکه محفل امشب شروع بشه محل مدارک رو بفهمیم.

هوا از دهان ژوبین خارج شد، مثل یک نور که بی« گاراژ»ی کلمه

امید، توی دل ماریا سر و صدا کرد. سیاوش آن شب در مهمانی بود. 

شان هم خبردار پس احتماال از رازهای این گروه و اماکن مخصوص

توانست به او بود. در حال حاضر سیاوش تنها کسی بود که ماریا می

کار سخت، این بود که یک پیغام رمزی بسازد. باید اعتماد کند و تنها 
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چید که ژوبین شک نکند، اما سیاوش کلمات را طوری کنار هم می

برسد. خوب به یاد « گاراژ»ی روی آنها فکر کند و در نهایت به واژه

داشت زمانی که بخاطر کارهای زمین رفت و آمد دفتر زرنگار را 

هایی که نوشته بود. جمله کرد، خوِد او چنین پیغامی برایشمی

ها بود که ی اسم یکی از کافهی اول و آخرشان سازندهدرنهایت، واژه

ها و گل رز آبی هدیه خواست بعد از تمام ابراز عالقهپسر جوان می

هایش، آنجا با ماریا قرار بگذارد. قراری که دخترک هیچگاه قدم دادن

شناس مدارکی به به آن نگذاشت. چون همان روز توسط یک فرد نا

دستش رسید که حاکی از دزدیده شدن زمین پدرش، توسط سیاوش و 

ی عمیق و ماندگار و بهنام بود... و همان مدارک تبدیل شد به یک کینه

 دار. نفرتی پررنگ و ریشه

هایش را جلو ژوبین که تلفن همراه را مقابلش گرفت، دخترک دست

 بند کرد.هایش آورد و به سختی آن را میان انگشت

فقط یک ثانیه غفلت ژوبین کافی بود برای اینکه گالری تلفنش را باز 

کند و با سر دو انگشت، عکسی که آن روز از کارت سیاوش گرفته 

اش زوم کند و آن را به حافظه بسپارد. ی شخصیبود را روی شماره

رند بود و دخترک با وجود حال بدش، زود توانست حفظش کند. 

لغزید و بعد از لرزشی محسوس، روی کیبورد می هایش باانگشت

را لمس کرد و  sendی به خصوص، آیکون نوشتن آن پنج جمله

هایش هایش قاپید، اشکزمان که ژوبین تلفن را از میان دستهم

هایش را به خودسرانه و طاغی، صورتش را خیس کردند و محکم چشم

ِل تلنگر بودند که به هم ها دنباهم فشرد. چقدر زمین گرد بود. چقدر آدم

دانست دخترک چه به سرش آمده بود که ربط پیدا کنند. تنها خدا می

اکنون از دست کسی که یک روز مقابِل سیاوش سنگش را به سینه 

خواری برداری و رانتمیزد، به سمت او که همیشه به عنوان نماد کاله

 کرد، پناه ببرد و بگریزد.اش میتلقی

 دیگه خود خدا هم گفته یه نگاه حالله.زهرمار وحشی.  -
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ی چشم انداختن به فرناز از آره حالله ولی نه به خواهر رفیقت. گوشه -

 پدر و مادر. تره بیکاری هم حرومهزار کثافت

 بهت که گفتم، من...  -

جا کردی. مگه شهر هرته؟ احمق اون دختر بیچاره کِم کم ده تو بی -

خونه. چه نوز مدرسه میره و درس میسال ازت کوچیکتره. بعدشم، ه

 اش نقشه کشیدی تو ذهنت؟ وقت ازدواجشه که تو واسه

ذاری تو دهن من؟ به علی چی حرف مینقشه کدومه سیاوش؟ واسه -

کنم یکی دو سال خوام االن پا پیش بذارم. صبر میقسم من خودمم نمی

 دیگه بگذره، بعد. 

ه هرجا دیدیش همینطوری خوای تا یکی دو سال دیگآها یعنی می -

 عین بز زل بزنی بهش؟ 

 خب تو میگی چیکار کنم؟  -

. این طفل معصوم نه سن و من میگم دندون لق رو بَِکن بندازش دور -

غوِل اش به کادرکشِی نرهی تو میاد، نه شکل و قوارهسالش به شناسنامه

 تو. 

رازو تو  مگه دست خودمه؟ بقرآن خودمم تو عذابم. یک ساله که این -

ست. خر. فرناز بچهی کلهدلم نگه داشتم. هی گفتم بیخیال شو پسره

شونو خوردی. نمیشه بهش چشم داشته خواهر رفیقته. تو نون و نمک

ست! ِد مگه حکمت باشی. اما نمیشه! حرِف دِل الکردارم یه چیز دیگه

 اش؟فهمه که دیکته کنم واسهو منطق می

ای گذاشت، گرهپیتزا را روی کانتر میهای سیاوش همانطور که جعبه

 اش نشاند و به رفیقش زل زد.کمرنگ میان ابروان سیاه و کشیده

ی نفهم. چه بی چاک و دهن شده بی پدر و دلت غلط کرده مرتیکه -

زنم تو دهنش دندوناش بیفته مادر. با همین چهارتا استخون می

 کف حلقش دیگه زر زر نکنه.
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 ۱۲۱#پارت_

 

هایش را روی هم فشرد و میان موهای کوتاهش لب آروین محکم

کرد، از نو ها را باز میپنجه کشید و سیاوش در همان حال که جعبه

 نگاه کوتاهی به رفیقش انداخت و گفت:

آ! به روح مادرم دفعه ات میندازی بیرونآروین این دخترو از کله -

کنم. یدیگه ببینم زل زدی بهش داری قورتش میدی دیگه مراعات نم

 کنم تا بفهمی هرز پریدن یعنی چی. همونجا ناکارت می

رفت، اخم آروین از جا بلند شد و همانطور که سمت آشپزخانه می

 کرد و گفت:

! مگه من خیال سوئی تو کنیدیگه داری با بدپیلگی شلوغش می -

سرمه؟ گفتم دوستش دارم. خبط که نکردم. اینم از کجِی شانس و 

اقبال منه که دلم به هوای خواهر فرهاد لرزیده و هیچ غلطی هم 

 تونم بکنم. نمی

از ِکی دلت افسار درید که حاال داره سر و صداش به گوش من  -

 رسه؟می

اوش طبق معمول سنجیده و کنجکاو، طوری سؤال پرسیده بود که سی

آروین نتواند از پاسخ دادن طفره برود. کالفه روی صندلی پایه بلند 

 تری داشت، پاسخ داد:نشست و با صدایی که تُِن پایین

از همون دفعه اولی که دیدمش. وقتی که فرهاد رو مجبور کردیم  -

 بده. وسط کافه سنتی.بابت نمره الف شدنش بهمون سور 

 زرشک! پس بگو اول پیاله بدمستی افتاده به جونِت و وا دادی.  -
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شکست و هیچوقت نمیومدم که حاال کاش اصال قلم پام می -

 اینجوری رسوای خاص و عام بشم. 

هایی که یخ ریخته بود گذاشت و خواست ها را توی لیوانسیاوش نِی

پُر چند که صدای پیامک تلفنش،  ی سیاه را بردارد و آنها رانوشابه

 مانع شد. 

ی بطری نوشابه را همانجا روی کانتر گذاشت و با دیدن شماره

ناشناس، ابرویش را باال انداخت و قفل صفحه را باز کرد. با دیدن 

هایش متعجب متن پیامک، عضالت صورتش شل شد و مردمک

 روی جمالت آن لغزید. 

شده بود، قاچ پیتزای دستش  ی اوآروین که متوجه تغییر حالت چهره

 را دوباره توی جعبه گذاشت و گفت:

 چی شده سیا؟ اگه خبریه بگو منم بدونم.  -

ی رفیقش باال کشید. چندتار سیاوش نگاه متعجبش را تا روی چهره

اش ریخته بود که با کف از موهای صافش، سرکشانه میان پیشانی

ن آن چند خط، چنان وا رفته دست آنها را باال داد. جسمش با خواند

بلند گرفت و به سختی روی ی صندلی پایهبود که دستش را به گوشه

آن جا شد. سیب گلویش به شدت تکان خورد و سرش را از آن 

ی کوچک بیرون آورد. آروین همچنان سؤالی و مبهوت صفحه

 کرد که او آرام زمزمه کرد:نگاهش می

  ماریاست. ماریا پیام داده بهم. - 

آروین حالتی متفکر به خود گرفت و زمانی که یادش آمد ماریا همان 

ی زندگی سیاوش است، آمد دخترک مخصوص و فاکتور کشیده

حرفی بزند که قبل از اینکه لب وا کند، سیاوش دستش را به 

 صورتش کشید و با لبخندی کمرنگ، سرش را باال گرفت. 
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که هیچ، قلِب خِر ما  القمردمت گرم اوس کریم. با این کارت شق -

خواستی معجزه کنی اقلکم یه ندا اش کردی. میرو از وسط شقه

 مو ببرم باال. ی خوندادی جنبهمی

ی کیبورد را باال کشید و با همان لبخند مشغول هایش، صفحهانگشت

 تایپ بود که آروین محکم مچ دستش را گرفت.

 کنی سیاوش؟کار میچه -

از آن پیامک چند خطی، دستش را  حواس و سرمستسیاوش بی

 کشید، اما آروین رهایش نکرد. 

رسم و سور سات ات میی نداشتهکنم؟ دارم خدمت عمهکار میچه -

 اش! راه میندازم واسه

ای کوتاه، سرش را بلند چپ نگاهش کرد که او با خندهآروین چپ

 کرد و با صدایی که تن بیشتری داشت، دوباره گفت:

و ازت گرفته که ادای کور جماعت رو در شماتمگه خدا چ -

بینی کریستال خودش با پای خودش اومده سراغم؟ کدوم میاری؟ نمی

 زنه به اقبالش که من نفر دوم باشم؟ نفهمی تو این شرایط لگد می

تو به کار بنداز پسر. این دختر از بیمارستان دزدیده شده. این عقل -

ین پیام یا از طرف خودش نیست، یعنی چی؟ یعنی االن گروگانه و ا

 یا اگه هست واسه دور زدِن توئه. 

ی سیاوش، به همان سرعت که روی صورتش طرح گرفته خنده

بود، خشک شد و نرم نرمک از بین رفت. نگاهش یک دور میان 

 پیامک و صورت آروین چرخید و او ادامه داد:

 کنن. خون میگیرن و تو میای نفسحواست باشه اینا بو ببرن زنده -
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سیاوش دوباره پیامک را نگاه کرد و سیب گلویش باشدت تکان 

آلود به لب اش را باال کشید و نیشخندی غمهای سرگشتهخورد. چشم

 بار زیرلب واگویه کرد:نشاند و این

گفتم تو قهرت گرفته باهامون. گنگت باالست نگاه به این پایین  -

 کنی. اصال شیطون رو چه به فرشته؟ ها نمیمایین

را زیر انگشت شستش فشار داد و تلفن  powerی بعد دکمه

همراهش را کنار کانتر انداخت. نیشخندش، به پوزخندی عیان مبدل 

 روین نگاه کرد. شد و دستی به پشت گردن ملتهبش کشید و به آ

ام. گفتم این با من شیشه خورده داره، نمیاد شعر تایپ کنه واسه -

 بگیره.  ونگو تورش کردن که مچ من

اش گرفته بود های او خندهآروین هم به این حرص و جوش خوردن

اش غمگین بود. انصافا اینکه سیاوش به خاطر و هم از ناراحتی

 دختری به خودخوری بیفتد، زیادی برایش غیر قابل باور بود. 

کشید پسر جوان تند تند سر کفشش را روی پارکت کف آشپزخانه می

به صورت مدور، به دور چانه  و با افکاری مشوش، دست چپش را

 .دادحرکت می

 

 

 ۱۲۲#پارت_

  

آنچنان از دست خودش حرصش گرفته بود که حد و اندازه نداشت. 

حال پیش چطور این همه مقابل ماریا ضعف پیدا کرده بود؟ تابه

مدار و نیامده بود پسر جوان در هیچ حالتی آن رگ سیاست

یک پیامک، چقدر راحت  دارش را فراموش کند. اما امشب باذکاوت
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های ی آتش، تمام غصههای ماریا مثل آِب رووا داده بود. جمله

امروزش را فرو نشانده بود اما االن با درک واقعیت، چون 

نشاند. سوزاند و به درد میخاکستری داغ و حدید، استخوانش را می

ها زیادی ساده انگار واقعا حق با شهرزاد بود. سیاوش گاهی وقت

 .. بود.

آروین که دید رفیقش دمغ و کالفه نشسته و لب به پیتزای باز شده 

 زند، برای عوض کردن حالش آن سکوت سنگین را شکست.نمی

و سرد میشه از دهن حاال ول کن این زانوی غم رو. بخور غذات -

 میفته دیگه نمیشه لب بهش زد.

از روح ای بیسیاوش با شنیدن صدای او حواسش جمع شد. با چهره

جا بلند شد و کت اسپورت سیاهش را به همراه سوئیچ و گوشی از 

 روی کانتر برداشت.

 تو بشین بخور، من یه سر میرم بام.  -

 چایی پسر.شنوی شق شِق بارون رو؟ میری میبام؟ نمی -

خوام برم که سرماش بخوره تو سرم، بلکه این اتفاقا منم می -

 ودش.ی وامونده رو بشوره ببره با خحافظه

ی پیتزایش آروین گیج نگاهش کرد و او که به سمت در رفت، تکه

را تند جوید و با کمک یک قلوپ نوشابه به سختی قورت داد و پشت 

 سرش راهی شد. 

صبر کن منم میام باهات. خریت که شاخ و دم نداره. به من میگی  -

ات نیست که این وقت عقل، اونوقت خودت یه جو عقل تو کلهبی

 نی به جاده.شب نز

کف را ی همی آسانسور تکیه زد و آروین دکمهسیاوش به آینه

 فشرد که صدای او را شنید:می
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 حالم ناخوشه آروین. یه امشبه رو نپیچ بهم.  -

لحنش سنگین بود و صدایش خش داشت. خواست در ماشین را باز 

کند که آروین سوئیچ را از او گرفت. چقدر عجیب بود برایش تغییر 

 لت یهویِی سیاوش.حا

ترم از تو. بده من منم همچین خوش و سرمست نیستم. ولی روال -

 شینم. می

را کف دستش گذاشت. ای نگاهش کرد و بعد سوئیچسیاوش لحظه

سمت صندلی شاگرد رفت و بی هیچ حرفی در را گشود و توی 

 ماشین نشست.

ود لحظاتی بعد، آروین روی پشتی نیمکت سبز رنگ نشسته بود و د

شکافت. اینجا سیگارش، تنها چیزی بود که ظلمات شب را در هم می

دانست چطور سیگار را به دست بگیرد باران شدیدتر بود، اما او می

 که زوِر باراِن پاییزی به خاموش کردنش نچربد.

هایش را در جیب شلوار سیاوش زیر باران ایستاده بود و دست

های روشن حس به چراغبیرمق و جینش فرو برده بود. نگاهش بی

سامانش شهر خیره شده بود. ذهنش آنقدر مشوش بود و افکار نابه

خوردند، که حتی شر شر باران هم چنان درهم پیچ و تاب می

کرد. چقدر دنیا سیاه بود، نه؟ زدود و پاک نمیشان را نمیغلظت

چقدر سخت بود باور حقیقت و چقدر بد بود دیدن اتفاقاتی که بیخ 

افتاد و از بین تماِم آنها، های روشن اتفاق میتماِم این چراغ گوش

ی دیدن و ادراک به نام سیاوش افتاده بود که بفهمد کجای دنیا قرعه

ی خاکی و شهِر به ظاهر خاموش، ایستاده و در هر نقطه از این کره

 شود.ها که پایمال نمیدهد و چه حقچه جنایاتی که رخ نمی

هایش، نگاه معصوم درپِی آن دختر، درد کشیدنهای ِپیصدای جیغ

های آن سر همش، لوازم و دخمههای روان و پشتدختر دوم، اشک

تاالر... همه و همه دوباره در ذهنش تداعی شد و با عجز و درد، 
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هایش را روی هم فشرد. اما مشت چپش را جمع کرد و محکم چشم

را تنها  م اوهایش هبدتر شد... نگاه مظلوم دخترک پشت پلک

اش شد اینکه چشم بگشاید و سرش را رو به آسمان نگذاشت و نتیجه

ی چشمش چکید و توی دلش ای اشک، از گوشهبلند کند. قطره

 زمزمه کرد:

ِد آخه نوکرتم. ِد آخه لوتی. ِد آخه بامرام. چرا من؟ چرا بین آی و  -

بخت که اینجوری عالم گشتی تهش رسیدی به سیاوِش سیاه

ونم بکنم تاش بدی؟ منی که خودم گناهکارم چه غلطی میجهشکن

ی بهنامم. به حرف و واسه بهتر شدن اوضاع؟ من دست به سینه

درف بهنام میام و میرم. حتی واسه ناهار و شامم هم بهنام تصمیم 

و چه به دژخیم؟ ِد هرکی ندونه، کنه. منگیره و حکم صادر میمی

دونم دست ی بابامم و هنوزم نمیتو که خوب ملتفتی من زیر سایه

چپم کدومه، دست راستم کدوم. کسی که خودش نالوتی بوده و تموِم 

گری از بَر شده، چرا باید اونی باشه که دست عمر درس نالوتی

 بذاری روش و بندازیش وسط این جهنم؟

قطرات اشکش، انگار همین چند کالم حرف را نیاز داشتند که 

س کنند. همانجا روی زانو نشست و با سر هم صورتش را خیپشت

 سری زیر افتاده زمزمه کرد:

تونم برم وسط رینگ. از همه خیالی طی کنم، نه میتونم بینه می -

خون بگیرم و بگم چشم. از هر طرف دست گذاشتن رو گلوم که خفه

زنن به قلبم که نتونم از جام ُجم طرف برم جلو، تیِر خالص می

یاد گرفتم شارالتان بودن رو. یاد گرفتم چطور  . این همه سالبخورم

اونقدر عوضی باشم که احدی نتونه سرم کاله بذاره. اما این دفعه کم 

 . به خودت قسم کم آوردم اوس کریم.آوردم

هایش های سیاه و خیِس چشمسرش را که بلند کرد، نور ماه در تیله

 منعکس شد.
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 ۱۲۲#پارت_

 

های ماِه دنیایش. انگار تهران هم چشمماه طوسی بود امشب. شبیه 

اش، بیشتر و بیشتر ماریا را توی عزم کرده بود با آسمان بارانی

های خیس از اشک و یک دور مژه فکرش رنگ و لعاب بیندازد.

 بارانش را بر هم زد و بعد ادامه داد:

. پل ارتباطیمون شده امسِن منه، نه هم قد و قوارهدژخیم نه هم -

شو بگیرم و مو بگیر که دست. مردی کن در حقم. دستکریستال

. دلیلش هرچی که دونم اونم یه قربانِی عین خودمبکشمش بیرون. می

باشه ککم هم نیست، ولی حاال که دلم لرزیده، پشتم باش که جاش کنم 

پدر و بندش کنم پیش خودم. اصال... بیا شرط کنیم، تو همین دِل بی

هم، من قول میدم هرچی ناتوگرِی بذارم کنار. هان؟ تو ماریا رو بده ب

زنم و و بنداز گردنم، منم نخ شیادی رو قیچی میی کریستالتو مهره

 کنم بیرون. هستی اوس کریم؟ شراکت عقده بینمون؟ از دلم پرتش می

هایش به ای آنی به تنش انداخت و لبصدای بلند رعد و برق، رعشه

هایش را روی هم گذاشت و لبخندی محو طرح گرفت. چشم

گرفتند و از همانطور که قطرات باران از روی صورتش راه می

ریختند، از جا بلند شد و اش چک چک کنان پایین میی چانهزاویه

 رام زمزمه شد. حرِف دلش با خدا، همانجا زیرلب و آ

پس اوکی دادی و همین داد و بیداِد آسمونت، یعنی یا علی مدد. تو  -

مونم سر تم. تا تهش میتم اوس کریم. بدجورم پایهکه باشی، منم پایه

 ای که جز خودم و خودت، کسی ازش خبردار نمیشه.قول مردونه
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چشمانش را به سمت آروین که سر به زیر نشسته بود، چرخاند. 

هش، به دوتا ته سیگاری که زیر صندلی انداخته بود خیره شده نگا

کرد و به دانست در کجاها که سیر نمیبود اما ذهنش، تنها خدا می

 اندیشید. چه چیزها که نمی

زمان با بشکنی که جلوی صورتش زد، سیاوش مقابلش ایستاد و هم

باال  آروین پلک زد و با نفسی عمیق سرش را بلند کرد. با ابروهایی

 افتاده سیاوش را نگاه کرد که او خندید و گفت:

 هات چرا غرق شده؟کجایی غول بیابونی؟ کشتی -

 آروین دستی به صورتش کشید و با صدایی گرفته پاسخش را داد.

ناخوشیت پرید باز بند کردی به من؟ کاش میشد همیشه تو فاِز  -

 سکوت باشی جای ِشر گفتن. 

 و کنارش روی نیمکت نشست. سیاوش دوباره کوتاه خندید

ناخوشی اگه پریدنی بود که من و تو سال تا ماه اینجا پِالس نبودیم.  -

 نپریده، فقط بردمش تو حاشیه که دِم چشمم نباشه. 

آروین حرفی نزد و سیاوش سرش را سمت او چرخاند و وقتی 

 آروین نگاهش کرد، گفت:

 خوای؟ جدی جدی فرناز رو می -

ی حس کرد گردن آروین سرخ شد. سرخی که اشاید برای لحظه

ی شب هم نتوانست رنگش را کم کند. نفس حتی باران و تاریکه

ی سیاوش حبس شده بود، بعد از چند ثانیه رها شد آروین که با جمله

 و پاسخ داد:

دونم. من هنوز تکلیف زندگیم مشخص نیست. مادرم از یه ور نمی -

خواد بابام از یه ور دیگه می و برام زیرسر گذاشته،دختر خواهرش

 شو بذاره تو دستم. دست برادرزاده
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چرا چرت میگی عزیز من؟ مگه ننه بابات قراره زن بگیرن؟  -

خوای بشی عیِن من که افسارم افتاده دسِت بهنام؟ یه نمه جنم می

 داشته باش مرد! 

 بحث افسارِکشی نیست. احترام واجبه. -

و بانِی بدبخت شدنت. اگه  واجبه ولی نه وقتی بشه باعث -

ی خوایش، بگو بسم هللا و برو به فرهاد بگو. انقدرم فلسفهمی

 خودی واسه خودت ردیف نکن. بی

 آروین سرش را تکان داد. 

و بیاره درجا چی میگی تو؟ فرهاد کسی راستش اسم خواهرش -

 و داره؟ کشه و هواشو میدونی چقدر نازشکنه. نمیاش میبیچاره

هایش را پُر و خالی کرد و همانطور که از روی ش کالفه لپسیاو

 پرید، گفت:صندلی پایین می

مونی بگیر تا دختره رو شوهرش به درک! نگو. اصال اونقدر الل -

بدن توئم عین خر بمونی تو ِگل. قد ده نفر هیکل گنده کردی، 

 ای نداری.  ی یه خواستگارِی دو جملهاونوقت عرضه

چپ نگاهش کرد و او همانطور که کمرنگ، چپ آروین با اخمی

 خیال و بلند گفت:رفت، بیسمت ماشین می

پاشو بیا. تو چهل الیه عضله رو استخونات داری، من با این قد و  -

قواره باد بهم بزنه پرت شدم کف زمین. پاشو بریم رد کارمون تا 

 کنم واسه کریستال. نچاییدم. ببینم فردا رو چه غلطی می

 آروین از روی صندلی پیاده رفت و به سمت سیاوش قدم برداشت.

 اش؟ خوای بری پِیمی -

و هورت مگه دل به خواهه؟ قالب که تو دهنت گیر کنه باس نخ -

 بکشی باال. 
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 آ سیا! این دختره نون و آب بشو نیست -

 سیا و مرگ! بگی سیاوش جونِت که در نمیاد! -

ش گرفت. سرش را به طرفین اآروین به حرص خوردن او خنده

تکان داد و هردو سوار ماشین شدند. سیاوش قبل از هرکاری، پخش 

را روشن کرد و بعد از فعال کردن سیستم گرمایشی، کت اسپورتی 

دارش پوشیده بود، از تن درآورد و که روی تیشرت سفید مارک

 روی صندلی عقب انداخت.

 

 گردم دورتها می"جونم مثل دیوونه

 ستت دارمچون دو

 جونم حال دلم حالیه با هر طورت

 چون دوستت دارم

 ات شدم ای دادی دیوونهی دیوونهدیوونه

 خواد ای داد ای دادام تو رو میدل ساده

 تونم من توی دنیاخوام و نه میبی تو نه می

 تنها بی تو باشم تنها تنها"تک و

 

 

 ۱۲۳#پارت_

 

 اصل کاری رو باطل کنه. خب حاال. پِی عاطل راه میفته کهخیلی -
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رفت، سرعتش را بیشتر کرد و سیاوش همانطور که سمت اتوبان می

 در پاسخ او گفت:

تو که فعال تو کاِر خودت گیر افتادی و چم و خم عشق و عاشقی  -

ای دونی، واسه منی که تو این مسائل کارشناسم و حرفهرو نمی

کی آب. تا حاال لکچر ننویس و حکم صادر نکن. حالیمه کی نونه و 

موقعیتش نبود، اما حاال که هست، عین تو خر نیستم که با جفتک 

 ردش کنم بره.

 

 باره"باز بارونه که می

 این حس دیدن داره

 تکرارش خوبه

 تونهاین دیوونه نمی

 از تو دست برداره

 اقرارش خوبه"

 

آروین پوفی کشید و درحالیکه ولوم آهنگی را که سیاوش تا آخرین 

 کرد، گفت:باال زده بود، کمتر میدرجه 

خب. اصال من خر، تو آدِم باشعور و فهمیده. فقط حواست خیلی -

باشه لو نری که اگه بری، این دفعه جد در جدت رو میان جلو 

 چشمت و جادرجا نفست قطعه. 

اش دوباره ولوم را باال برد و با ریتم نسبتا سیاوش با تخسی همیشگی

ب گرفت و شیشه را قدری پایین داد. در تند آهنگ روی فرمان ضر

توجه به حرف آروین، با لبخند یک تکه از شعر را همان حال بی

 بلند بلند با خودش خواند:
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 ات شدم ای دادی دیوونهی دیوونهدیوونه -

 خواد ای داد ای دادام تو رو میدل ساده

 

 ات شدم ای دادی دیوونهی دیوونه"دیوونه

 خواد ای داد ای دادمیام تو رو دل ساده

 تونم من توی دنیاخوام و نه میبی تو نه می

 تک و تنها بی تو باشم تنها تنها 

 جونی تو آروم شو نرو نذار تنها شم

 کی باشم یاد تو بدم عشق رو باید برگردی"

 

زده حال کوک و سرخوش او را نگاه آروین همانطور که بهت

 ای کوتاه به لب نشاند.کرد، خندهمی

خوبی سیاوش؟ نه به چند مین پیش که عین برج زهرمار بغ کرده  -

بودی نمیشد دو کلوم باهات حرف زد، نه به االن که رفتی روی دور 

 هم ریخته به هم! پیچیت کلتند. سیم

میگی چیکار کنم؟ بشکن و باال بنداز تا دنیا به کامت بچرخه. من  -

صاحاب که تا آخر بیاسمم سیاهه، زندگیم هم به سیاهِی همین اسم 

خیالی، پام چفت شده. اگه دکمه رو نزنم رو کاناِل قِر و بیدنیا پابه

 ذاره بیخ گلوم و الفاتحه! و میپاش

بندی که هنوز یه روز نیست یهو دیدی زدنمون کنار و ماشین آک -

افتاده زیر پات رو توقیف کردن. تو هم با این حال و روز، بی برو 

مستی و جرمش دوبرابره. اونوقت چی؟ بازم  کننبرگرد فکر می

 لغزخونیت میاد؟ 
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 سیاوش رو به او یک تای ابرویش را باال انداخت.

بیخود کردن! مگه شهر هرته؟ اوال که من هیچی نزدم و طیب و  -

 طاهرم. هر کوفتی بود از همین بارون خورد به جونم. دوما... 

 ی ادامه داد:دستش را روی جیب شلوارش گذاشت و با لبخند کج

این جیب پُر شده از اسکناس تانخورده. کافیه یه تکون ریز به  -

خرم ترشونم میتر و کوچیکخودم بدم، خودشون که سهله، بزرگ

جای این ماشین میندازم زیر پام. تا با منی از هیچکی خوف نداشته 

 باش رفیق. 

ی زمزمه زمان بااش کشید و همای کوتاه دستی به چانهآروین با خنده

ی سیاوش رنگ گرفت و او سرش را ، خنده«بچه پولداِر عوضی»

سمت پنجره چرخاند. همیشه همینطوری بود. نه غمش معلوم بود، 

داد که آروین باره تغییر حالت میاش. آنقدر زود و یکنه خوشحالی

کرد، این پسر اصال چیزی به اسم احساس در ها شک میگاهی وقت

 وجودش دارد یا نه؟ 

 

 دونی که دلم به تو نزدیکه"همونی که می

 ام کردیدونه دیوونهدیوونه دیگه کی نمی

 ات شدم ای دادی دیوونهی دیوونهدیوونه

 خواد ای داد ای دادام تو رو میدل ساده

 تونم من توی دنیاخوام و نه میبی تو نه می

 تک و تنها بی تو باشم تنها تنها"

 «گرشا رضاییی دیوونه_ آهنگ دیوونه»
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ی خودشان رسانده بود و در میام لحظاتی بعد، آروین را به خانه

تاریکی و سکوت، کالفه روی کاناپه دراز کشیده بود و خیره به آن 

کشید. سر انگشتش را ریش مرتبش میچندخط پیام، دستش را به ته

« ماریا»روی کلمات حرکات داد و همانطور که با حسرت به اسم 

کرد، فکری مثل رعدوبرق از ذهنش گذشت. آنها نگاه میدر انتهای 

صاف سر جایش نشست و پتوی نازک و بهاره را از روی کمرش 

. کنار زد. دوباره و این بار با دقت بیشتری آن جمالت را خواند

اشتباه نکرده بود. دقیقا شبیه به چهار سال پیش و پیغام خودش، 

مساوی چیده بود که پیغامش  هایفاصله ها را با وزن وماریا واژه

را به سیاوش برساند. پس این یعنی... یعنی دخترک یحتمل در 

شود که دست به دامن رمز و راز و شرایط خوبی نیست و کنترل می

های سیاه ، تیله«گاراژ»ی ها شده. با دریافتن واژهکدگذارِی واژه

صبح را  3:15چشمانش برق زد و بدون توجه به ساعتی که عدد 

ی شهرزاد را پیدا کرد و ها شمارهداد، از میان مخاطبنشان می

فورا آیکون تماس را زیر نرمی انگشتش فشرد. تنها کسی که در 

توانست بفهمد گاراژ کجاست و کمکش کند، شهرزاد حال حاضر می

 بود...

 

 ۱۲۴#پارت_

 

ای که شهرزار مقابلش انداخته بود، گرفت نگاه متعجبش را از جعبه

 های او قفلش زد.میان چشمو 

 اینا چیه؟! -

 مگه نگفتی حاضری بخاطر ماریا خطر کنی؟  -

 هنوزم میگم.  -
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 پس مرد باش و بمون پای حرفت.  -

کرد که شهرزاد از روی کاناپه سیاوش همانطور سؤالی نگاهش می

 ای زد و کوتاه گفت:بلند شد و مقابل او ایستاد. با سر به جعبه اشاره

 یگه.بازش کن د -

سیاوش نگاه دو به شکش را از او گرفت و روی یک زانو نشست. 

هایش را قدری رو به پایین هاللی کرد و در جعبه را که گشود، لب

اش را چین ی درونش را بیرون کشید. قدری پیشانیهای مردانهلباس

انداخت و از همان پایین، رد چشمانش را از زیر ابروهای کشیده و 

 ال تغییر داد و به شهرزاد نگاه کرد. سیاهش به سمت با

 چیه اینا آوردی واسه من؟  -

 کلکسیونت باید تغییر کنه بچه پررو. -

سیاوش فیس ماسک سیاه و دستکش چرمی کراس را مقابلش گرفت 

 و از جا بلند شد.

 خوای بفرستیم دزدی؟ اینطوری؟ مگه می -

 ِکش رفتن ماریا، دست کمی هم از دزدی نداره! -

هایش را به ماسک و دستکش را توی جعبه انداخت و دست سیاوش

 کمر زد و قدری چمشانش را ریز کرد.

چینی و ِشر شنیدن دارن. ی مقدمهمن از اونایی نیستم که حوصله -

دونی گاراژ کدوم قبرستونیه، گفتم یا لوکیشن بده تنها گفتی می

برم، یا پاشو بیا که دوتایی بریم تو کارش. دیگه قرارمون 

 ها نبود. شو، اونم با این استایل و لباسلکسیون و فشنک

شهرزاد کالفه اخم کرد. سیاوش با وجود تمام شیرین بودنش، گاهی 

اش را به بازی رفت و حوصلهها زیادی روی اعصابش میوقت

 گرفت. می
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ی اون باغه. اصل اون س که یه گوشهگاراژ یه تعمیرگاه کهنه -

نیست، بهش میگن محراب! دلیلشم وقتی جایی که باید بریم گاراژ 

محراب حکمش چیه و فهمی که به چشم ببینی فنا شدن وسط می

معنیش چی. اونجا جایی نیست که بخوای پا توش بذاری، اگه 

خوای اون دختر رو نجات بدی، باید با کله بری تو دل آتیش! می

 فرمشونشکل و همواسه اینم که آتیش پَرپَِرت نکنه، مجبوری هم

 بشی و قبل از اینکه کسی بو ببره خودی نیستی، بزنی به چاک!

هایش را تجزیه تحلیل سیاوش چند لحظه نگاهش کرد تا بتواند حرف

هایش از دور کمرش پایین کند و وقتی متوجه منظورش شد، دست

 افتاد و آرام لب زد:

 خوای بگی... یعنی می -

وایستی یه  نگهبان وخوام بگم تو باید بری تو غالب یه آره؛ می -

ماریا رو  گوشه. اونوقت زمانی که سرشون گرم شد، بری ته باغ و

 از گاراژ بیاری بیرون. 

 چیه این وسط؟  اونوقت نقش تو -

تور کردن یه نفر واسه اینکه سر ژوبین رو گرم کنه و روشن نگه  -

داشتن موتور ماشین واسه اینکه بعد از آوردن ماریا، یه نفر باشه 

تی آتیش کنه و ِد بدو که رفتیم. اگه هم دیدم اوضاع پسه و فر

ها رو کشم و دربانحضورم واجب، میام جلو در کشیک می

 فرستم رد کارشون. می

ی لب سیاوش را کج کرد و شهرزاد ابروی نیشخند کمرنگی گوشه

 چپش را باال انداخت:

 ام میره یا نه؟ حاال مو ال درز نقشه -

کرد، پاسخش را به را از روی زمین بلند میسیاوش همانطور که جع

 داد.
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 مو ال درزش بره؟ برگ ریزون و پشم پروِن المروت.  -

صدا خندید و او همانطور که سمت اتاق خواب شهرزاد کوتاه و بی

 رفت، ادامه داد:واحد کوچک و جمع جورش می

 ها رو تنم کنم بریم سر کارمون. باش تا این عجق وجق -

و لحظاتی بعد، سیاوش کنار دستش روی صندلی شهرزاد حرفی نزد 

ی شهر شاگرد نشسته بود و او ماشین را به سمت خارج از محوطه

کرد. تیشرت سیاه جذبی به رنگ مشکی تنش کرده بود که هدایت می

اش همانطور اش نماد دژخیم کار شده بود و شلوار مشکیروی سینه

 وشیده بود.جذب و براق بود و کت چرمش را به روی تیشرت پ

رنگی که از چند سال پیش رفیق راهش بود و اکنون باند بوکس سیاه

حسابی با او یکی شده بود، دور مچ دستش پیچاند و الیه الیه و 

اصولی، همانطور که قبال او و آروین باهم آموخته بودند به دور 

داد که صدای شهرزاد را شنید وقتی که محتاطانه دستش امتداد می

 گفت:می

 ین محفل، با محفلی که قبال به چشم دیدی، یه فرق اساسی داره! ا -

ی لبش، قدری رنگ کینه و شاید غم گرفت وقتی همان نیشخند گوشه

باند را از زیر دستش رد کرد و همانطور که میان انگشتانش چفت 

 کرد، پاسخ داد:می

ام ترس من دیگه مار گزیده شدم دختر! ریسمون سیاه و سفید واسه -

 دلهره نداره. و 

اگه بهت بگم حرفم از بابت ریسمون نیست و این بار قراره اژدها  -

 رو به چشم ببینی چی؟

سیاوش با یک تا ابروی باال افتاده نگاهش کرد که او هم همزمان 

ای نگاهشان تالقی کرد. دخترک سر سر چرخاند و برای لحظه

کرد.  زبانش را روی لب پایینش کشید و چراغ راهنما را فعال
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پایید، فرمان ماشین را سرش را میی جلو، پشتهمانطور که از آینه

چرخاند و از بریدگی حاصل از دور برگردان، ماشین را به سمت 

 دیگر هدایت کرد و گفت:

ذاره. محراب، جایِی که امشب شاه دژخیم خودش پا به گود می -

رسن. قربانی نمیشن، اما تا اعضای فرقه به فنای کامل می

تخون یکی میشن با اعتقاداتی که قراره بهش خو بگیرن. برای اس

 اینکه جایی تبدیل به جهنم بشه، حضور شیطان واجبه، نه؟

 سیاوش دستی به صورتش کشید و رو از او گرفت.

 

 ۱۲۵#پارت_

 

دنیا همینطوری هم جهنمه و آدمکا خوِد شیطان. هرکسی دژخیِم  -

. فکر خودش پیش میره سازه، شاِه شما هم طبق سیاقخودش رو می

چرخید که سبز کردی اگه من پُر از رذالت نبودم، تقدیر طوری می

 شم جلو آتیش و رخ بکشم واسه دزدیدن یه فرشته؟

ها گاهی فقط به یه تلنگر ای پاک و منزه نیست! فرشتههر فرشته -

نیاز دارن که برای همیشه مسیر رو عوض کنن. هرچند، اگه حق 

ها سیاهی خیلی بیشتر از کنی، راجب آدم رو هم بخوای حساب

 کنه. سفیدی صدق می

انداخت و خواست آن را هم سیاوش باند دوم را دور مچ دیگرش می

بپیچاند که با این حرف شهرزاد، مکث کرد. به نرمی سر چرخاند و 

 باتردید نگاهش کرد.

ها هم کنم تو با اونا فرق داری؟ حتی تو محفلچرا حس می -

 کنی! شرکت نمی
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تر به شهرزاد بلند و محکم نفسش را فوت کرد و دستش را محکم

ها ، رازی بود که شهرزاد برای سال«چرا»فرمان فشرد. پاسخ این 

راهه اش را به کجدر میان سینه محصورش کرده بود و مسیر زندگی

زِن ه آن لحظه مجال گفتنش بود و نه او به یک حرفانداخته بود. ن

اش را نبش قبر کند خوب و ناطِق باحوصله شباهت داشت که گذشته

اش را. بزاق دهانش و شرح دهد احوال خراب و روزگار به باد رفته

 را باشدت فرو برد و تنها به یک جواب کوتاه بسنده کرد:

اش میشه طرف معامله ست. منتها یکیشهرزاد همیشه قربانِی بقیه -

 بخت، یکی شاِه دژخیم.شهریاِر جوان

ای کوتاه سر داد و رو از او گرفت. بعد همانطور که سیاوش خنده

 داد، گفت:باند را دور مچش امتداد می

کنن به قصه گفتن ها که شهرزاد رو مجبور میامان از این معامله -

 های آتیش!و سیاوش رو با کله میندازن وسط تونل

 هایش را باال انداخت.رزاد لبخند کمرنگی زد و سیاوش شانهشه

منم صاف  تا تونل زندگیخدا رو چه دیدی؟ شاید گذر از این هفت -

 .و صوف کرد و انداخت تو سراشیبی

شهرزاد قدری از سرعت ماشین کم کرد و همانطور که آن را سمت 

 کرد، زمزمه کرد:جاده خاکی هدایت می

ابه. انسان با گریه زاده میشه، با سختی خو سراشیبی فقط یه سر -

 میره.گیره و درنهایت هم با درد میمی

اگه بخوای تو رینگ باشی، باس رو پات بچرخی و درمقابِل هر  -

مشت، چنان هوک بزنی به طرف مقابلت که سختِی درد و گریه 

 تبدیل بشه به شیرینِی بُرد. 

دراز را نداشت. کل با پسرک زبانی بحث و کلشهرزاد حوصله

دانست کسی که بوکس کار کرده باشد، تمام دنیا را میدان خوب می
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بیند و به خوبی با چشیدن طعم خون و خون کردن دنیای مبارزه می

دیگران عیاق است. دیگر حرفی نزد و درعوض ماشین را مقابل 

های خارج شهر ای کور و دقیقا وسط بیابانیک باغ بزرگ، در نقطه

زمان با خروج اش نگاه کرد و همبه دیوار بلند و آجری نگه داشت.

هایش، سیاوش هم چشم به آن باغ بی از میان لب« رسیدیم»ی واژه

سر و ته انداخت. عظیم بود و دیوارهای اطرافش تیره و بلند ساخته 

شده بودند. در میان آن دو ردیف دیوار، از دور دری پیدا نبود، اما 

ر باریک از جنس چوب گردو که دوتا تر یک داز نمای نزدیک

ی فلزی به رویش کار شده بود، سمت چپ باغ به چشم دسته

های اعصار دور، بلند خورد. باغ طرح قدیمی داشت و شبیه دژمی

. شهرزاد نگاهش را به و باریک و به شدت مخوف ساخته شده بود

اخت سیاوش که اکنون باند را از میان انگشتانش هم رد کرده بود اند

 و زمزمه کرد:

ست و ساخت و سازش قدیمی، اما برعکس هرچند ظاهرش کهنه -

تاالر من، امنیتش باالست و جزئیات ورود و خروج هرروز توسط 

 ها آپدیت میشه.ردیاب

 یه گاراژ و این همه دبدبه کبکبه؟ -

 کنی.ست. گاراژ فقط یه لفِظ واسه رد گماینجا قلعه -

همانطور که کمربندش را باز  سیاوش فقط نگاهش کرد و او

 کرد، زمزمه کرد:می

 پیاده شو که قراره آتیش اول باز شه برات. -

ی عظیم و بلند هردو از ماشین پیاده شدند. هرچه بیشتر به آن قلعه

رسید. دور تا شدند، صدای موزیک بیشتر به گوششان مینزدیک می

بو ببرد دانست اگر کسی دور قلعه نگهبان بود و شهرزاد خوب می

دهد و آنوقت ارباب دژخیم او آنجاست، بی برو برگرد راپورت می

کاسه پنهان کرده است. محتاطانه ای به زیر نیمفهمد دخترک کاسهمی
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پشت یکی از دیوارها قایم شد و مچ دست سیاوش را گرفت و کنار 

 خودش نگهش داشت و آرام کنار گوشش گفت:

و گردنت میندازی و با گردنبندش کنیم،گیریم نفله میشونو مییکی -

 کنی. گرفتی؟استفاده از اون از حسگرها عبور می

 گرفتم بلوندی. بدم به بغلی؟  -

شهرزاد که حواسش آن سوی دیوار بود، به این حرف سیاوش 

چپ نگاهش کرد. لبخند پسر جوان اش گرفت و برگشت چپخنده

تواند می کمرنگ روی صورتش نشست و او اندیشید این پسر چطور

 حتی در چنین موقعیت بغرنجی شوخی کند و مزه بپراند؟

ها داد خش خار و خاشاک، نوید از آمدن یکی از نگهبانصدای خش

و به محض اینکه به تیزی دیوار نزدیک شد، شهرزاد قدری پای 

راستش را جلو برد. مرد که در آن تاریکی حواسش به جلوی پایش 

ندری خورد و به شکم روی زمین نبود، به کفش او گیر کرد، سک

افتاد. قبل از اینکه فرصت کند خودش را جمع و جور کند، سیاوش 

 تر و فرز روی کمرش نشست.

  ۱۲۶#پارت_

 

ساعد دستش را جلوی دهانش گذاشت و سرش را بلند کرد و تا او 

ای بخواهد ناله و فریاد سر دهد، شهرزاد روی زانو نشست و اسلحه

سوار شده بود، از پشت کمرش بیرون کشید  کن رویشکه صدا خفه

 اش گذاشت. و کنار شقیقه

ی دیوار افتاده بود و سیاوش جان مرد گوشهای بعد جسم بیلحظه

گردنبند سیاه بلندی که پالکش یک هالل ماه برعکِس رو به پایین و 

، به معنای نفرین، داشت را به گردن hexی در بطن آن واژه

 آویخت.می
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 کنیم با این لندهور؟چیکار  -

 ی ماشین. برم میندازمش تو جعبهمی -

 تای تو وزنشه.رسه مگه؟ یارو دهزورت می -

گیریم تحت هر های دژخیمم؟ ما اینجا یاد مییادت رفته منم از آدم -

 زورمون به حریف برسه.« باید»شرایطی 

شهرزاد این را با نیشخند و لحنی که تا حدودی حاوی غرور بود به 

اش ی کوتاه سیاوش شد. دخترک اسلحهلب آورده بود که باعث خنده

را روی ضامن گذاشت و آن را دست سیاوش داد و او درحالیکه به 

 کرد، صدای شهرزاد را شنید:زیر کت محصورش می

 و به باد بدی. تازی سرتترسم با یکهاگه بخوای، میام باهات. می -

وتاهی کشید و شهرزاد ک«ِ نوچ»سیاوش سرش را باال انداخت و 

 دوباره گفت:

 خوای تنها بری؟مطمئنی می -

سیاوش انتهای باند بوکس را میان دندانش گرفت و کشید و محکمش 

کرد. نگاه شهرزاد به تصویر پشت دست سیاوش، که خطوط سرخ 

روی باند بوکس پدید آورده بودند دوخته شد. گرگ تنهایی که در 

که سیاوش با آن همزاد بود و کشید. طرحی میان جنگل روزه می

 کرد. گرگ وحشی، اما یکه و تنها...اش میهمیشه استفاده

اش پخش شد و به او که نگاه کرد، چند تار از موهایش میان پیشانی

های سیاهش برق زد و همانطور که شهرزاد که نگاهش کرد، چشم

 فشرد، زمزمه کرد:فیس ماسک را میان دستش می

خوام حالیشون کنم دستبرد زدن به مال و چون میآره، تنها میرم.  -

ی اموال گرگ و پا گذاشتن تو قلمروش، تاوان داره! اون مرتیکه
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شو ندار باید تقاص پس بده. تا با همین دستام رج به رج نفسهیچی

 شم. در نیارم آروم نمی

امشب وقتش نیست. یک در برابر صد، کوچکترین شانسی نداره.  -

 ب تو سوزن میشی تو انبار کاه! حواست باشه امش

ذاره همین سوزِن ظاهرا کوچیک، کف پا که بره سوزش سر می -

به عرش اعلی. نترس! حالیمه گاماس گاماس برم جلو و لو ندم 

مون چیه. زهر رو باس چلوند و چیکه چیکه به خورد طرف نقشه

مقابل داد. من و این مرتیکه خرده حسابمون زیاده. رقم به رقم 

 کنم باهاش.می صاف

ای مکث کرد و بعد صدایش سرشار بود از غیظ و نفرت. لحظه

هایش را به فشرد، دندانهمانطور که فیس ماسک را میان مشتش می

 .هم سایید و ابروانش را به اخمی مالیم نشاند

ی اولش هرچند باید امشب بزنم به دل اولین تونل آتیش، ولی شعله -

 ن. باش و تماشا کن بلوندی... ریزم تو حلق ژوبیرو هم می

بند هوشمند را مقابلش گرفت و او بعد از اینکه شهرزاد مچ

های کراس را به دستش کرد، مچبند را طوری پوشید که از دستکش

زیر میان باند قرار بگیرد و از باال، از میان پارگی دستکش، فقط 

 کرد واش پیدا باشد. اینطوری کسی شک نمیLEDی سیاه و صفحه

مو روی آن ی باغ را موبه. شهرزاد نقشهتوجهش به آن جلب نمیشد

ریخته بود و از آنجایی که سیاوش تلفن همراهش را با خود نیاورده 

کرد. کلید سیاه بند با شهرزاد ارتباط برقرار میبود، با همین مچ

رنگ را از او گرفت و سمت در چوبی رفت. قبل از اینکه در را 

د کمرنگی به شهرزاد نگاه کرد و دستش را با همان باز کند، با لبخن

 ی پیشانی زد. کلید به گوشه

 عزت زیاد بامرام.  -
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 جان پاسخش را داد:شهرزاد با لبخندی کم

 حواست جمع باشه بچه پررو. -

هایش نشست. ماسک را ی سیاوش، نمکین و کوتاه روی لبخنده

برد، یروی سر و صورتش گذاشت و درحالیکه کلید را سمت در م

 زیرلب با خودش زمزمه کرد:

 تره. از اون که فکر کنی هم جمع -

ی نگهبان را و شهرزاد بدون اینکه بیش از آن معطل کند، جنازه

 پشت سرش روی زمین کشید و دوان دوان به سمت ماشین دوید.

جاِن آن مرد گرفته بود وقتی در جعبه را نفسش از سنگینِی جسِم بی

رق پیشانی با پشت دست، به آن تکیه داد و بست و بعد از زدودن ع

به قلعه نگاه کرد. نگران بود. نگران بابت حضور شاِه دژخیم در آن 

مجلس و شهره در میان افرادش. افرادی که سیاوش قرار بود با 

 رنگ و لعابشان بُر بخورد...

 

هایش را بند شلوارش کرد و همانطور که روی زانوی چپ دست

هایش مثل اش را قدری باال کشید. چشمنشست، شلوار مشکیمی

همیشه یخی و سرد بود وقتی سر انگشت محصور در میان دستکش 

ی موهای دخترک مدهوش گذاشت و موهایش سیاه رنگش را گوشه

های نیمه د و لبرا با طمأنینه کنار زد. صورتش رنگ پریده بو

 زد. بازش به سفیدی می

تفاوت به او خیره شد و هایش، همانطور بیهای آبی چشمتیله

زیر ایستاده بود، شنید و سر او سربهصدایش را ژوبین که پشت

 قدری گلویش را برای پاسخ صاف کرد. 

 نفهمیدی مدارک کجاست؟ -
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 نه ارباب. -

جا برخاست و مقابل  تفاوت و در باطن عصبی شد. ازظاهرا بی

 ژوبین که ایستاد، او با ترس سرش را بیشتر پایین برد. 

تو ثابت کنی. این دفعه هم مثل عرضگیتحت هرشرایطی بلدی بی -

 همیشه. 

 قربان من از این فرصت... -

 

 ۱۲۷#پارت_

 

لیاقت. یه بار کج رفتی گفتم بابت اعضایی که شو احمِق بیخفه -

وانس داده بشه بخاطر کار جدید، اما تونستی اضافه کنی، بهت آ

 از پس اینم برنیومدی. 

ژوبین محکم آب دهانش را فرو برد و تارخ قدمی نزدیکش شد. مرد 

جوان به شدت از نزدیک بودن به آن هیبت عظیم و ورزیده، لرزید 

هایش به رعشه درآمد. و دست تارخ که گردنش را فشرد، استخوان

ه سر بلند کرد، تیزِی خنجری که او گلویش را فشار داد و ژوبین ک

اش لمس کرد. چشمانش گرد شد در دست دیگرش داشت، کنار شقیقه

 احساس.زده و بیهای آبی، یخو زل زد به آن تیله

مثل اینکه آموزِش استفاده از دخترها زیادی به کاِمت خوش بوده  -

 که یادت رفته ناکوتِی مجازات رو!

زمان با سوزش ژوبین هم تارخ فشار خنجر را بیشتر کرد و

. ی شاه را ندارداش، یادش آمد کسی حق خیره شدن به چهرهپیشانی

 گلویش به درد آمده بود وقتی چشمانش را بست و نالید:
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ی شمام. دختره پیغوم فرستاده غلط بکنم یادم بره. من... من بنده -

واسه اونی که مدارک دستشه. یارو هرکی هست، تا یکی دو ساعت 

 اش پیدا میشه. ه سر و کلهدیگ

اونوقت یک درصد پیش خودت احتمال ندادی خرت کرده باشه  -

 ی جدید؟ واسه سوار کردِن یه دسیسه

های درشتش را تر انگشتژوبین خواست چشم وا کند که تارخ محکم

روی گلوی او فشار داد و سر خنجر را بیشتر فرو برد. خون که از 

گردنش جاری شد، ژوبین حس کرد اش تا نزدیک ی پیشانیگوشه

حرف زدن امانش  کشد و تارخ قبل از اینکه برایتمام سرش تیر می

اش زد و او را سمت چپ انداخت. با دهد، لگد محکمی به سینه

مالیمی گفت و قبل از اینکه از روی «ِ آخ»برخورد سرش به دیوار 

 زمین بلند شود، صدای گرفته و بلند تارخ در گوشش بانگ زد:

گوشی دختره رو میدی دست آبتین که شماره رو ردیابی کنه. چند  -

تو برمیداری میای تو محفل که حواست ساعت بعد هم تن لش

ای پا به خودی، غریبهجمع باشه وقت شلوغی و از خود بی

تر از اونه که بادیگارد و محافظ محراب نذاره. این دختر بدحال

 شن کافیه. ها مراقبش بابخواد، یه نفر از نگهبان

ی و رد خون گوشه های گود رفتهی نزار، چشمبعد نگاهی به چهره

زدگی، برنده و غرا بود، اش انداخت و با لحنی که در عین یخپیشانی

 عتاب زد:

ها نیستم. کسی چپ دونی من اهل کشتن آدمخودت هم خوب می -

دم! طوری که تا استخون پودر بشه زیر دستم بره، زجرش می

زه و زنده بمونه. عذاِب ابدی، خیلی بیشتر از مرِگ ولی نسو

تو جمع کن که گاف دادن تو ام. پس حواسای مزه داره واسهلحظه

 مالم.شو به تنت میاین مرحله، مساوِی با رنجی که تا تِه دنیا پی
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هایش خارج نشده ی ژوبین هنوز تمام و کمال از میان لب«چشم آقا»

 هم کوبید و از آنجا خارج شد.  بود که تارخ در گاراژ را به

حال و حواس افتاده بود،  ژوبین نگاهی به ماریا که هنوز همانجا بی

کرد انداخت. دومین بار بود که اربابش بخاطر آن دختر تخقیرش می

اش ی پیشانیو این چقدر برایش آزاردهنده بود. دستی به زخم گوشه

هایش زمزمه دندانکشید و همانطور که از جا بلند میشد، از الی 

 کرد:

ندار. ی هیچینشونت میدم یه من آش چقدر کره برمیداره دختره -

تو بگیرم تونم طوری حالتو از پدرت هم مکارتری، ولی من می

که تموم عمر تو خماریش دست و پا بزنی. همونطور که چهار 

سال پیش از شر اون کفتار پیر خالص شدم، به وقتش توئم کنار 

 و تماشا کن...  زنم. بشینمی

و تارخ از سمت دیگر، وارد راهروی طویل و دیوارهای سرخ 

های رنگش شده بود. دورتادور راهرو غرق تاریکی بود و تنها شعله

بخشیدند. مغرور و های پایه بلند نورش میسرخِ مشعل مصنوعی و

هایش موکت قرمز و براق کف رفت و سر کفشمحکم راه می

و آبتین مثل همیشه، شسته ُرفته و اتوکشیده،  کردراهرو را لمس می

 سرش بود. دو نفر نگهبان که بادیگاردهای شخصی او بودند،پشت

رفتند. هرکدام باطومی به کمر زده سر شاه و پیشکارش راه میپشت 

شان های چرمیهای دستکشتا چاقو، در چاکبودند و تیزِی سه

های نینجا دستکشی سرخ آن چاقوها از محصور شده بود. دسته

 ها بود. مدل غالف باطومرنگ و همبیرون بود و هم

ای تعلل کرد و سرش را قدری به مقابل در که ایستادند، تارخ لحظه

سمت آبتین متمایل کرد. پسر جوان جلو رفت و سر به زیر کنار 

 اربابش ایستاد و او زمزمه کرد:

 دوربین گاراژ رو چک کردی؟ -
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چیز تحت کنترله. هم حواسم به شده و همه ها چکتموم سیستم -

 ی قلعه امنه.گاراژ هست، هم محوطه

ها طبق روال همیشه کشته میشن و به محض اتمام مراسم، نگهبان -

بری به کاخ. این مردک احمق دست و پای درست دختره رو می

حسابی نداره، دختره هم باوجود بدحالیش، قبال اثبات کرده زیادی 

وام دوباره یه نفر موش بشه و از چنگم درش بیاره. خزرنگه. نمی

 ای؟متوجه

 .بله ارباب -

ببرش کاخ و بذار همونجا بمونه تا زمانی که خودم شخصا  -

 شیرفهمش کنم.

 امر، امر شماست. -

تر. بلد حرف بود و آبتین از اربابش هم آرامدیگر حرفی نزد. او کم

را هم از همان آرامش  بود ظاهرش را مالیم حفظ کند و مغز آشوبش

هایش خط و خش نیفتد. اگر غیر از این بود، مملو کند که روی نقشه

 شاه نمیشد و این همه دم و دستگاه در اختیارش نبود.

 

 ۱۲۸#پارت_

 

رفت، نه با ظاهر و زبان. درست برعکس تارخ با عقلش پیش می

کرد و شان را مرخص میآموخت. عقلچیزی که به زیردستانش می

داد و برای دالیل مسخره، کورکورانه سمت باتالق هولشان می با

کرد. مانند شهرزاد، ژوبین! و هزاران شهرزاد و همیشه تباهشان می

زدند و تارخ هم ژوبیِن دیگر که در میان این گنداب دست و پا می

کرد از پُر شدن مکید، هم سود میخونشان را برای قدرت بیشتر می

ها برای ساختنش زمان گذاشته بود. در سالای که ی فرقهپیاله
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ی چهل و پنج سالگی شاه بودن، چیز کمی نبود! و آبتین خوب آستانه

یاد گرفته بود در عرض همین چند سال، خو بگیرد به سردی و 

دقیق بودن او و به خاطر لیاقت و کاردانِی خودش، در آن دم و 

زیر نظر او، اما با ها را دستگاه بعد از شاه، نفر دوم باشد و مهره

داد. هایشان بوی خون میدست خودش بچرخاند... و چقدر دست

هایی که باید به هایی که باید ریخته میشد برای حفظ مسند. خونخون

 کشیدند برای حفظ حکومت دژخیم. نیش می

. ی عظیم آنجا با دیوارهای گچی محصور شده بودمحوطه

شلخته و درهم به رویش های سرخ و سیاه، دیوارهایی که رنگ

خطی کج، جمالتی نامفهوم به زبان روسی پخش شده بود و با دست

و انگلیسی نوشته که نه، حک شده و کنده شده بود. سالن کال غرق 

زد. گاه در آن ظلمات نور قرمزی کوتاه برق مینور سیاه بود و گه

ی آزادهنده برای چشم بعد نور سبز. بعد نور آبی. مثل یک صفحه

ی زد به شبکیهکرد و میها را تیر میشده بود که مدام این رنگ

چشم برای احساس سوزش و درد و لمس سردردی عمیق. بوی تند 

جا پخش شده بود و سیاوش از فرط بوی ضخم خون که الکل در همه

در آن محل پخش میشد و معلوم نیست با چه ترکیب شده بود که 

اش خود شوند، بینیاز خود بیکرد تا آنطور روی حاضرین اثر می

 زد.سوخت و مشامش سوز میمی

ها دور تا دور محوطه ایستاده بودند. افراد حاضر با صدای نگهبان 

هو  دادند ولولیدند و گاهی شعار میبلند موزیک در هم می

کشیدند. اکثرا لباسی به تن نداشتند و آنها هم که داشتند، لباسشان می

چند پیرسینگ فلزی و سنگین بود. آرایش  شامل شلواری جذب یا

صورتشان با همان سبک تیره و به خصوص بود و اکثرا دور 

ی سیاه انداخته بودند. نوع رقصیدنشان، به وضوح ها را هالهچشم

ای که دور میله جنسی و محرک بود و از آن طرف دخترهای برهنه

یدن ها و دست کشچرخند و محرک و هات، با خمار کردن چشممی
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دادند و رقص میله را به اعضای بدن خود حرکات خاصی بروز می

ی کردند، چنان جو را مشمئزکننده کرده بود که صدای نالهاجرا می

ها که همانجا گروهی مشغول فجور بودند از صدای خواننده بعضی

 بیشتر شده بود.

گاه متال گوش های راک و گهسیاوش عادت داشت به موسیقی

داد. به جای آرامش روان، مثل این سبک آزارش می کرد، امامی

های مغز و ذهن را آشوب تکه میخی بود که خط بکشد روی دیواره

دید، کم مانده بود جا . به خصوص با چیزهایی که مقابلش میکند

بزند و از آن مکان مزخرف بیرون رود. پسر و دخترهای کم سن و 

های کثیف پالستیکی لیوان آلود که درهای خونسال، از آن نوشیدنی

نوشیدند و باز سه نفری و چهارنفری مشغول ریخته شده بود، می

شدند. وحشیانه و با جیغ و فریاد به هم ضربه ی جنسی میرابطه

های بقیه را کشید و ضربهزدند و انگار هرکس بیشتر درد میمی

برد که آن چنان چنگ کرد، از آن رابطه لذت بیشتری میتحمل می

های بلند ناله و خرناس نهاد وزد و چشم برهم میبه زمین می

 کشید.می

هایش را با شدتی زیاد به هم هایش را محکم مشت کرد و چشمدست 

تا پسری که تن یک پسر کم سن و سال دیگر را فشرد تا نبیند سه

چنگ زدند و بعد، هرکدام به نحوی مشغولش شدند. صدای 

هایش را تر پلکشش پیچید و سیاوش محکمفریادهای بلند پسر در گو

 بر هم فشار داد. خدایا اگر اینجا جهنم نیست، پس کجاست؟ 

تاریکی مطلق و سیاهی محض، با صدای درد و نجوای انزجار باهم 

آمیخته بودند و آزار، مثل یک چاقوی تیز مدام به جانش فرود 

این یکی  هایی که داشت،ها و القیدی. باوجود تمام آزادیآمدمی

ی تحملش رو به خورد و آستانهبرایش زیادی بود. حالش به هم می

. در حقیقت امر، دیدن این اعمال و شنیدن صداهای زوال بود

ها، با وجود الخصوص جیغ و نفس زدنوار و از ته دل، علیناله
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آلودش، محرک هم بود... انگار همین تمام احساس مشمئزکننده و گناه

رفت. بوهای مختلف در یشتر روی اعصابش راه میی دوم بگزینه

هم پیچیده بود و صداها باال گرفته بود. عجیب بود هرچه هم رابطه 

داشتند، باز هیچکس خسته نمیشد و سیاوش شک نداشت در آن 

دهند، یحتمل دارویی هایی که افراد ساقی مدام به دستشان میلیوان

یک آدم عادی، آن هم با برای باال بردن انرژی ریخته شده. وگرنه 

گروهی را از  سن و سال اینها، این همه توان برای روابط وحشی و

 آورد؟!کجا می

رویش یکی از دخترهای ای که چشم باز کرد، روبهدرست لحظه

اش کشید، یک پایش های برجستهرقاص به دور میله، دستی به سینه

دور آن پایین  را به دور میله انداخت و همانطور که خم میشد و از

رفت، با چرخاندن موها، اندامش را هرچه بیشتر به رخ کشید و می

 صدای هوار حضار به هوا رفت.

 

 ۱۲۹#پارت_

 

حس کرد مغزش در حال انفجار است و برای اینکه بیشتر از آن 

هایش جرعت فشار خونش باال نرود، خودش هم نفهمید چطور گام

ها مت دیوار پشتی که از ساقیپیدا کرد، راه رفته را برگشت و به س

 گفتند، حرکت کرد. شنیده بود به آن آشپزخانه می

کجی کردند. های نم زده، به او دهانهای کثیف و موزائیککاشی

هایی که همگی سفید، اما دوتا مخزن بزرگ در آنجا بود و کابینت

 آلود بودند، به تعداد محدود در اطراف قرار داشت.چرک و خون

اش را پیچاند. از آن خلوتی ی اتاق رفت و دستهب گوشهسمت شیرآ

ای مکث، استفاده کرد، فیس ماسکش را برداشت و بدون لحظه
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ی دو نفر سرش را زیر آب یخ گرفت و همان لحظه صدای مکالمه

زده، چیزی از آن نمانده بود، ی زنگرا از تراسی که جز چندتا میله

 شنید و به کلماتشان گوش سپرد.

 و به کشتن میدن!خبره امشب؟ بدجوری دارن خودشونچه  -

کجای کاری خره؟ یادت رفته اینجا محرابه؟ قبل از اومدن ارباب  -

 باید حال بیان و آماده باشن یا نه؟

 یعنی چی؟  -

چقدر نفهمی تو آخه! بابا، جشن باروری گرفتن. هرکی بیشتر تور  -

حال بیاد. بعد کرد، نوش جونش. مفت چنگش بذار سود کنه جیگرش 

 از اینکه خوب تخلیه شدن، ارباب میاد که صبح رو نشونشون بده.

 آهان! دستم اومد. یه دور بمیرن، بعد از نو متولد بشن! -

ها رو. ِد جون بکن. عقل کلی واسه خودت. بردار بیار این کوفتی -

 رو باس نا داشته باشن واسه سر پا موندن. 

 و بعد صدای پا، قدم زدن و دور شدن آنها... 

هایشان را نفهمیده بود، اما همان چند کالم هم سیاوش خیلی حرف

کافی بود برای اینکه حدس بزند اوضاع از چه قرار است. طبق 

اعتقادات آنها، انسان برای رسیدن به لذت مطلق باید خودش را پیدا 

رسید. انگِی روح میکرد و با کشتِن مِن درون، به یک جاودمی

درست مثل زدودن ظلماِت شب و رسیدن به سپیدِی صبح. بخاطر 

فکر بودند دانستند! و چقدر بیی شفق میهمین هم، شیطان را ستاره

کردند این اعمال خودشناسی نیست و هرچه بیشتر که درک نمی

گیرند و غرق شوند، به جای حذف سیاهی بیشتر با آن خو می

د. اصال صبحی برای آنها وجود نداشت که بخواهد شوناش میقاطی

. شبی که ابتدا به میل ستاره داشته باشد! دنیای آنها کماکان شب بود

ماندند و در آن حل خود و بعد به اجبار شاه باید در میانش می
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شدند. به همین خاطر هم اینجا محراب بود. محراب، محلی برای می

 تولد دوباره... فنا شدن و

ی شیرآب را زیر دستش فشار داد. با پای خودش، رص لولهبا ح

خودش را به چه منجالبی کشانده بود. سرش را بلند کرد، قدری به 

هایش را طرفین تکان داد و دوباره زیر آب نگهش داشت و چشم

 بست.

هایش نقش گرفت. تصاویر، یکی یکی و ممتد دوباره پشت پلک

، دخترهایی که آنطور آویختندتصویر پسرهایی که به هم می

هایی که حتی هشت نفره، کردند و گروهوحشیانه از هم استفاده می

 شکستند و... پسر و دختر حریم یکدیگر را می

های نیمه بازش رو به باال سرش را با نفسی عمیق، باال گرفت و لب

اش به شدت پُر از هوا و خالی از آن میشد ی سینهقرار گرفت. قفسه

رفت. موهایش در میان پیشانی پخش شده بود و آب ن میو باال پایی

کرد تمام تنش کرخت شده، کرد. حس میچک میاز سر آنها چک

کند. دستش را به صورتش کشید و شود و درد میسوزن سوزن می

هایش، موهایش را عقب راند و فیس زمان با باز کردن چشمهم

 زمزمه کرد:ماسک را باز روی سرش چپاند و زیرلب، با خودش 

خوردی، باس پای لرزشم در نظر اون وقتی گوه زیادی می -

گرفتی. نه حاال که اومدی وسط آتیش عین خر به لرزه بیفتی و می

تونی، پس جنم داشته ی غلط کردم دست بگیری. گفتی میکاسه

 باش و انجامش بده. 

هایش را با سرش را قدری باال گرفت و همانطور که خیسِی دست

 زدود، ادامه داد:یشلوار م

اَد برمون داشتی انداختی وسط جهنم، ولی ما میگیم ناز شستت.  -

و داشته باش تو این برهوت. یهو وا ندم فقط جاِن عزیزت هوام

تسلیم شم جد و آبادم بیاد جلو چشمم. اوس کریم، قول و قرارمون 
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که بند امیادت نره ها! اگه خواستم جا بزنم، خودت بزن پس کله

 زر زر نکنم. جام و شم سر

ها خواست از آنجا بیرون برود که همان لحظه یکی دیگر از ساقی

داخل آمد. مردی هم سن و سال خودش، شاید هم بزرگتر که شلوار 

تیشرت جذبی با طرح هرم و در رأس آن یک چشم  دار وچرم زاپ

 درشت پوشیده بود. با دیدن سیاوش ابرویی باال انداخت و گفت:

 کنی؟ واسه چی سر پستت نیستی؟چیکار می تو اینجا -

سیب گلوی سیاوش تکان مالیمی خورد و حرفی نزد و او که شک 

ای صورتش وا رفت و بعد با چشمانی ریز شده و کرده بود، لحظه

 لحنی دو به شک ادامه داد:

ی راپورتچِی کنم مرتیکهخودی نیستی، درسته؟ حالیت می -

 خور...مفت

 

 

 ۱۳۰#پارت_

 

خالِی دستش را سمت سیاوش پرتاب کرد. او تر و فرز سرش و سینی 

 را کنار کشید و جاخالی داد و سینی با صدای مهیبی به دیوار خورد و

ها افتاد. مرد جوان که سمتش خیز برداشت، سیاوش هم روی کاشی

دانست اگر گیر بیفتد، یا باید تا ابد نوکر متقابال حمله کرد. خوب می

ها را تحمل کند؛ پس مجال مکث نبود. ین مجازاتدژخیم شود یا بدتر

 بلد بود موقع جنگ، گرگ باشد! 

با هم گالویز شدند. مرد مشتش را باال برد و او فرز جاخالی داد. همین 

ی قوت در وجود سیاوش بود که به سریع بودن، خودش یک نقطه
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وقتش بدون مکث رها میشد و این بار هم با گرفتن مشت او و لگدی به 

اش را اش، مرد با شدت روی زمین افتاد. نگاه برافروختهی سینهفسهق

دوخت و همانطور که با غضروف انگشت اشاره خون دماغش  به او

 زدود، با غیظ گفت:را می

 حرومزاده! -

کرد، با اخمی که از اش را گرفت و درحالیکه بلندش میسیاوش یقه

فشرد و با حرص پاسخش هایش را به هم زیر ماسک پیدا نبود، دندان

 را داد:

حرومزاده منم یا تو پفیوِز آشغال؟ که کمر بسنتی به بدبخت کردن  -

 نیست چه زهرماری میدی دستشون!های مردم و معلومبچه

های سیاوش چنان محکم و وحشی به مرد فرصت دفاع نداشت. مشت

خواست تمام نفرتش از آن فرقه و خورد که انگار میصورتش می

 که پیش چشمش دیده بود را سر آن ساقی خالی کند.  چیزهایی

اش، کبودِی استخوان آن با برخورد مشت محکم سیاوش به زیر گونه

ی سیاوش با قسمت به درد نشست و مرد تا خواست فریاد بزند، ضربه

جان عقب خورد و او تلوتلوخوران، با فریادی کمی پا به شکمشسینه

 تراس برخورد کرد. ی های زنگ زدهرفت و به میله

زد هایش را به روی شکمش گرفته بود و از درد بلند بلند داد میدست

هایی مشت شده به سمتش قدم برداشت. خوب که سیاوش با دست

دانست ضربه را چطور بزند که کبد او را هدف قرار دهد. ضربه می

ها به شکم است، به طوریکه سخت ترین ضربهبه کبد، یکی از محکم

ترین مبارز هم تاب و تحملش را ندارد. حتی اگر منجر به جراحت جان

هم نشود، کاهش ضربان قلب و فشار خون را به همراه دارد و قوا را 

 کند.تا حد زیادی تحلیل می
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های منظمش، شبیه ناقوس مرگ در سر مرد چرخش گرفت صدای قدم

ستاده و او که سرش را بلند کرد، سیاوش با کمترین فاصله مقابلش ای

 بود.

مو به خونی آلوده کنم که خواد، نه خوش دارم دستنه دلم می -

. ولی اگه کسی موی حتی ریختنش رو زمین کفاره برمیداره

دماغم بشه، مجبورم چنگال نشونش بدم که خون و نونش یکی 

 بشه و دودمانش دود شه بره کف چشماش. 

کرد و میمرد با همان چشمان وق زده، ترسیده و مبهوت نگاهش 

سیاوش که نرم نرمک دستش را زیر کتش برد، او به تته پته افتاد و تند 

 تند گفت:

ِد بیخیال چرا جو میدی الکی؟ ما یه چرتی گفتیم، تو جدی نگیر.  -

خوره. آشپزخونه حاال یه دفعه کارُکشی کردن که به جایی برنمی

 ...دوربین نداره، منم دهنم قُرصه، پس

اش گذاشت، کالم مرد خاموش شد و ا وسط پیشانیو او که سر اسلحه ر

دانست کارش تمام است. با نفسی حبس شده نگاهش کرد. خوب می

هایش را باز کرد، سیاوش روی یک آخرین دفاع، فریاد بود و تا لب

زانو خم شد و دستش را جلوی دهانش گرفت. مردک شروع به تکان 

ش آویخت و او کنار دادن پاهایش کرد و هردو دستش را دور مچ سیاو

 دار زمزمه کرد:هایی کلید شده و لحنی غیظگوشش، با دندان

خط. من خودم هزارتای تو و ی هفتخر خودتی مرتیکه -

کنم؛ منتها از اقباِل کج و دم و مردود میهات رو درس میکاسههم

مو پدر مادرمه که مجبور شدم برم تو جلد گوسفند و گرگ بودنبی

ر برداشتن یه کریستال پا گذاشتم تو جهنم. کتمان کنم. بخاط

کریستالی که بخاطرش خون ریختم، خطر کردم، زدم به بیابون و 

ُکشم و گفتم گور بابای درست و غلِط ماجرا. پاش بیفته بازم می
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ذارم کنار. چه تو، چه هر خر دیگه که بخواد پا تو کفشم می

 بذاره، بلدم چطور ِخرکشش کنم. 

اش فشرد، مرد محکم ی پیشانیاین بار بیشتر به میانهرا که  سر اسلحه

کرد دست چشمانش را روی هم گذاشت و همانطور که تالش می

ای از میان دهانش سیاوش را از جلوی دهانش بردارد، فریاد خفه شده

 خارج کرد و او دستش را بیشتر فشار داد.

من نخواستم، ولی خودت اومدی جلو. سنِگ سر راه رو تیپا  -

زنن، آدِم فضول رو توگوشی. فکر کن اینم یه تنبیه بود، منتها می

از طرف کسی که حالش از خودت و امثاِل حمالت به هم 

 . خورهمی

ای مکث کند، ماشه را زیر انگشتش فشرد و... و بدون اینکه لحظه

هایش به روی زمین، زمان با از حرکت ایستادن مرد و افتادن دستهم

های صامت او زل زد. اش را گشود و به مردمکهای بستهالی پلک

ها پیدا بود، صدای اسلحه پخش نشد، اما محتویات مغزی که روی میله

 زد.ی مرگ را در آن تراس کثیف و کهنه فریاد میواژه

ها جا داد و پنهان از جا بلند شد و پیکر او را کنار یکی از کابینت 

هوایی که تا چند روز سربه کرد. آیا او، واقعا سیاوش بود؟ همان پسر

ترین چیزی فکر گویی و شیطنت و خوشگذرانی به کوچکپیش جز بذله

 کرد؟نمی

 

 

 ۱۳۱#پارت_

 

بعد از خروج او و آروین از آن باشگاه و کنار گذاشتن بوکِس 

زنی برای به خون کشیدِن طرف مقابل، دیگر سمت غیرقانونی و مشت
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کرد، اما کشت و کشتار را رین میچنین اتفاقاتی نرفته بود. تنهایی تم

پشت گوش انداخته بود! و االن... انگار حضور در این قلعه، از او هم 

داد و شرایط، باز ی بوی قتل میهایش دوبارهدژخیم ساخته است. دست

کوباند. آن موقع هم سیاوِش چند سال قبل را به در و دیوار ذهنش می

کرد؛ االن چه؟ االن که بالغ کال و ندانسته، برای رئیسش مبارزه می

ها، با آن کشتارها یکی کشید. واقعا حکِم این قتلبود و با عقل ماشه می

 بود؟! مسلما نه!!

فرستاد. « لعنت»اش کوبید و زیرلب با حرص مشت محکمی به پیشانی

لعنتی که مخاطبش اول خودش بود و بعد این شرایط و باتالقی که پیش 

 رو داشت.

ای با چیزی که در ذهنش خانه بیرون برود که... لحظهخواست از آشپز

جرقه زد، از حرکت ایستاد. او که تا اینجا آمده بود و هر مکافاتی را 

 به جان خریده بود، پس چرا آتش را حقیقی نکند؟

ها را یکی یکی گشود. همگی پُر از انواع قرص و در کابینت

 شان را نداشتدقیق پودرهایی بودند که او زمان مناسب برای شناسایی

زا هستند. آنقدر گشت، تا باالخره آور و انرژیو تنها فهمید توهم

ی مقوایی فرو ی مدنظرش را پیدا کرد. دستش را در آن جعبهمحموله

برد و یک مشت از مواد بیرون کشید و جلوی بینی گرفت و بو کشید. 

کرد. اینجا ی لبش جا خوش با استشمام بوی تند گوگرد، نیشخندی گوشه

توانست یک سری دوربین نداشت پس... الاقل به رسم انتقام، می

ها را پر کند از موادی که تنها به یک جرقه برای آتش گرفتن قسمت

 نیاز داشتند.

های شلوارش را پر کرد و در کابینت را بست. همانطور که از جیب

سر خودش آشپزخانه خارج میشد، یک رج باریک از مواد را پشت

روی زمین ریخت و درنهایت که سر جای اولش رسیده بود، هردو 
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زن ی آنجا را پر از مواد آتشجیبش خالی بود و درعوض گوشه گوشه

 کرده بود. 

ی قبل انرژی نگاهش را دوباره به افراد حاضر دوخت. اکثرا به اندازه

هایی که لولیدند، اما رقاصخوردند و میپیچ می نداشتند و فقط در هم

برای این کار تربیت شده بودند، همچنان همان حرکات تحریک کننده 

 دادند و مثل ملک عذاب، جلوی روی سیاوش قرار داشتند.را بروز می

کرد فقط پایین را نگاه کند تا بیشتر از با همان اخم کمرنگ، سعی می

ای میان آنها پیچید و آن اعصابش خراب نشود که متوجه شد همهمه

را به خوبی از « ارباب»ی وسط سن متفرق شدند. واژهیکی یکی از 

زمان با صدای باز شدن در عظیم میان اصوات نامفهوم درک کرد و هم

عوض شد و ریتمش از آن همه توحش،  و فلزی محراب، موزیک

ی چهارچوب های سیاهی که در آستانهقدری آرام گرفت. با دیدن سایه

بند هوشمندش را ضیه شد که مچدر پیدا بودند، انگار خودش متوجه ق

 فعال کرد و برای شهرزاد پیغام نوشت.

 «دارم مفتخر میشم به دیدن شاهتون.» -

 

Quit moaning about fate and change 

 ی سرنوشت و تغییرفریاد نزن درباره

Stand up on your feet and rise 

 روی پاهایت بایست و رشد کن

With every fall you get the pain, you learn the lesson 

 با هر درد حاصل از زمین خوردن، تو درس گرفتی

Start now, open your eyes 

 را باز کن االن شروع کن، چشمانت



 

295 | P a g e 
 

 

های ای که فقط بادی بِلتیک ردیف یازده نفره از دخترهای برهنه

های خورد، کنار هم ایستادند. در حلقهشان به چشم میچرمی دور تن

شان، چاقوهایی محصور شده بود و از دو طرف هارنس کنار ران

گارتری که به قفسه سینه بند کرده بودند، هالل ماه برعکس آویزان بود 

ها. ر میانش. درست شبیه گردنبند نگهبان و ساقید hexی و واژه

هایشان را گرفته بود و موهای سیاه بلند و آلود چشمآپی تیره و وهممیک

شالق مانند، چقدر با آن رژهای تیره و مشکی عجین بود. وقتی به خط 

سرشان طرح یک مثلث سیاه درشت ی پشتایستادند، نور روی صفحه

ید کوچک قرار داشت به وجود آورد و های سفکه دورتا دورش هرم

ای که تمام اعضا دورتادور سالن ایستاده بودند، راه درست لحظه

هایشان را به حالت هرم باریکی میان جمعیت باز شد و دخترها دست

ی شش به معنی ستاره« Hexagram»ی ی واژهدرآوردند و با زمزمه

ی آن مزمهضلع و شش گوشه، حضار سرشان را زیر انداختند و ز

 ها شروع به حرکت به سمت داخل کردند.واژه بلند شد و سایه

سیاوش خواست سمت در برگردد که همان لحظه پیغام شهرزاد را 

 دریافت کرد و خواند:

 «و بنداز پایین و به صورتش نگاه نکن.سرت» -

 

Dead bodies falling from the sky 

 کنندجسدهای ُمرده از آسمان سقوط می

We are the ape with the vision of the killing 

 هایی هستیم با چشم انداز کشتارما بوزینه

A rain of shame that fills the mines 
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 باران شرمی که معادن را پر کرده است

No other blood in me but mine 

 هیچ خون دیگری در من نیست، جز خون خودم

 

یی در میان آن همه عروسِک خواست سر بچرخاند که با دیدن آشنامی

ای حس کرد عضالت گردنش شل شده. دقیق و با نما، لحظهآدم

 کرد.هایی تنگ شده او را کاوید. نه! اشتباه نمیچشم

 

 ۱۳۲#پارت_

 

ی لبش آن موهای کوتاه شرابی و صورت برنزه شده که خون از گوشه

 ی سیاوش شدههاست ابزار شکنجهآویزان بود، شخصی بود که سال

 بود.

قبل از اینکه بتواند خوب او را ببیند، سرش را سمت کسی که در حکم 

 رفت چرخاند. شاه بود و قدم قدم سمت دخترها می

ناک بودن، مردی قد بلند و چهارشانه، با هیبتی محکم که در عین خوف

اش آن عضالت گره ی برهنهجذابیتی بی حد و اندازه داشت. باال تنه

های بیرون زده و داد و رگخوبی نشان می خورده و محکم را به

اش پیدا بود. تاتوی های مشت شدهمنقبضش یک به یک روی دست

اش ی سینه، با فونتی کج و لرزان روی قفسه«hexagram»ی واژه

حک شده بود و آرتیست با ظرافت انتهای آن را شبیه ریختن خون 

طرح مثلث شش های کوتاه و جیر با طرح زده بود. شلوار چرم، بوت

گوشه در کنارشان و درنهایت... صورتی که یک جفت چشم آبی یخی 
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زد و از طرف راست به زیر نقابی هایش برق میدر میان زمختی

 پنهان شده بود. 

پریده، روح و صورتی رنگپشت سرش، پسر جوانی با چشمان بی

 هایش برعکسدماغ عقابی و موهای کوتاه و ساده قدم برمیداشت. لباس

تمام افراد بود... پیراهن سیاهی که تا آخرین دکمه چفت بود و کت 

 رنگش. اسپرت هم

های لباس سر آنها هم دونفر نگهبان مخصوص که برعکس بقیهپشت

 نینجا به تن داشتند. 

ای حس کرد توان از پاهایش رفت و قبل از اینکه کسی سیاوش لحظه

ی شاه دقیق شده، سرش هی ممنوعمهابا به چهرهمتوجه شود آنطور بی

را زیر انداخت و از ریکاورِی خاطرات نحس گذشته، چشمانش را به 

ی هم فشرد و دستانش را مشت کرد. غافل از اینکه تارخ همان لحظه

ها برعکس قانون عمل کرده و اول فهمیده بود یک نفر از نگهبان

 را زیرنظر داشت.  نامحسوس او

 

Time to open your eyes to this genocide 

 زمانش رسیده چشمانت را باز کنی برای کشتن این نسل

 

When you clear your mind you see it all 

 بینیها را میی اینسازی کنی همهوقتی مغزت را پاک

 

You're receiving the gold of a better life 

 رسیتو به موقعیتی طالیی برای یک زندگی بهتر می
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When you change yourself, you change the world 

 زمانی که خودت را تغییر دهی، دنیا را هم تغییر خواهی داد

 

تارخ رو به جمعیت جلوی دخترها ایستاد و آبتین طبق معمول سمت 

ی کوچک در راستش. جمعیت به صورت دوتا دایره ایستادند که دایره

شدن شعار دادنشان، زمان با آرام ی بزرگ قرار گرفت و هممیان دایره

دار آشنایش، های شاه از هم فاصله گرفت و صدای گرفته و خشلب

هایش را مشت کند و سیب گلویش تر دستباعث شد سیاوش محکم

 تکان خفیفی بخورد.

به نام آزادی، با سپری تاریک از جنس شب، امروز  معبود  -

 ران بر جهان خواهیمکنیم و فردا سلطهشان را حذف میدروغین

ای حاکی ای ابدی از جنس لذت. از جنس رهایی. سلطهشد. سلطه

 از رهایِی ماه، برای مرگ درون و خروجی همیشگی از محاق.

شان را جمع کردند های میانیصدای هیاهوی جمعیت بلند شد و انگشت

دادند، دستشان و همانطور که حرکاتی به خصوص از خود بروز می

و دوباره همان صدای گرفته و محکم شنیده  را باال بردند و تکان دادند

 شد.

- In the name of satan. The own fire and the moon 

of darkness. The king of souls and the change 

creator. Up rise for the freedom... 

ی ها و سازنده)به نام شیطان. آتش مطلق و ماه تاریکی. پادشاه روح

 برای آزادی...(. طغیان کنید تغییر
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Your heart is pounding in the brain 

 تپدقلب تو درون مغزت می

 

As they drag you naked in the mud 

 سازندبرای اینکه درمانت کنند، گل و الی را برهنه می

 

A devil's dancing in the rain 

 رقصدیک شیطان وسط باران می

 

How could you fall so low? 

 توانی خیلی سریع سقوط کنی؟چطور می

 

هایش را دختری عریان، با یک شنل قرمز بلند و تقابی که تنها چشم

های سرخ از رژ مایعش پیدا بود، چیزی شبیه پوشانده بود و لب

ها زمان ساقیکالسکه به دستش داد وقتی کنار ردیف دخترها ایستاد. هم

نگ دادند و آنها رمیان اعضا چرخیدند و به دست هر کدام کپسولی بی

گذاشتند تا جذب شود. بلعیدند و روی زبان میبدون وقفه کپسول را می

. قرص ال.اس.دی! که برای شناختها را میسیاوش خوب آن کپسول

ساعت باقی  12توهم و شادی کاذب مصرف میشد و اثرش تا حدود 

هایش نشست ولی همین که سمت ی لبماند. پوزخند محوی حاشیهمی

روح به ا چرخید، رنگ باخت و عضالت صورتش مات و بیدختره

 مقابلش خیره گشت. نه... این یکی دیگر امکان نداشت!
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ی روی کالسکه را برداشت و تعداد دختری که شنل پوشیده بود، پارچه

کردند به لرزیدند و بلند گریه میماهه که از ترس مییازده نوزاد یک

گرفتند و نوزادها را با یک دست می دست دخترها داد. دخترها پای آنها

هایی وحشیانه قصد آرام کردنشان شدند و آنها با سیلیبا سر آویزان می

 را داشتند.

اش را محکم به دیوار چسباند و حس کرد عرقی سرد، از زیر شانه

پخش  اش روان شد و صدای شاه، در آن محوطهماسک به روی پیشانی

 شد.

پیدا کنید که فردا از آن ماست. ستاره دوستان من، حقیقت خود را  -

 را برافروزید قبل از اینکه تیرگی شما را به بند بکشد.

 ۱۳۳#پارت_

 

No, we will never let go 

 رویمنه ما هرگز از اینجا نمی

Let us watch them die 

 اجازه بده مرگ آنها را ببینیم

 

جمعیت در میان صدای بلند موزیک، به طرز به خصوصی شروع به 

زمان با بیرون رفتن دختری که شنل قرمز پوشیده رقصیدن کردند و هم

سر ی پشتبود، نور سالن به طور کامل محو شد و حاال فقط صفحه

 شد. شان پیدا بود و دیده میدخترها و شاه

ای و های شیشهجام ها باتارخ هردو دستش را باال گرفت و ساقی

دار خالی، تند تند سمت آنها رفتند و همان لحظه صدای بلند و فریاد پایه

 مانندش شنیده شد:
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گناهی در میان ما جا ندارد. ما پاکی، بکارت، سپیدی، نیکی و بی -

داریم. حقیقتی ریزاِن پاکی را گرامی میبه دنبال حقیقتیم و خون

. با پشتکاری از جنس پیکار، هامحض، خفته در پِس تمام ناگفته

ی هایشان. ما، امپراطورِی تازهکنیم با تمام خواستهستیز می

شیطانیم. با شدتی از جنس لذت و رهایی، در میان محراب فنا 

 شویم به سوی عاقبِت ناکجاها و کشِف خود برای حیات. می

سر آنها از دو طرف مثلث ی پشتمقابل دخترها که ایستاد، روی صفحه

نوشته شد و شاه چاقوی کنار پای دختر اول را  11سیاه، دوتا عدد 

زمان با فریاد بلندش، آن را به برداشت. او را عمیق خراشید و بعد هم

گناه زیر گلوی نوزاد فرو کرد و تیزِی سرش از میان دهان آن طفل بی

ها خون پیدا شد. همانجا رهایش کرد و سراغ دختر دوم که رفت، ساقی

. ترکیِب خوِن ها ریختندا در ترکیب با خون نوزاد میان جامدختر ر

ناپاک و پاک، برای این بود که آن مایع برایشان مقدس شود و پاکی را 

 از بین ببرند.

های ما را به درگاهت بپذیر. باشد ی روشن و آتشین. قربانیستاره -

با ما را  که خوشبختِی جاودانت را به ما هدیه دهی و مراوده

 را باشی.پذی

ی میانی رو به عقب و افراد . افراد دایرهرقص اعضا شدت گرفت

خورند. شدید و مرتعش ی بیرونی رو به داخل تکان میدایره

شدند. بعد از رقصیدند و نوزادها یکی پس از دیگری قربانی میمی

 11قربانی شدن نوزاد آخر، نوری سرخ، طرح آتش دو طرف اعداد 

 آلودش را باال برد.های خونبرگشت و دست کشید و شاه سمت اعضا

چاکرای میان ما و ماورا را باز کنید. سیلندر را رها سازید  -

 دوستان من... 

 

Time to open your eyes to this genocide 
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 زمانش رسیده چشمانت را باز کنی برای کشتن این نسل

 

When you clear your mind you see it all 

 بینیها را میی اینسازی کنی همهوقتی مغزت را پاک

 

You're receiving the gold of a better life 

 رسیتو به موقعیتی طالیی برای یک زندگی بهتر می

 

When you change yourself, you change the world 

 زمانی که خودت را تغییر دهی، دنیا را هم تغییر خواهی داد

«Silvera- Gojira» 

 

زمان با تکان خوردن و حرکات ناموزون، اما به ضا همهریک از اع

ها بلند کردند و خصوص و معنادارشان، یک جام از روی سینی

درنهایت، زمانی که شاه و پیشکارش هم جام خود را به دست گرفتند، 

جان را روی زمین انداختند و هرکدام مشعل به دخترها نوزادهای بی

 مناسب برای آتش زدن آنها شدند.  ی مراسم و زماندست، منتظر ادامه

خوانیم و با نوشیدن آب مقدس، از چاکرای پیدا ودای آتش را می -

آید و در کنار ماست. به کنیم. به نزد ما میشده با او مالقات می

 ای تازه! از جنس یک آتش جاودان!امید ساختن دوره

دونفر، زمان با صدای کوبیده شدن جام آن بعد جامش را باال برد و هم

ها را با ولعی توصیف صدای هیاهوی جمعیت بلند شد و همه خون
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. طرح یک چشم سرخ و درخشان، در آن صفحه به ناپذیر نوشیدند

 تر شد. روی مثلث سیاه به وجود آمد و فضا از قبل هم تاریک

جا . االن که همهسیاوش یک دور نگاهش را در میان جمعیت چرخاند

به دیگری نبود، بهترین زمان برای رفتن  تاریک بود و کسی حواسش

دقیقه اثر  20.اس.دی بعد از های الاو به گاراژ فراهم شده بود. قرص

دانست. پس تا آن موقع با همین ورد کردند و قطعا شاه این را میمی

کرد و بعد هم توهم ها اعضا را مشغول میخواندن و شعار دادن

ند. درواقع با آن حرکات و اوراد زدمالقات و مراوده با شیطان را می

توانستند چاکرایی به ماورا باز کنند، اما بدون شک، اگر این مراوده می

 کردند؟ کردند! میزا استفاده نمیهای توهمحقیقی بود، هیچگاه از قرص

از کدوم طرف برم که برسم به گاراژ؟ در اصلی ختم میشه به باغ،  -»

 «دونم.نمیست که من راهش از یه طرف دیگه

پیغامش را برای شهرزاد نوشته بود و چند دقیقه بیشتر طول نکشید که 

 بند را روشن کرد.ی مچپاسخ او، صفحه

ی مخملی و قرمز، یکی از درها مخفی سمت چپ، زیر یه پرده -»

 «کنی.شده. طبق نقشه برو پیداش می

ی دیوار راه سمت چپ را در پیش سیاوش بدون جلب توجه، از گوشه

ی مخمل را کنار زد. پالک گردنبندش را قسمت گرفت و درنهایت پرده

ی حسگر آبی شد و در حسگر گذاشت و بعد از احراز هویت، صفحه

فلزی برای مدت پنج ثانیه از هم گشوده شد. به سرعت از آنجا خارج 

خورد، نیشخند کجی کنج که ته باغ به چشم میشد و با دیدن اتاقکی 

 هایش نشست و به آن سمت پا تند کرد. لب

 ی محراب نبود، اما قطعا دوربین داشت وظاهرا امنیت گاراژ به اندازه

 کنترل میشد.
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 ۱۳۴#پارت_

 

ای برایش مهم نبود کسی هرچند او آب از سرش گذشته بود و دیگر ذره

خواست ماریا را از این ال حاضر، فقط میبفهمد زنده است یا نه. درح

 جهنم خارج کند. 

 «تونی ژوبین رو دک کنی یا دست به کار شم؟می -»

 گردنبندش را قسمت حسگر گذاشت و پاسخ شهرزاد را داد.

 «فرستمش بره.خودم می -»

در طاق به طاق باز شد. ژوبین که کالفه طول و عرض اتاق را طی 

 کرد و غرید:کرد، با دیدن او اخم می

 چرا انقدر لفتش دادی احمق؟ کدوم گوری بودی تا حاال؟ -

 ی دیوار ایستاد.سیاوش داخل گاراژ رفت و گوشه

. ارباب گفتن بمونم تا حاال، االنم خودشون مقصر من نبودم آقا -

 حکم دادن بیام بگم کار دارن باهاتون. 

اشت. با ، قدمی به سمت ماریا برد«دونمخودم می»ی ژوبین با زمزمه

ی دیوار انداخت و آخرین اش زد، او را گوشهلگد محکمی که به شانه

تر از قبل بلند شد. سیاوش حس کرد تمام تنش مچاله جانی ماریا بیناله

تر گداخته تپید و خون را آتشین قلبش عین یک تکه حدید، داغ و شد و

اش جاری کرد وقتی پر حرص، های برجستهاز همیشه میان رگ

تاب، جسم ظریف دخترک را که هایش را جمع کرد و خیره و بیشتم

در خودش جمع شده بود از نظر گذراند. ژوبین که مقابلش ایستاد، 

 تر شد.ی او کشاند و اخمش غلیظهایش را سمت چهرهچشم
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شناسم. هرچند االن افتاده یه گوشه، ولی من این دخترو خوب می -

تو جمع کن یهو چشمی حواستا جون داره. چهار هفتاد و هفت

 افسار نتازونه. حالیته؟

کرد صدایش عصبی هایش، درحالیکه سعی میو او از میان دندان

 نباشد، زمزمه کرد:

 حواسم جمعه آقا. خیالت توپ و پُر.  -

ژوبین برگشت و بعد از نگاهی اجمالی به ماریا، پوزخند زد و خواست 

ه و عمدی، طوری که سمت در برود که سیاوش با یک حرکت فرمالیت

انگار پایش به تکه آهن جلوی در گیر کرده خودش را جلو انداخت و 

ی موادی جا تتمهی ژوبین بند کرد. از همانبه عمد دستش را به شانه

که ته جیبش مانده بود را میان جیب بغل بازو و جیب شلوار ژوبین 

اس آن خالی کرد. همین کافی بود برای اینکه زمان مشعل کشیدن، لب

اش را سر ور شود و الاقل اینگونه پسر جوان دِق دلیمردک هم شعله

 کرد.او خالی می

 ی دیوار ایستاد.ژوبین با غیظ هولش داد و او دوباره گوشه

 تو بپا.کنی مردک بی دست و پا؟ کوری؟ دِم چشمچه غلطی می -

 ام پیچ خورد.شرمنده آقا ساق پای وامونده -

وار آن زیرلبی تحویلش داد و سیاوش زمزمه«ِ قاحم»ژوبین با اخم، 

را به جد و آباد ژوبین محول کرد و او به تندی از آنجا خارج شد. 

ها، فقط اثر انگشت انگار برای خروج اعضای اصلی، برعکس نگهبان

 .کافی بود و نیازی به پالک نداشتند

قه همانجا گرفت و اقال ده دقیکرد. باید جانب احتیاط را میباید صبر می

ایستاد تا از رفتن ژوبین مطمئن شود. اما نتوانست... به محض بسته می

شدن و دور شدن ژوبین، سمت ماریا دوید و کنارش روی زمین 

هایش به رنگ تر از همیشه بود و لبنشست. صورت ماهش، مهتابی
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اش رد خون پیدا ی لب تا چانهسفید، ترک ترک شده بود و از گوشه

 آلود بود. کبودِی بدی داشت و دست و پاهایش خونبود. گردنش 

تر رفت. سیاوش بزاق دهانش را محکم فرو برد و نگاهش قدری پایین

های صورتی بیمارستان بود، اما االن چنان پاره لباسش، همان لباس

ی شده بودند که دیگر نمیشد اسم لباس بر آنها نهاد. شلوارش گوشه

جای پایش زخم و خونی بود. پیراهن دیگر انبار افتاده بود و چند 

آلود بود که بلندش، تا وجبی پایین باسن بود و اکنون آنقدر پاره و خاک

رج به رج پیکر بلورینش را به نمایش گذاشته بود. نگاهش خود به 

خود زوم او شده بود. توقع این یکی را نداشت. دیدن ماریا، در این 

ا چنان سست کرد، که همانجا کرد و پاهایش رشرایط حالش را بدتر می

اش، ناخودآگاه های عصبی و به خون نشستهروی زانو نشست و چشم

کشیده شد. جای کبودی و خونمردگی دیده میشد و  روی کمر و شکم او

ی مغزش دستور گرفت جلو برود و او حتی نفهمید دستش از کدام ناحیه

 آن کبودی را لمس کند و قدری هم باالتر برود و... 

ی خفیف او درست قبل از رسیدن به لباس زیر دخترک، با صدای ناله

که ناشی از درد همان کبودی بود، پسرک جوان طوری که انگار برق 

سه فاز از جانش گذشته باشد، دستش را عقب کشید و از روی ماسک، 

های عرق در برش گرفته بودند کشید. قلبش آن را به صورتی که دانه

و چنان تند تند میزد که انگار قصد کرده بود افسار گسیخته بود 

هایش را بشکافد و همانجا پیش پایش، مقابل ماریا به تمام آن ماهیچه

 احساس داغ و سوزان اعتراف کند.

هایش همانقدر ملتهب اما لرزان، جلو رفت و کنار صورت انگشت

ماریا نشست. موهایش را نرم نوازش کرد. سرش را جلو برد و آرام 

 کرد: صدایش

شنوی صدامو؟ حالت کوکه؟ حواست جمعه ماریا... ماریا می -

 دختر؟
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ی یک رج باریک باز شد و به محض های دخترک، به اندازهالی چشم

ی دیوار دیدن سیاوش، جیغ بلندی زد و خودش را عقب کشید. گوشه

کرد، به هوای تهدید خودش را جمع کرد و همانطور که گریه می

 گهبان و تعرض، ترسیده و لرزان گفت:ژوبین و آوردن اسم ن

ولم کن روانی دست بهم نزن. نیا جلو بهت میگم. گمشو برو بیرون 

 از اینجا. با توئم میگم...

 ۱۳۵#پارت_

 

رفت، او بیشتر در خودش جمع میشد و هرچه سیاوش جلوتر می

بلندتر حرف میزد تا اینکه درنهایت پسر جوان کف دستش را به 

کنار  اش، جلوتر رفت وهای ترسیدهمقابل چشمهای او فشرد و لب

 گوشش زمزمه کرد:

بذاری رو سرت؟ خودت  خوای اینجا روهیس چته دختر می -

ام پیغوم پسغوم فرستادی، اونوقت حاال که اومدم دنبالت، واسه

 عزم کردی لوم بدی که جفتمون رو تیکه تیکه کنن؟

او که با کمترین هایی گرد شده، از کنار سر ماریا با ترس و چشم

فاصله بهش چسبیده بود و کنار گوشش حرف میزد، به دیوار بتنی 

را از  ی گوش اوهوا، اللهخیره شده بود. سیاوش ناخواسته و بی

نظر گذراند و شاید به عمد، نیمی از حرفش را در حالتی زد که 

تراش کشیده خوش ی ظریف وتاب، به همان اللههایش داغ و بیلب

وحشی و محکم قلِب  هایهای ریز قلب او، با کوبشربانشود. ض

ی سیاوش یکی شده بود وقتی سرش را عقب کشید و مقابل جنبهبی

ی ماریا، با دست دیگر ماسکش را باال زد. های بهت زدهچشم

لبخندهای مخصوص  یکی از همان های ماریا گردتر شد و اوچشم

تش، مثل همیشه گود شد ی راسبه خودش را به لب نشاند. سر گونه

 زمان با باال انداختن یک تا از ابروانش زمزمه کرد:و هم
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ام از اوناست که گفت قیافهیه بنده خدایی یه زمانی بهم می -

دونم ولی اگه شو نمیهیچوقت فراموش نمیشه... راست و دروغ

مو برداشتم باید به جای جیغ و حق گفته باشه، االن که دست

مو بیاری رو زبونت. اره منو یادت بیاد و اسمفریاد، به سه شم

 اوکیِه؟

های ماریا حرکتی نکرد و سیاوش نرم و آرام، دستش را از روی لب

او که با قدری فاصله، اکنون از قبل هم سفیدتر بود و چشمانی که 

اش فروکش کرده بود، ی طوسیبرعکس همیشه، مات بود و چشمه

زمانی که سیاوش محو  نگاهش کرد. به نرمی پلک زد و درست

کرد، چقدر این دختر صورت او شده بود و توی دلش اعتراف می

 حال و آرام زمزمه کرد:در بدترین شرایط هم زیباست، بی

 س... سیاوش...  -

درد و »لبخند سیاوش قدری رنگ گرفت و توی دلش زمزمه کرد:

کنی که این مو صدا میدونستم انقدر قشنگ اسمسیاوش! من اگه می

اما روی « زدم سر در اتاقم...گرفتم میِد سیاه رو قاب طال میر

 ی دیگری جریان پیدا کرد:زبانش، جمله

و تونی سرپا شی؟ تا دیر نشده باس فلنگخودمم کریستال. می -

 ببندیم و بزنیم به چاک. 

حال، یک دور به معنای تایید پلک زد. سیاوش جان و بیماریا بی

ه به اجبار شهرزاد پوشیده بود را از تن ای کسریع کت چرم پاییزه

 آلود ماریا انداخت. دور جسم لرزان و تب بیرون کشید و

سراغ در رفت و پالکش را قسمت حسگر گذاشت. اما باز نشد و 

به رنگ آبی و فونت درشت « Night Code»ی درعوض جمله

 آنجا به چشمش آمد. اخمش درهم رفت و برای شهرزاد نوشت:

 «چه کوفتِی؟ چرا این لعنتی بازی درمیاره واسه من؟رمز شب  -»
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و از آن طرف، شهرزاد با لبخندی کمرنگ از حرص و جوش 

 خوردنش، یک کلمه پاسخ داد:

 «محاق! -»

های دخترک را در را که باز کرد، دوباره به سمت ماریا رفت. شانه

آرامی که گفت، دخترک را از جا بلند کرد. «ِ یاعلی»گرفت و با 

را نزدیک خودش نگه داشت. صدای  محکم بغلش کرد و او وسفت 

زده نگاهش کرد و او جیغ ماریا که از گلویش درآمد، سیاوش بهت

هردو دستش را دور گردنش چفت کرد. پاهایش را باالتر  محکم

تر کمرش را فشار داد و او را بدون گرفت و سیاوش به ناچار محکم

شت وقتی دخترک در میان ای، نزدیک خودش نگه داهیچ فاصله

 هایش، مقطع و با هق هق نالید:گریه

. اون تونم راه برمسوزه و درد داره. نمیپاهام... پاهام می -

 عوضی با شیشه و انبر... 

سیاوش که دستش را پشت گردنش فشرد و او را بیشتر بلند کرد، 

ی او پناه و لرزان روی شانهصدای دخترک آرام شد و سرش را بی

ت. سیاوش بزاق دهانش را فرو برد و چنان پلک زد که گذاش

ی مردمک چشمش به سوزش افتاد و خون در میان شریان گوشه

تر از قبل جاری تر از هر وقتی غل گرفت و داغاش سریعپیشانی

لرزید و هایش را کنار گوش دخترکی که در آغوش او میشد. لب

دار که با دایی خشپاهایش را روی هوا نگه داشته بود برد و با ص

تمام وجود قصد داشت خشِم خفته در میانش را پنهان کند، زمزمه 

 کرد:

خودم مخلصتم هستم. تو فقط بهم بگو چه رقمه جلوت دوال راست  -

 شرف اونه که نه تو کار بیاره. شم، بی

تر از آن بود که هضم کند سیاوش چه جانماریا حرفی نزد. اصال بی

تر گردن او گوید و یا بخواهد پاسخش را دهد. تنها توانست محکممی
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ی آرام و ناالنش، تِه سینه ی پسرک را با جملهرا بگیرد و دِل دیوانه

خالی کند و آن احساِس لعنتی را بیشتر از هر زمانی در میان جانش 

 گز بیندازد.به گز 

و از کنی، فقط منبهت اعتماد داشتم که پیام دادم. هرکاری می -

 نیا...اینجا ببر بزرگ

نفس سیاوش افسار گسیخت و گم شد میان موهای سیاهی که با وجود 

بردند از او. عطر خاکی بودن، هنوز هم عطر یاس داشتند و دل می

فته بود که از یاسی که سیاوش در این چهار سال آنقدر با آن خو گر

داد. دستش را زیر زانوی ماریا انداخت صد متری هم تشخیصش می

اش را و جسم ظریف و خوش تراشش را به سینه چسباند و پیشانی

 پیشانِی او خم کرد. نزدیک

 

 ۱۳۶#پارت_

 

نیا. های بزرگدرد و بالی خودت و اعتمادت بخوره تو تخِم چشم -

از اینجا. اما به شرطی که برمت برمت کریستال. با خودم میمی

ات؟ یهو هرچی شد، زیرش نزنی و پیشم بمونی. خب؟ اوکیِه واسه

 سرم دبه درنیاری کالهمون بپیچه تو هم دختر! 

ماریا خودش را بیشتر نزدیک او کشید و سیاوش حس کرد به هیچ 

وار قلبش را ندارد. سرکش های تند تند و دیوانهعنوان کنترل تپش

 دیوانه. دلبرش در آغوشش بود و آنطور خود را به شده بود این دلِ 

هایی که تن سفید و صافش را به چسباند. آن هم با لباساش میسینه

تابش. انقدر گری کند دِل بیداد. حق داشت یاغیخوبی نشان می

بکوبد و بکوبد تا پسر جوان یادش برود این دختر اگر بدحال نبود، 

فتابی نمیشد و محکم پاهای بلوریش اش هم آبه هیچ عنوان صد قدمی



 

311 | P a g e 
 

و بلندش را فشار دهد و زل بزند به صورتش که در عین رنگ 

 ها. پریدگی و تب، هنوز هم زیبا بود. درست مثل فرشته

قطرات عرِق ناشی از تب، روی پوست صاف و یکدستش نشسته 

اش کبود و زخم بود. آرام ولی پُرناز و ی لب و چانهبود و گوشه

 زد: دلربا لب

هرجا که باشه فرقی نداره. حاضرم کنار تو سر کنم، ولی حتی یه  -

 های ژوبین نمونم. ی دیگه تو این جهنم با شکنجهلحظه

سیاوش چنان کمرش را زیر انگشتان داغش فشرد که شک نداشت 

اش الفاظ تند و آماده اگر دخترک مدهوش نبود، قطعا یکی از همان

و پُر بیراه نبود سیلِی محکمی نثار  آوردرا با سرکشی روی زبان می

کند یا حواس های سیاوش کند. بدون اینکه بداند چه میجسارت

های خودمختارش، درست داشته باشد، سرش را بیشتر خم کرد و لب

. حریص و عاشق، روی پیشانی بلند و خوش حالت ماریا نشست

انجا نبوسید، فقط با یک دنیا حسرت عطرش را به ریه فرو برد و هم

 زمزمه کرد:

خوادت که حاضره نفهم اونقدر میدونستی این دِل حرفکاش می -

بخاطرت از جون خودشم بگذره و پا بذاره تو میدونی که اگه بو 

 مو. کنن نفسهای خودشون قطع میام، با دستببرن زنده

فرم و هایش همانقدر سرکش و خواهان، تا قوِس بینِی خوشلب

اش کشیده شد. این آمد و از آنجا تا گونه کوچک و ظریف او پایین

زد برای کریستاِل لجبازش بار نتوانست تاب بیاورد. آنقدر دل دل می

بار آرامشش سوءاستفاده نکند و... نرم اما که نتواند از این یک

ی برجسته و بلورین را با تمام وجود نبوسد و رد حریص، آن گونه

و زیبای او حرکت ندهد و ی گود رفته های داغش را تا چانهلب

هایی که حسرت بعد... فقط یک ثانیه طول کشید به کام کشیدن لب

دانست این شان، آتش بود در وجود سیاوش. خودش هم نمیخواستن
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گرفت. شاید منبعش همان احساس تند همه جسارت از کجا نشأت می

و تیز بود، شاید هم یک التماِس چهارساله و طوالنی که با یک 

های خودش ر، دوباره پررنگ شده بود. لب پایینش را میان لبتلنگ

کشید. ضربان قلبش باال تاب نفس میمحصور کرده بود و داغ و بی

ترسید ترسید. میبود و دلش بیشتر از قبل هوایی شده بود، اما می

گیرد و آتشش سرد خواهد، آنطور که دلش آرام میآنطور که می

بوسه بگیرد و باشدت ببوسد. عطر  هایش را به بادشود، لبمی

داد و او همه را با تمام می های ماریا، مشام سیاوش را قلقلکنفس

شرتش را مشت ی تیحال یقهزمان که ماریا بیوجود بلعید و هم

کرد، او لب پایین دخترک را باحرص میک زد و عمیق بوسید. 

جا مانده هایش بعد از اینکه سرش را عقب برد، آنجا به  لب ِخیسی

 بود و صورت ماریا را بیشتر از قبل در میان سینه پنهان کرد.

آلود و عاصی سمت در رفت و همانطور که با یک دنیا عتاب، اخم

اش های چفت شدهرفت، از میان دنداناز آن گاراژ لعنتی بیرون می

 با خود زمزمه کرد:

. هتای رو که کج رفته و خورده بکنم دسِت حرومزادهقطع می -»

اش. حاال نه، چون زمان نیا نیستم اگه دنیا رو جهنم نکنم واسهبزرگ

شکونم که حالی شو میمناسبش نیست، ولی به وقتش طوری دست

ی تنمی، چقدر کره کاری اونم با تو که پارهشه هرز پریدن و کثافت

 «سوزونه.ده و تا کجاها میمی

اریا را روی لحظاتی بعد درست زمانی که شهرزاد و سیاوش، م

 گذاشتند، سیاوش به او نگاه کرد و پرسید:صندلی عقب می

 ِکی تموم میشه این محفل وامونده؟ -

 شهرزاد کمر صاف کرد و سیاوش در عقب را بست.
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کنن. ما با شب رفیقیم، همه چی از بعد از آفتاب نزده تمومش می -

ی روز بعد تموم. اسم نیمه شب شروع میشه و تا قبل از سپیده

 محاق هم بخاطر...

با صدای انفجار و دود آتشی که از یک قسمت قلعه بلند شد، هردو 

زمان شد با برگشتن به آن سمت چرخیدند و پوزخنِد سیاوش، هم

 شهرزاد به سمت او.

 چه خبر شده؟ -

سیاوش بیخیال شانه باال انداخت و همانطور که سمت در راننده 

 رفت، پاسخش را داد:می

به جونشون میندازم. بپر م به دِل آتیش، شعله روبهت که گفتم بزن -

 باال که وقت تنگه باس زودتر بریم رد کارمون بلوندی.

ی در را کشید و او ای نگاهش کرد و بعد دستگیرهشهرزاد لحظه

زمان با پیچاندن ُرل به سمت راست، ماشین را با سرعتی زیاد به هم

 .ی اصلی هدایت کردسمت جاده

 

 

 ۱۳۷#پارت_

 

ی آسانسور را هایش گرفته بود که شهرزاد دکمهدخترک را روی دست

فشرد و لحظاتی بعد، هردو میان کابین ایستاده بودند و آسانسور با 

رفت. ی بیست و چهارم باال میبه مقصد طبقه god fatherآهنگ 

آمد، وگرنه چطور چقدر خوب بود آسانسور تا خوِد پارکینگ می

تر، از مقابل عموحمید، پیرمرد و سرایدار خواست با دو نفر دخمی

فضول و پرحرفی که لحظه به لحظه البی را زیرنظر داشت، 
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گذشت؟ قطعا در آن صورت از فردا باید آبرویش را چون نقل و می

رسید کشید و کارش به جایی مینبات از زیر زبان دیگران بیرون می

یگر هم . از طرف ددادکه دیگر کسی جواب سالمش را هم نمی

های پارکینگ مدتی بود خراب شده بودند و بخاطر خساست دوربین

برخی از مالکین، مدیر ساختمان تعمیرشان را پشت گوش انداخته بود 

ی اینها باعث شده بود راحت و بدون خوف دخترک را سمت و همه

 واحد خودش ببرد و همانجا نگه دارد. 

ارد شد و سیاوش شهرزاد کلید را میان قفل چرخاند. اول او و

ها را روشن سرش، زمانی که دخترک با فشردن کلید برق، المپپشت

 ی سفید گذاشت. کرد، داخل رفت و ماریا را روی کاناپه

ی نازکی زیر بغلش زد و بالفاصله داخل اتاق رفت. دوتا متکا و حوله

گذاشت، خطاب به شهرزاد همانطور که آنها را زیر پای ماریا می

 گفت:

 تونی بیاری؟های اولیه تو کابینت بغل یخچاله، میکمکجعبه  -

شهرزاد سرش را تکان داد و او همانطور که با اخمی کمرنگ، 

 کرد، ادامه داد:هایش را وارسی میهای ماریا و زخمانگشت

کشوی سوم فریزر هم کمپرس یخ گذاشتم. اگه دیشب آروین همه  -

 رو نفله نکرده باشه هنوز همونجاست.

بعد، شهرزاد جعبه را روی زمین گذاشت و کمپرس یخ را  ایدقیقه

 دست سیاوش داد و پرسید:

 چی شده؟ شکستگی داره؟  -

سیاوش حوله را روی پای ماریا گذاشت و از روی آن کمپرس را 

 هایش قرار داد که پوست دچار سرمازدگی نشود.روی انگشت

از پایه  آره. هم اینکه اصال نتونست رو پاهاش وایسته، هم انگشتش -

 کبوده و تورم داره. زیر ناخنش هم خون جمع شده بود که...
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که بهش میگن هماتوم و قبل از هرکاری باید خون از اونجا خارج  -

 بشه.

سیاوش سمت او برگشت و با لبخندی کمرنگ، یک تای ابرویش را باال 

 برد:

 آ بالگرفته!خوب بلدی -

دقیقه، سیاوش  15گذشت هایش را باال انداخت. با شهرزاد فقط شانه

کمپرس یخ را روی زمین گذاشت و بعد از خارج کردن خون زیر 

گذاشت که بتواند آنها را ببندد و ناخن، یک الیه باند بین انگشتانش می

 گاه کند برای انگشتی که شکسته شده.انگشِت کناری را تکیه

 مگه نمیگی شکستکی داره؟ پس... گچ گرفتن الزم نیست؟ -

پیچاند و با ها میطور که یک الیه باند نازک دور انگشتسیاوش همان

کرد، نیشخند زد و لحنش دوباره شد چند الیه نوار چسب فیکس می

 همان لحن تخس و باشیطنت پاسخش را داد.

آ خانوم سطح اولی! استخون ریز که گچ و زنیهنوز ریپ می -

خواد، حاال اگه شست پاش بود یا مچ و ساقش هم سیمان نمی

کنه، ما واسه چی شکست یه چیزی! ولی وقتی سرش درد نمیمی

 دستمال بندش کنیم؟ 

هایش را به حالت تکاندن به ی نوار را هم پیچاند و دستبعد آخرین الیه

هم سایید. به شهرزاد نگاه کوتاهی انداخت، سپس همانطور که با سر 

ادامه کرد، ها خارج میهای به جا مانده در میان زخمپنس تکه شیشه

 داد:

شانس آورد همون موقع وسط گاراژ از حال رفت، وگرنه دردش  -

شرفیم برید ازش. چهارتا درشت هم باِر من و بیامون می

 کرد.می
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زده نگاهش دانست چه در آن گاراژ گذشته است، بهتشهرزاد که نمی

 کرد و پرسید:

چرا آخه؟ تو از منم بیشتر به آب و آتیش زدی که بیاریش بیرون  -

 شده!ز اون خرابا

سیاوش پنس را کنار گذاشت و در محلول را گشود و درحالیکه 

کرد، نفس عمیقی کشید و های روی پای ماریا را ضدعفونی میزخم

توانست بگوید بخاطر حرف شهرزاد را بدون پاسخ گذاشت. نمی

هایی که خطا رفته بود و ای که از بیهوشی او کرده و لبسوءاستفاده

د از بهشت، باید مؤاخذه شود و دخترک هرچه هم بگوید، سیب چیده بو

گذاشت و همانطور که ها میشاید حقش باشد. گاز استریل را روی زخم

هایش روی رج به رج آن پاهای ظاهرا به کارش مشغول بود، چشم

زد و او به ناچار فقط محکم و باشدت بزاق کشیده چرخ می سفید و

لش الاقل جلوی شهرزاد رو نشود. برد که دست دمیدهانش را فرو

ی زخم، روی ساق پای ماریا کشیده شد ناخودآگاه سر انگشتش، به بهانه

. نگاهی که از چشم و نگاهش تا صورت بی رنگ و روی او باال رفت

شهرزاد دور نماند اما پیش از آن که شک کند، سیبک گلوی سیاوش 

 یا گرفت.تکانی خورد و هرچند به سختی، اما تند رو از مار

برد که صدای شهرزاد را جعبه و کمپرس یخ را سمت آشپزخانه می

 شنید:

 کنم وقتشه که برم. فکر می -

 سیاوش سمت او برگشت و مقابلش ایستاد.

تونی بمونی پیشش؟ این دختر بدجوری شیشه ُخرده داره با نمی -

و کنار دستش ببینه و بفهمه من. شک ندارم سرحال شه من

کنه اون سرتاسر صافه. قشقرقی به پا می کجاست، دهن مهنم

 !سرش ناپیدا
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صدایش در عین شیطنت، مظلومیت گنگی هم داشت که باعث لبخند 

 کمرنگ شهرزاد شد.

 

 ۱۳۷ادامه... #پارت_

 

رو شود، چون به نظرش خواست بگوید دوست ندارد با ماریا روبهنمی 

و و ماریا چه اش را بداند و بفهمد بین ااینکه سیاوش زیروبم زندگی

 .ای برقرار است، به هیچ عنوان الزم نبودی دوستانهرابطه

اش شدی و از دل آتیش کشیدیش اگه بفهمه برای دومین بار ناجی -

 ات یه نمه تخفیف به خرج بده.بیرون، شاید واسه محاکمه

هایش را پُر و خالی کرد. هردو دستش را به کمر سیاوش کالفه لپ

 یین افتاده به طرفین جنباند و او ادامه داد:تکیه زد و سرش را پا

تونم بذارم تاالر خالی بمونه. بفهمن نیستم بد میشه برام. هم نمی -

 ها گرون تموم میشه. واسه من دردسره، هم واسه کل بچه

های ی چیزی میان ذهنش، تیلهی زیرلبی گفت و با جرقه«باشه»او 

 شهرزاد نگاه کرد. سیاه چشمانش درخشید، سرش را باال گرفت و به

هاشو عوض کن. با این وضعیت یا تا صبح الاقل صبر کن لباس -

بره. منم تو خونه هیچی شو میاز سرما نفله میشه، یا تب امون

بُر ندارم بهش بدم، باس صبر کنم تا فردا برم چند مسکن و تب

 ورق ایبوپروفن بگیرم واسه تسکین. 

 لب زد: شهرزاد دو به شک نگاهش کرد و با تردید

 کنی؟خودت چرا عوض نمی -

خوره، ولی درسته حالل حروم سرم نمیشه و دستم به هر کثافتی می -

 شرف نیستم!دیگه در اون حد هم بی
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 باشه؛ فقط... تو مگه لباس دخترونه داری اینجا؟ -

 سیاوش اخم کرد و کالفه دستش را میان موهایش کشید.

 رو؟ هامم بیاری عوضی بازیخوای به روتیکه میندازی بلوندی؟ می -

 عادت ندارم به تیکه و کنایه. فقط برام سؤال پیش اومد، همین! -

دخترونه ندارم، ولی خیلی ساله اینجا پاتوق زندگیم شده. اگه اشتباه  -

ها، تن من دیگه کمدم مونده از اون قدیم ندیم نزنم، چند دست هنوز تو

 باشه.ی ماریا نمیره، ولی احتماال قواره

 رفت، بلندتر ادامه داد:خواب میبعد همانطور که سمت اتاق

ست و از نزدیک حشر و نشر تو که دستت با شهره تو یه لونه -

داشتی باهاش، باس اینم بدونی اون عفریته از اول هم پا گذاشت 

شو باال بکشه و جفت ی بهنام واسه اینکه پول و پلهخونه تو

 مارت.و فراری بده از اون عپسراش

 ۱۳۸#پارت_

 

توانست تصور کند شهرزاد لب پایینش را گزید و حرفی نزد. حتی نمی

وقتی سیاوش، شهره را در آن محفل دیده، چه حالی پیدا کرده است. 

نشیند به جان آدمی. ها دانستن حقیقت از هر زخمی تیزتر میگاهی وقت

ها، حتی اگر از قبل هم به احتمالش فکر کرده باشد، باز هم اثبات

ان را داشتند... و از نظر شهرزاد، سیاوش یا زیادی قوی خراِش خودش

ریخت چیز را توی خودش میخیال که همهبود و یا بی حد و اندازه بی

کرد. از و نقاب سکوت به چهره میزد و شیطنت چاشنِی رفتارش می

ی خروج از آنجا پسر جوان الم تا کام حرف نزده بود و کالمی لحظه

لب نیاورده بود، به جز االن! که آن هم یقینا به آن اتفاقات به راجع

ای بود که سلول به سلول وجودش را آزار ساطع از خشم پنهان شده

کرد! و شهرزاد داد. ولی حسابی توی خودش بود و مدام اخم میمی
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دانست دیدن آن اتفاقات، چیزی نیست که از یاد برود؛ بلکه خوب می

هی، در میان تاریکِی ذهن و ماند و هرازگادر ضمیر ناخودآگاه می

. کوباند به در و دیوار ذهنکشد و خود را میسکوِت محیط، سرک می

ها ریکاوری. اما درواقع گفتند، خیلیها به آن تنش میاتفاقی که خیلی

مصیبِت آدم بودن بود! انگار انسان محکوم است به ادراک! محکوم 

کشد. بیشتر عذاب می است به فهم! و هرچقدر بیشتر بفهمد و درک کند،

خیالی سیاوش به و بی ترسید از روزی که تمام این سکوتشهرزاد می

 ناک، همه را فریادحدآخر برسد و بعد... با یک انفجار سریع و خشم

جور هایی سکوتشان یکبزند و با دردی بیشتر بیرون بریزد. چنین آدم

 بیشتر... جور دیگر. شاید هزار برابر درد داشت، فریادشان یک

لحظاتی بعد، شهرزاد از آنجا رفته بود و سیاوش در تاریکی و سکوت، 

کشید. با یک کاسه آب پتوی پاییزه را دقیق و با وسواس روی ماریا می

ای که از آن نمناک شده بود، خنک کنارش روی زانو نشست و پارچه

و روی پیشانِی دخترک گذاشت. قدری پنبه از جلد بیرون کشید و نم زد 

های او را خنک کرد که تبش کنترل شود و بعد، همانطور که دست

داد و ی نمناک را به نرمی و آهسته روی صورتش امتداد میپنبه

 زدود، زمزمه کرد:های سیاهش را میلکه

چقدر اینطوری دیدنت یورتمه میره رو مغزم دختر! آره زدم به  -

، ولی یه هاشآب و آتیش، حاضر بودم خودم هم بسوزم تو شعله

بریزی رو آتیش دلم. خبط  ، که بشی آب وتار کم نشه از موهات

کردم، دستم کج رفت، نخواستم! به خوِد خدا قسم که نخواستم! 

ولی... یهو... یهو نفهمیدم چی شد... در رفت افسارش این دِل 

اش که دونم تسمهشناسیش، ولی من خوب میالمروت! تو نمی

بیاری باال سرش درست نمیشه. ِهی  بِبُره، هزاری هم مکانیک

زنه و منم باس بیفتم به کوک کردنش. شایدم اونه و میساِز خودش

ی دونم! خودم هم هنوز این رابطهکنه، نمیو کوک میکه من

مسخره رو که یه آدم با این قد و قواره، ریز و درشتس دسِت یه 
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م کف دست دل میفته رو نفهمیدم! تو هیچ درس و دانشگاهی ه

دونم که نیست که بخوام دیکته کنم تو مخم. فقط انقدری می

 کنه. خیلی بد... ام میاش تقصیر توئه. دیدنت بد دیوونههمه

دستش را خیس کرد و با دقت روی صورت ماریا امتداد داد و خنکش 

ها زیباتر از قبل شده بود. کرد. صورت ماهش، حاال بدون آن کثیفی

ی لب دخترک کشید و وی کبودِی گوشهسر انگشتش را به آرامی ر

رذِل بی »اش را زدود. اخمش در هم رفت و مخاطِب خوِن خشک شده

ی که روی لب آورد، ژوبین بود. قبل از اینکه انگشتش باز «چیزهمه

های صورتی و برجسته ِکش پیدا کند، اراده از دست دهد و روی آن لب

رنگ، این بار دستش را مشت کرد و عقب کشید. با همان اخم کم

کاسه را برداشت و از  ای زیرلب نثار خودش کرد و«جنبهخِر بیکره»

جا بلند شد. انگار ماریا طلسمش کرده بود. هرچه بیشتر نزدیک او 

کرد ولی خب... االن که بدون هیچ مانعی نشست، بیشتر طلبش میمی

دن اش دور بوکرد ظلم است در حِق دِل دیوانهاش بود، حس میدر خانه

از دلبری که چهار سال در تار و پودش پنهان گشته است. حق داشت 

ی دلنشینش که برعکس روی دخترک بنشیند و زل بزند به چهرهروبه

اخالق تلخش، انصافا شیرین و خواستنی بود. اما از خودش مطمئن 

 افتاد و... باره، از نو کنترلش به دسِت همان دل مینبود. یک

اِی روی کانتر را گذاشت و بطری شیشه کنکاسه را روی خشک

برداشت و همراه شات کوچکی با خودش به بالکن برد. آنجا هوا بیشتر 

توانست ذهنی را که چون قفس، مدام در میان تاریکی و بود. الاقل می

 کرد، آزاد کند و قدری نفس بکشد. ریکاوری زندانش می

ز پر کردن ای نشست و بعد اروی صندلی حصیری، پشت میز شیشه

شات، بطری را با حرص روی آن کوبید. انگار تمام مشکالت تقصیر 

هایش نزدیک کرد و یک نفس جان بود. شات را به لبی بیآن بیچاره

اش، مثل رعد و برق به مایع زرد رنگ و شفاف را سر کشید. تلخی

 جانش پیچید و صورتش جمع شد. 
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 ا هاللی کرد.هایش رنگاهی به برند روی بطری انداخت و لب

ی خر که جنِس اصلت هم تقلبی از آب اَی تو روحت مرتیکه -

 دراومد و گند زد به بساط ما.

 ۱۳۸ادامه... #پارت_

 

دانست یاوه است. جنسش اصِل اصل بود، فقط خودش هم خوب می

تر شده بود؛ اما اش کمی تلخچون در یخچال نبود، گرما گرفته و مزه

قدری سرش داد و بیداد کند، بلکه کمی  گشت کهانگار دنبال سوژه می

 خالی شود. 

 شات دوم را باال داد. سرش را سمت آسمان باال برد و زمزمه کرد:

 مستِی ما، مستی از هر جام نیست؛ -

 مست گشتن، کاِر هر بد نام نیست!

 ی لب جمع کرد و از جا بلند شد. شات سوم، نیشخندش را گوشه

 کنیم،ما ز جاِم دوست، مستی می-

 کنیم.خویش را فارغ ز هستی می

شات چهارم! حس کرد سرش به دوران افتاد اما دست نکشید. بیخیالِی 

ی ارزید. الاقل امشب حوصلهاین زهرماری، انگار به سردردش هم می

 خودش را هم نداشت! چه رسد به فکر و خیال... 

 می، پلیدی را ز سر بیرون کند، -

 عشق را در جاِم دل افزون کند.

تر از هروقتی در هم گره زد و الی و شات بعدی، صورتش را جمع

هایش باریک و خمار به آسمان گرفته که ابرهایش مثل پرهایی پلک

دست چیده شده بودند، دوخت و به ِمه و پیچ و تابش خیره مرتب و یک
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هایش گشت. بطری را دوباره روی میز کوبید و لیوانش را سمت لب

 باال برد.

 مستیم و از هستی تهی،چون که ما  -

 ِکی شود هستی، به مستی منتهی؟

اش مشت شات را میان دستش فشرد و لیواِن کوچک به راحتی در پنجه

هوا از ی درشت و بیشد وقتی همانطور رو به آسمان، یک قطره

 ی چشمش چکید و لب زد:گوشه

خودمم خستم از این که هرشب با زهرماری فارغ شم از عالم و  -

مو بذارم رو اون بالش ی مرگبتونم چند ساعت کپهآدم که 

صاحاب. حاال که دوای دردم اینجاست، چرا این همه واهمه بی

افتاده به دلم و خوف برم داشته که بازی تازه اوالشه و هنوز 

ام و ی آخِر این شطرنجِ لعنتی؟ من پیادهمونده تا برسم به خونه

روم وایستاده و با وبهرغیبم... شاه! تا نرسم به تهش همونجا ر

 چرخونه.امر و نهی صفحه رو می

نفهمید چند لحظه با چشمان بسته، همانطور سرش را باال گرفته بود و 

نسیِم پاییزی، نرم و آرام موهای سیاهش را به طرفین تکان تکان 

که هرگز زیر دست پدر  هایش. الاقل برای اوداد. خوب بود نوازشمی

های باد دوست داشتنی بود. یده بود، دستمستبدش طعم نوازش نچش

دوست داشتن بهنام با تمام پدرها متفاوت بود انگار. او پسرکش را با 

سختی خو داده بود. با کارهای بزرگ، از آب و ِگل درش آورده بود و 

زبانی بزرگش کرده بود. از همان اول هم برداری و چرببا کاله

. بدزد تا دزدیده نشه ازت. برات بُُکش تا کشته نشی»درسشان این بود؛ 

دستیت، فامیل و آشنات دارن یا نه، به فکر مهم نباشه رفیقت، بغل

ات! نه که هم اینجا هم خودت باش! بذار دو روِز دنیا بهشت باشه واسه

 «ور جهنم بیاد ور دلت و ِچز بندازه به جونت.اون



 

323 | P a g e 
 

از کرد. با نفسی عمیق، تمام آن افکار را کنار زد و چشمانش را ب

انتها، کسی نشسته بود که خیلی بیشتر از ی بیانگار در میان آن پهنه

تر از بهنام حواسش به سیاوش بود. شاید احکامش هم... قدری مالیم

 هایش از هم فاصله گرفت و به آرامی زمزمه کرد:بهنام بود. لب

 

 ۱۳۹#پارت_

 

م ته دوننمی گذروندی از سر سیاوش. اوس کریم، آتیش اول رو -

اش نزدیک شدن به جهنمه یا دور شدن ازش، ولی... مایه

بشوره ببره دیگه! مگه  اش باس یه آبی بشه و یه گندی روجرقه

 نه؟

ای روی میز و مایع زرد رنگ داخلش نگاه کرد. و به بطری شیشه

ی تلخند کمرنگی یک طرف صورتش نشست و دستش را سمت گردنه

 بطری برد.

ذارم پای قدم شو میم زهرمار بود. نبودناین کوفتی از اولش ه -

اول واسه ترک معصیت، که هم خودم خالص شم از این سردرد، 

بازی هم تو بفهمی هرچند تا حاال رو با شارالتانی و عوضی

گز کردم، اما از اینجا  اومدم جلو و راه و رسم پدرسوختگی رو

 کنم. یه جوری کهکشی میبه بعد یه جور دیگه جاده رو خط

تونم بمونم ی قول و قرارم باشه. فکر نکنی نامردم و نمیقاعده

. سیاوش خداش یکِی، حرفش یکی! حتی اگه به خط رو حرفم

پایان هم نرسه، تو مرامش نیست یه جا نشستن و زیِر حرفاش 

 دوه...دوه اوس کریم. تا نفس داشته باشه، میزدن. می

شست، شات بطری که با صدای بلندی روی سنگ کف بالکن ن

کریستالی و نازک میان دست دیگرش ترک درشتی برداشت و سیاوش 
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داد، ترک روی شیشه که ندانسته و ناخودآگاه محکم فشارش می

بی پدر »تر شد و در کسری از ثانیه با احساس سوختن دستش، درشت

اش شکسته بود، کنار زیرلبی زمزمه کرد و شاتی که حاال لبه«ِ و مادر

انداخت. دست خونینش را روی نرده گذاشت و سرش های بطری تکه

 را سمت آسمان مه گرفته باال برد.

هایش را با شدت پُر و خالی کرد. چقدر خوب بود نفس عمیقش، ریه

بوی طراوت.  ی نارنجِ درخِت همسایه. عطر زندگی داشت ورایحه

که پُر بود از بوی تند الکل و سرمای سکوت و یک  ی اوبرعکس خانه

طرفه که انگار قصد دوسویه شدن نداشت. یا اگر هم داشت، ق یکعش

 ترکاند. اش استخوان میسخت بود و سختی

رو افتاد و سرش را که پایین آورد، نگاهش به بالکن همسایه روبه

چشمان سیاهش ناخودآگاه زوم زوج جوانی شد که در آن هنگام از 

جوان با انگشت چه شب، روی بالکن ایستاده بودند. معلوم نبود پسر 

ی چیزی را در آسمان نشان داد که دختر خندید و سرش را روی شانه

حوصلگی، احساسی که او خم کرد. خودش هم نفهمید حسادت بود یا بی

اش نشاند و وادارش کرد همانطور که داخل ی اخم میان پیشانیگره

 رود، واگویه کند:می

یر بغل مارن یا جد صاحابا معلوم نیست این وقت شب دنبال زبی -

 ها! تون دیگه. االفی آسمون. ِد برین بکپین تو خونهو آباد نداشته

هایش را زیر چانه گذاشت و زل زد به مقابل کاناپه زانو زد و دست

اش را سایه انداخته ها چهرهصورت ماریا. نور آلبالویی و سفید هالوژن

 بودند.

گذاشتن به زیر پای ماریا  با نفسی عمیق، چند مشت به متکایی که برای

آورده بود، زد و وقتی که صاف شد، همانجا مقابل کاناپه، روی پارکت 

های باز هردو دستش را زیر سرش گذاشت. هالوژندراز کشید و طاق

مانند سقف کار شده بودند، برِی گرد و دایرهسفید رنگی که در گچ
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و زیر لب چمشش را اذیت کردند و به اجبار چشمانش را ریز کرد 

دانست، باز هم فرستاد. مخاطب آن را خودش هم نمی« لعنت»

. از عالم و آدم طلب خواست یک طوری حرِص دلش را خالی کندمی

هایش را روی جا شد و محکم چشمی چپ جابهداشت انگار. روی شانه

ی شعر موالنا را زمزمه کرد، بلکه هم گذاشت و در همان حال، ادامه

خیالِی صبح قدری مغزش آرام بگیرد و در دنیای بی یپیش از سپیده

 خواب، برای لحظاتی هم که شده آرام باشد. 

 مست، یعنی عاشقی بی قید و بند! -

 فارغ از بود و نبود و چون و چند!

 

 چون و چند از ابلهی آید میان،

 توان؟در طریق عاشقی ِکی می

 

 مست بود و فکر هستی داشتن،

 تن،کوه غم را از میان برداش

 

 ِکی بَُود کار حساب و هندسه؟

 کی چنین درسی بود در مدرسه؟

 

 ست!عاشقی را خود جهان دیگری

 ست!منطق عاشق، همان پیغمبری

 

 عشق بر عاشق دهد دستور را،
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 عقل، ِکی فهمد چنین منظور را؟

 

 تا نگردی عاشق از این ماجرا،

 ها؟ِکی توانی کرد درِک نکته

 

 نیست!فهم عاقل را به عاشق، راه 

 گویی که چیست؟هرچه گویم، باز می

 

 باید اول ترک هشیاری کنی.

 عشق را در خویشتن جاری کنی.

 

 هر زمان گشتی تو مست جام عشق،

 خویش را انداختی در دام عشق.

 

 آن زمان شاید بدانی عشق چیست!

 چون کنی درک یکی را از دویست...

 

بود، تارخ با های سیاوش گرم خواب شده در همان لحظه که پلک

پوزخند رو از مانیتور و فیلِم ضبط شده از گاراژ گرفت و خطاب به 

 سرش ایستاده بود، زمزمه کرد:آبتین که پشت

و دست باال گرفته یا واقعا دل و جرعتش زیاده، یا زیادی خودش -

 کنه! که حالیش نیست داره با دم شیر بازی می
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 هایش را زیر بغل زد.آبتین دست

 قبل میشد طوری حذفش کرد که آب از آب تکون نخوره اما...ی دفعه -

عمدا سپردم به شهرزاد. داشت زیادی دور بر داشته بود؛ باید  -

کاسه بینی، با دشمنم همکردم! که خب... خودت داری میامتحانش می

 شد.

 

 ۱۳۹ادامه... #پارت_

 

 این بچه الیق اسم دشمن نیست!  -

هات. ی نقشهکشه به همهو فندک می ها کاه، کوه میشهگاهی وقت -

 نباید دست کم گرفت. هیچکس رو

ی تیغ؟ دید اول کدوم یکی رو رد کنیم از لبهحاال... ترجیح می -

 شهرزاد؟ یا سیاوش؟

ی ابرو کشید و دوباره به اش را به گوشهتارخ سر انگشت اشاره

مانیتور زل زد. قطعا سیاوش با حضورش در غالب یک نگهبان، 

زنی را شناخته است، پس نیاز نبود دست یِس سابقش در کالِب مشترئ

آمد. در رابطه با شهرزاد به کار شود، پسرک خودش به سمت او می

دانست به سیاوش آمار ی تاالر به دستش بود و میهم، از آنجا که اداره

دهد، برای گمراه کردن او هم که شده نیازش داشت. بهرحال، در می

یا دست آنها بود و بخاطر زنده ماندن آن دختر باید تا حال حاضر مار

کرد. کارش با ژوبین تمام شده بود. او اکنون موقع مناسب صبر می

دستی بود. اما سیاوش و شهرزاد تازه ی دمفقط یک عضو ساده و مهره

وارد گود شده بودند! و تارخ خوب بلد بود چگونه پذیرایی کند از 

شوند... این راه تازه داشت رد دژخیم میمهمانانی که خودسرانه وا

 ساخته میشد!
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ای بعد، صدای دستش را دور چانه چرخاند و گلویی صاف کرد و ثانیه

 اش به گوش آبتین رسید. گرفته

باره لذتی فعال هیچکدوم. صبر کن تا وقتش برسه. آتیِش یک -

 ارزه که ذره ذره به خوردشون بره. نداره؛ سوزوندن وقتی می

رنگ و محو اش، باعث لبخند کمت او چرخید و این بار زمزمهبعد سم

 آبتین شد.

کنیم و یادت نره حکم، همیشه دست ماست. به وقتش کوت می -

 چرخونیم و...زمانش که برسه، صفحه رو می

ی شاه را به روی اش را بلند کرد و سِر تاجِ مهرهآبتین سِر زیر افتاده

ی شاِه سیاه بیشتر به آن خانه صفحه شطرنج، مقابل تارخ لمس کرد و

 سفید فشرده شد.

 کیش و مات! -

 ۱۴۰#پارت_

 

کالس تشریح تازه تمام شده بود و او همانطور مؤقر و آرام، به سمت 

های همیشگی رفت. آقای تقوی با همان لباسخروجی دانشگاه می

مشغول آبیاری فضای سبز بود و وقتی فرهاد با سر به او سالم داد، 

 ل با لبخندی کمرنگ چشمانش را بست و باز کرد.مرد میانسا

رو به راه افتاد. بند بلند کیفش را به شانه انداخت و روی پیاده

های رنگارنگ با دیدن یک دانشجوی تنها برای سوار کردنش ماشین

کردند، اما فرهاد زدند و کنار پایش یکی دو ثانیه مکث میبوق می

خواست الاقل تا سر را میخواست سواری بگیرد. یک امروزه نمی

تقاطع پیاده برود و فقط فکر کند. به خودش، به خواهرش، به اوضاع 

کرد. پیک احوال سیاوش... و به کاری که امشب باید شروع می

های شمال شهر که به طوری استثناوار، موتوری! در یکی از اغذیه
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فرهاد  خواستند که این برایخودشان موتور داشتند و از او وسیله نمی

م در رستوران و اغذیه کار کرده بود، ترها هنور علی نور بود. قبل

منتها نه به عنوان پیک. پسرکی دوازده ساله بود که یک دست لباس 

های ایستاد و ظرفی کوچکی میپوشید، روی چهارپایهسفید می

کشیدند را ها آدِم خوشبختی که در آن رستوران غذا به نیش میمیلیون

 دست آخر هم از روی همان چهارپایه سر خورد و... شست.می

هایش، مساوی شد با سر چرخاندن میان خیابان و نفس عمیق میان ریه

 کج کردن مسیرش به یک راه فرعی.

های سفت و لیز افتادن، برایش شکشتن استخوان روی آن سرامیک

نشین شدن به همراه داشت. هرچند، مدتش زیاد طول آرنج و خانه

و درنهایت جور کردن پول مواد پدرش، وادارش کرد با همان نکشید 

دستی که وبال گردنش بود، باز به همان رستوران برگردد، منتها این 

هایش بار به جای ظرف شستن، تِی بکشد. بد هم نشد. الاقل دیگر دست

خواب لرزید و شب تا صبح از فرط درد استخوان بیزیر آب سرد نمی

رستوران هوایش را داشت  د در آن زمان صاحبنبود. شانس آورده بو

گفت کناری بایستد و کار نکند. انعامش هم همیشه برای گاه میو گه

ای که اگر یک های بی ستارهخودش بود. اما درنهایت... مثل تمام آدم

کند، رحم دنیایشان را نابود میبار بخواهند با نور خو بگیرند شهابی بی

کرد و . آریا، پسرکی که در کنار او شاگردی میآسمان او هم فرو افتاد

کارش جلوی در ایستادن و تبلیغ بود، به محبوبیت فرهاد حسادت کرد و 

کارشان گفته بود فرهاد از درنهایت خودش هم نفهمید چطور به صاحب

 دخل دزدی کرده و...

سرش را باال گرفت و انتهای خیابان را نگریست. لبخند کجی سوک 

رق شدن در افکار، باعث شده بود نفهمد آن همه راه را لبش نشست. غ

 چطور پیاده آمده. خب، شاید گم شدن در عالم خیال انقدرها هم بد نبود!
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بعد از اخراجش از آنجا و کتک مفصلی که خورده بود، تا یک هفته 

بیکار بود و بعد از گشودن گچ دستش، درنهایت با یک جعبه واکس و 

کرد. مردمی که اکثرا به کفش مردم را تمیز میها فرچه، سر چهار راه

فکر سوءاستفاده از او بودند و بدون پرداخت دستمزد، واکسی مجانی 

کردند و راهشان ها به محض دیدنش اخم میآوردند. بعضیبه دست می

هایی که پسرک ها با همان کفش. بعضیکردند به سویی دیگررا کج می

ای زدند و بعد به طرز مضحکانهمیانداخت، کتکش برایشان برق می

خندیدند. در آن میان اش میهای واکس خوردهِهرِهر به صورت و دست

گذاشتند و پسرک کم ی اندک هم بودند که پولی توی جیبش مییک عده

هایی که پول کرد از دیدن اسکناسسن و الغراندام، چقدر ذوق می

ها چقدر بعضی وقت ی ته جیب آنها هم بود. به راستی که آدمخرده

گناه شود. آنقدر که شکستن قلب یک کودک بیرحم میترسناک و بی

اش اشکی را بر گونه جاری کند و او برایش تفریح شود و خنده

تر از هروقتی، گردن بکشد و طوری قدم بردارد که انگار هیچ بیخیال

 اتفاقی رخ نداده است.

مکث کند و بعد از رد زد، مجبور شد با دیدن پژویی که راهنما می

شدن او از فلکه، از خیابان پهن و دوطرفه گذشت و به آن سو رفت. 

ها بود. خب او که تا اینجا آمده بود، کارگاه اوس محمود همین نزدیکی

رفت داد و بعد میهمان بهتر که کتاب را هم تحویل صحاف کهنسال می

 سراغ کارهای دیگرش. 

ای مکث کرد. تش خورد، لحظهچشمش که به خیابان پهن سمت راس

ی خیابان، روی تکه نمدی نشسته ی شمشاد گوشهپیرمردی زیر سایه

ها یک نخ سیگار بهمن بود و فارغ از غوغای جهان و هیاهوی ماشین

کرد. کنارش یک عالمه کتاب، تا آنجا که فرهاد قادر به تخمین دود می

ن و سالی آن تعدادشان نبود روی زمین چیده شده بود و پسرک کم س

ها بود رفت. هم حواسش به کتابها به این سو و آن سو میطرف کتاب

 کرد. و هم به قولی بازارگرمی می
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اهل قلم و اهل علم! بدو بیا که آتیش زدم به مالم! کتاب از هرکی  -

دیم دستت. آی خانوم... کجا؟ بخوای نصف قیمت و زیر نرخ می

 آ!هم داریم رمان عاشقانه

  ۱۴۱#پارت_

 

و زنی که او خطابش کرده بود، اخم کرد و معلوم نبود چه چیزی با 

خودش زمزمه کرد و بعد از کنارش به تندی گذشت. لبخند کمرنگی 

کنج لب فرهاد جا خوش کرد و مسیرش را به آن سمت تغییر داد. یک 

ها ایستاده بودند هایی چفت شده کنار کتابپسر و دختر جوان، با دست

ها گرفت و کردند. دختر انگشتش را سمت یکی از کتابپچک میو پچ

های بلندی»خندید و پسر بدون معطلی خم شد و آن را برداشت. اسم 

 روی جلد کرمی رنگش پیدا بود.« بادگیر

 فروشی پسر جون؟و چند میاین -

 ی دور گردنش را قدری تاب داد.پسرک دستمال سفید و کهنه

چقدر زده پشت جلدش. هرچی بود، ما با  دونم عمو. بده ببینمنمی -

 دیم بهت.تخفیف می

 پسر خواست کتاب را به دستش بدهد که همان لحظه پیرمرد گفت:

گیریم جوون. کتاب رو رایگان ببر، ما از عاشق جماعت پول نمی -

 تو ارزون از دست نده که دیگه تکرار نمیشه.ولی عشق

هایی گل انداخته سر به نهدختر و پسر رو به هم خندیدند و دختر با گو

زیر انداخت. پسر دستش را توی جیب شلوار کتانش فرو برد و چندتا 

 اسکناس بیرون کشید.
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ها وقت خیلی مشتی هستی آقا. ولی نه، بابت هرکدوم از این کلمه -

صرف شده. اینم باشه، بهای همون عشقی که شما میندازی تو دل 

 ماها.

 رفت و بوسید.پسرک با خوشی پول را از دست او گ

ای یه بار اینجاییم. بازم خدا برکت. مبارکتون باشه عمو. ما هفته -

 سر بزنین بهمون. 

ی اول کتاب را و پسر با لبخند سر تکان داد و همانطور که صفحه

ی دختر انداخت و از آنجا دور شدند. فارغ خواند، دست دور شانهمی

یده بود، نگاهش معطوف از آنها، فرهاد که تنها صدای آن مکالمه را شن

ی دبیرستان، از شد. خودش قبال آن را خوانده بود. دوره« نون والقلم»

ی مدرسه امانتش گرفته بود. اما حیفش آمد خواهری که یک کتابخانه

ای از العادهخو گرفته بود، دو مرتبه کتاب فوق« مدیر مدرسه»عمر با 

ی بین تمام روزهای ای خوش ذوق نخواند. به عنوان هدیهآن نویسنده

 های فرناز بود. سختشان، کتاب بهترین گزینه برای دیدن خنده

 بهت میاد آدم حسابی باشی! -

ها گرفت و او سیگار دیگری روشن با صدای پیرمرد، نگاه از کتاب

 کرد.

 مال همین دور و اطرافی؟  -

و « کاش بودم...»فرهاد نفس عمیقی کشید. توی دلش زمزمه کرد 

 رد:روی زبانش آو

 تره.خودم نه؛ ولی دانشگاهم چندتا خیابون پایین -

 یعنی دکتری! -

 قراره باشم. -

 پس درمون تنهایی رو بلدی، هان؟ -
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 فرهاد سر تکان داد و لبخند زد.

 تنهایی اگه درمون داشت، سرطاِن بدخیِم این جماعت نمیشد. -

ت دستی به زانو گرف« ِهی روزگار»پیرمرد به تلخی خندید و با گفتن 

 و از روی نمد بلند شد.

 را برداشت و پیرمرد زمزمه کرد:« نون والقلم»فرهاد 

 نون و قلم نبی است و مایسطرون حسین -

 طاق فلک علی است به عالم ستون حسین

 خلقت تمام حضرت زهراست خون حسین

 البطون حسینهستی تمام ظاهر و ما فی

 الغالبون حسینبا یک قیامت است هم

 پرگار زینب است در این قیام نقطه

 بعد کنار گوش فرهاد زمزمه کرد:

بین خودمون باشه، این روزا کسی اعتقادش نمونده. دل آدم با  -

بارکی بشنفن چی گیرنت به باد لغز. االن هم یهمذهب باشه، می

خونم، همین مردِم ظاهرا متمدن به سه سوت از کتاب خوندن می

 شون نیستی؟گیرن. تو که تو دستههم کج می

 فرهاد کیف پولش را از کیفش بیرون کشید و در همان حال پاسخ داد:

از بس که ریا و ریاکاری دیدن، زده شدن از لفظ! اما من یاد گرفتم  -

به اعتقادات بقیه احترام بذارم. کاله قاضی کردن تو این یه مورد، 

 انصافا سخته و مشکل.

که بدون کنی، شهر پُر شده از قاضی برخالف چیزی که فکر می -

 کنن.معیار، سنگ محک میندازن و حکم تعیین می
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کنن، نه با چشم. بهرحال، هنوزم خیلیا هستن که با عقل قضاوت می -

 اعتقاد باید تو دل آدما باشه، نه رو زبونشون. 

 کرد مقابل پیرمرد گرفت.بعد مبلغی که باید پرداخت می

 خدمت شما حاجی. -

 .پیرمرد نصف پول را به او برگرداند

باشه شیرینِی همین اخالق و مرامت. هم دکتری، هم باسواد.  -

ها معلومه سوادت فقط علم نیست، شعوره. ما واسه آدم حسابی

 تخفیف ویژه داریم. 

فرهاد دوباره پول را توی جیب پیراهن کهنه و خاکستری رنگ 

 گذاشت.او

ی ذوِق شما که هرکی از اینجا رد میشه به نحوی باشه هدیه -

 دین سمت کتاب خوندن. سوقش می

پیرمرد خندید و فرهاد در همان حال که از او دور میشد، شنید دارد 

ها اجازه کند، اما هیاهوی مردم و صدای بوق ماشینشعری زمزمه می

 داد مفهومش را درک کند.نمی

را از کیفش بیرون کشید و همانطور که هردو « خسرو و شیرین»

اِی کارگاه را ا دست دیگر دِر شیشهکتاب را زیر بغلش گذاشته بود، ب

 باز کرد و وارد شد.

 

  ۱۴۲#پارت_

 

هایش برد. بوی با یک نفس عمیق، عطر خوش کارگاه را به ریه

. یک طراوت خاص، از جنس انواع کاغذ و قصه و داد اینجازندگی می

ی کاغذ گالسه گرفته، تا مقوای کرافت و های مختلف. از رایحهداستان
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ی کوچِک مربعی و کاغذ ی بوی چوب، در این مغازهایندل و حت

 اش پیدا میشد. ایهای کرم قهوهدیواری

همان لحظه ذهنش عقب کشیده شد و در صبح همان روز، زمانی که 

تازه از خانه بیرون زده بود، توقف کرد. کروز سیاوش را جلوی در 

 دانست با چنینخانه پارک کرده بود و از آنجا که خودش خوب می

توان در آن محل رفت و آمد کرد، همانجا متوقفش کرده ماشینی نمی

بود تا وقتی سیاوش خودش بیاید و ماشینش را ببرد. مشغول چادر 

ی آهنی و سفید رنگ آن بود که صدایی از سمت کشیدن روی بدنه

چپش آمد و سر که چرخاند، با دیدن او اخمی نه چندان مالیم میان 

های سمت چپ که از همان سری از همسایهابروانش نشست. آراز، پ

. سر لیاقت و کرد و با او شیشه ُخرده داشتبچگی به فرهاد حسادت می

ی پخمه و بی دست و پا بودن خودش، گویا ارثیه ی ذاتِی او وقریحه

گزگ بود  اش را طلب داشت از فرهاد که همیشه منتظری پدرینداشته

دانستند چه در مام محل میبرای غیبت و بدگویی از پسری که ت

گویی، چه وقار و متانت  و کار کردن و نان حالل خوردن، راست

نظیر ندارد و همین توی ذوِق آراز زدِن آنها، بیشتر او را نسبت به 

هایی که سر پا انداخته بود، شلوار شیرازی کرد. با گیوهفرهاد َجری می

از عرق خیس شده و آن پیراهن بی رنگ و رو که زیربغلش تا نصفه 

جویید و زد، شرق شرق آدامس نعنایی میبود و حال آدم را به هم می

 مقابل فرهاد ایستاده بود.

پسر. گنج پیدا کردی یا زدی تو کار دزدی که اوقور بخیر شاه -

ذاری حرفش به گوش دیگرون همچین مالی بلند کردی و نمی

 آ پسِر جهان دودی... و بلدیبرسه؟ ای کلک! خوب کارت

دانست چه بگوید که فرهاد را به هم بریزد. تیکه انداختن به خوب می

آبرو و انگِل حقوق گرفتنش  یاو، از طریق پدری که از کودکی خدشه

کرد و اعصابش را به مرز انفجار بود، خون فرهاد را داغ می

 کشاند. می
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 گیره.مال من نیست. رفیقم امانت داده، به وقتش هم میاد پس می -

اِ؟ َپ خدا بده از این رفیق رفقا. دست راستت رو سر ما بلکم یه  -

 مون. خوبش بیفته تو یخه

 ده، با حالتی چندش ادامه داده بود:و ابرویش را خاران

حاال ما به درک، ولی به این یارو بگو اگه خیلی آدم حسابیه و به  -

قول خودت رفیق، بیاد حساب کتاب جهان رو صاف کنه که جیِب 

و ی زندون. برو خداتخودشم افتاده گوشهما رو خالی کرده و

رن ذاو نمیهای باباتو دارن و چکشکر کن که اهالی هوات

اجرا که تو هم بری ور دستش و خط و خش بیفته به صورت 

 . گوگول مامانیت

فرهاد حرفی نزده بود. حرفی هم نداشت که بزند. آراز جدای از لحن 

گفت. پدرش به اکثر اهالی بدهکار بد و قصد و غرضش، راست می

بود و فرهاد مدام در حال صاف کردن حسابش. سفیدِی چشمانش در 

ی فرهاد زد و با سر به ماشین بود وقتی سر شانهمرز سرخ شدن 

 اشاره کرد.

آری ای و هرچی درمیکنن گدا گدولهو دارن چون فکر میهوات -

ات میشه، ولی همین که بدونن خوراک آبجی و ننه خرج خورد و

ها برو بیا یه همچین عروسکی زیر پاته و با اون باال باالیی

که خر بیار و باقالی باِر پالونش  داری... اَی اَی اَی... اون وقته

تون صف بکشه. تو هم که با یه مادر کن! طلبکاره که جلو خونه

 کنن واسه...پیر و خواهر جوون، همه دندون تیز می

و با مشت محکم فرهاد به صورتش، برق از سرش پریده بود و او که 

را سوک دیوار چسبانده بود، مردک با  اش را گرفته بود و اویقه

های به چشمانی گرد شده ساکت شده بود و او کالمش را از میان دندان

 اش به زبان آورده بود.هم فشرده
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های نشورت گیری یا بریزم کف حلقت اون دندونخون میخفه -

کنی با دهنی که ماِل نزول و زهرماری ازش رو کثافت؟ غلط می

و  . اهل الت بازیشرفو میاری بیپایین میره اسم ناموس من

کشی نبودم و نیستم، ولی به وّللاه قسم آراز، بخوای هرز بپری یقه

ام و چشمم، یادم میره کی سرم، چه جلوگویی کنی، چه پشتو گنده

خوری زنمت و تا میام و به اصولی پایبند! تا جا داری میچی

 کنم. مشت حرومت می

ی هکشید، خیره به چهرو او همانطور که خون دماغش را باال می

 ی فرهاد، با تته پته حرف زده بود.برافروخته

ی رو. ما اینجا آبرو داریم . بیخیال ِول کن یخهچ...چشم فرهاد خان -

 به موال.

و گم خور. گورتات بخوره تو سرت مردک حرومآبروی نداشته -

کنی میری رد کاِرت. وای به حالت باز جلو چشمم ببینمت یا بفهمم می

فتابی شدی. به گوشم برسه دور برداشتی، جادرجا َرب ی ما آجلو خونه

ریزم رو همین تو هم میو ُربِت یکی شده و پاش بیفته خوِن کثیف

 آسفالت. ملتفت؟!

 

  ۱۴۳#پارت_

 

آر... آره داداشم. ملتفت تا ته. اصال کسی چپ نگاهت کنه خودم  -

آ رفیق، حضرت عباسی ول کن کنم. ما بچه محلیمریز ریزش می

 ی سحر و مرافعه کردن. خوبیت نداره کلهکار و زندگیم برم سر

سمت دیگر هولش داده بود. او همانطور که « ِهری!»و فرهاد با گفتن 

کشید، از فرهاد دور شد و زیرلب به اش را باال میکمر شلوار شیرازی

 دور از چشم او با خودش زمزمه کرد:
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جایی رسیده که ِخر ی جوهرلق. حاال کاِرت به کنم پسرهحالیت می -»

گیری؟ وقتی اهل محل رو انداختم به جوِنت و راهی دادگاه و ما رو می

شو یاد کنه و بیفته فهمی کی باید َرب و ُربپاسگاهت کردم، اونوقت می

 «به غلط کردن...

 . در خدمتم.بفرمایید آقا -

نگاهش را سمت پسر جوانی که پشت دستگاه لترپرس نشسته بود سوق 

 ی جلو رفت.داد و قدم

 سالم. با اوس محمود کار داشتم. نیومده هنوز؟ -

اومد کرده بود همین پیش سالم از ماست داداش. نه یه موردی پیش -

 پای شما رفت که راست و ریستش کنه. اگه امری هست من در خدمتم.

ی مقابل او که تعداد کمی هم نبودند فرهاد نگاهی به سررسیدهای کهنه

 :انداخت و بعد گفت

 کنم بیاد ببینمش، بعد برم.اگه اشکال نداره، صبر می -

 چه اشکالی، هرطور راحتی داداش. از آشناهای اوستایی؟ -

ی خوب انقدری قُرب محل بودیم. همسایهبگی نگی. چند سال پیش هم -

 اش.داره که نتونم بدون دیدنش برم از مغازه

ات میارم دبش واسهایوال! پس بچه محلی؟ بفرما بشین جنگی یه چایی  -

 شو ببری.کیف

گفت زمان که میتا صندلی چوبی نشست و همفرهاد روی یکی از سه

راضی به زحمت او نیست، پسرک شاگرد خودسرانه پشت کارگاه رفت 

و بعد از چند دقیقه با یک سینی استیل، که چای لیوانی و قندان کوچکی 

  به رویش بود برگشت و آن را مقابل فرهاد گذاشت.

حدود نیم ساعتی گذشته بود، اما خبری از اوس محمود نبود. پسرک تر 

کرد، اما انصافا سرش شلوغ بود و ها رسیدگی میو فرز به مشتری
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حاال عالوه بر فرهاد، چند مشتری دیگر هم بودند که آنجا را شلوغ 

ای به راه افتاده بود. بند کیفش را سر شانه کرده بودند و خالصه همهمه

ت و خواست عزم رفتن کند که... با دیدن دختر جوانی که در انداخ

کرد، ای را گشود و نایلون بزرگی پُر از کتاب با خودش حمل میشیشه

مکث کرد و سر جایش ایستاد. صورت گرد و دلنشینش از فرط 

سنگینِی آن نایلون جمع شده بود و معلوم بود سختش است بلند کردن آن 

کشیدش. فرهاد به سمتش روی زمین میکه آنطور پشت سرش خودش، 

ی نایلون نشست، دخترک ابتدا قدم برداشت و دستش که روی دسته

های کشیده و مردانه خیره شد و بعد با شنیدن زده به آن انگشتبهت

های عسلی و بَراق او هایش را تا مردمکصدای گرم و آشنایش، چشم

 باال کشید.

 جازه بدین کمکتون کنم. معلومه سنگینه و حمل کردنش مشکل، ا -

لبخند دلنشینی میان صورتش نقش گرفت و فرهاد که نایلون را بلند 

 کرد، صدای او را شنید:

کنم خدا شما رو ساخته که من موقع درست سر بزنگاه! حس می -

دردسرهام سر راهتون سبز شم و هردفعه به نحوی اسباب زحمت 

 باشم.

نی بیرون تعارف برات چه زحمتی؟ من شنیدم از ایران که بز -

 کنیم. معنی میشه، ولی گویا ما این عادت رو هیچوقت فراموش نمیبی

اش و طرح آن ژرفا کوتاه خندید و فرهاد اندیشید چقدر شال آبی آسمانی

 آید. ای، به صورت سفید و آرایش مالیمش میهای سرمهپروانه

 این همه کتاب... مگه درستون تموم نشده؟ -

است که پدرم کاری کرده دوباره اما اینا ِمن باِب یه پروژه تموم شده، -

 بیفتم تو خط درس و دانشگاه.
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زیرلبی زمزمه کرد و ژرفا همانطور که روی صندلی «ِ آهان»فرهاد 

نشست، دستش را به حالت باد زدن خودش روی هوا تکان داد و می

 فرهاد که بغل دستش نشست، کنار گوشش گفت:

فقط مطب دکترهاست که انقدر شلوغه و صدا  کردماوایل فکر می -

جا رسه، اما نه... انگار مردم اینجا عادت دارن همهبه صدا نمی

شلوغی و سروصدا راه بندازن! کاش اونی که اینجا رو بهم 

 گفت.معرفی کرد، الاقل از شلوغیش هم می

 سرش را زیر انداخت.  فرهاد کوتاه لبخند زد و

رنگ جماعت شین و د راه بیفته، باید همخواین کاِرتون زواگه می -

 بزنین به دِل شلوغی. 

نِی اشتیاقی گنگ توی نی هایش را باال انداخت وخیال شانهژرفا بی

 چشمانش عیان گشت وقتی رو به فرهاد گفت:

صحبتِی شما لذت دم از همحالت عادی، شاید! اما االن ترجیح می -

 ببرم. 

وار، ندانسته یا دانسته خوِد کرک بود دخترک و به طوری اتوماتی

کرد برای اش بود و همین ویژگی چقدر وجودش را جذاب میواقعی

های نقاب بر صورت و پسری که معموال عادت داشت به دیدِن آدم

 رنگارنگ. پسر جوان زیرلب و مصلحتی تشکر کرد و او دوباره گفت:

 اشکال نداره اگه بپرسم چرا اینجا اومدین؟  -

که هنوز آن را در دست داشت « خسرو و شیرین»ب فرهاد به کتا

 اشاره کرد و پاسخ داد:

ی چاپ سنگی از یکی از واسه نو نوار کردن جلِد یه نسخه -

 های قدیمِی ایران.افسانه
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بازش گرفت و های نیمهی تعجب مقابل لبژرفا دستش را به نشانه

تداد هایش را از آن کتاب کهنه تا صورت فرهاد امزمان که چشمهم

 داد، زمزمه کرد:می

 خدای من! این کتاب یه گنجه فرهاد!

 

  ۱۴۴#پارت_

هوا پرده و راحت اسمش را آورده بود و لبخند محو او، چه بیچه بی

ی صورتش نقش و ناخودآگاه، همانطور سر به زیر در حاشیه

 خواست. گرفت. اخالق این دختر، ریز به ریز همانی بود که می

 ها زنده ست. ها گنجن! آدم با همین قصهی قصههمه -

دونیم! چون اگه مون کارگردان به دنیا اومدیم و نمیشاید هم همه -

 ی خودش رو بسازه.دقت کنی، هرکسی باید قصه

 آرامی گفت و ژرفا ادامه داد:«ِ شاید»فرهاد، زیرلب 

 اتفاقا بهت هم میاد اهل شعر باشی. -

اش را قدری غلظت گرفتن، صورت مردانه همان لبخند کمرنگ، با

رخ دلفریب و ُکرنش مالیمش نگاه آذین داد و ژرفا خیره به نیم

کرد که فرهاد نرم سرش را به طرفین تکان داد و سمت او می

 برگشت.

 برعکس، هیچوقت اونطور که باید با شعر ارتباط نگرفتم اما... -

اشاره « ون والقلمن»قبل از اینکه حرفش تمام شود، ژرفا با سر به 

 کرد و حرف او را ادامه داد:

 ای! اما اهل مطالعه -

 ی ژرفا رد و بدل کرد.فرهاد نگاه کوتاهی بین کتاِب دستش و چهره
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 برای خواهرم خریدم. -

 خونه؟چند سالشه که از جالل می -

شناسه. اگه به من باشه میگم یکی از قلم جالل، سن و سال نمی -

ان و ارکان داستان، مطلقا در انحصار های ادبیات ایرپایه

 های جالله.داستان

ی چه ایده»ژرفا با لبخند ابروی چپش را باال برد و بعد از گفتن 

 دستش را جلو برد و مردد زمزمه کرد:« قشنگی!

 اجازه دارم... -

فرهاد با همان رفتار آرام و مؤقر که حسابی دل دخترک را زیر و 

، آن را به دستش «حتما»و با گفتن  کرد، کتاب را بلند کردرو می

 سپرد.

ژرفا لبخند زد و چند بار کتاب را ورق زد. بوی کاغذ نو، از آن 

نون »های خاصی بود که ژرفا دوست داشت مدام بو بکشد. رایحه

را بست و قبل از اینکه دست فرهاد بدهد، نگاهی به « والقلم

چشمان پسر های عسلِی انداخت و خیره در تیله« خسرو و شیرین»

 جوان، پیشانی چین انداخت و گفت:

 چرا خسرو؟ مگه شیرین، عاشق فرهاد نبوده؟  -

نه، عشِق فرهاد یه طرفه بوده، بخاطر همینم شیرین دست به  -

 مزاحمت به خسرو برسه.سرش کرد تا بی

 ارزه به دِل عاشق؟اما چرا؟ مگه تاج و تخت می -

شو به نداشته باشه، دل زمونه طورِی که عاشق اگه تاج رو سرش -

 اش.کشن رو عشق و عالقهکنن و خط بطالن میهیچ تلقی می

 حتی اگه فرهاد باشه؟  -

 فرهاد اگه شانسش کوک بود، شیرین به کامش هالهل نمیشد.  -
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 زنی.خیلی ناامید حرف می -

 فقط واقعیت رو میگم.  -

این واقعیِت اشکالی نداره اگه بپرسم... کسی باعث و بانِی فهمیدن  -

 پوشالی بوده؟

اش ی پیشانیای مکث کرد و بعد اخمی مالیم میانهفرهاد لحظه

اش، قرار نبود ی پوسیدهنشست. انگار آن اشتباه بچگانه و خاطره

 هیچگاه دست از سرش بردارد.

دونم چرا بااینکه اشتباهی که هیچوقت شیرین نبود؛ منتها نمی -

د، سمِت فرهاد اومد که ُمهِر دوییهمیشه چشمش دنبال خسروها می

ها آدم پشیمونی از اعتماد رو بکوبه به پیشونیش. گاهی وقت

کنه و تا خوِد اون دام دونه توی دام افتاده، ولی سکوت میمی

مونه. این شرایط خسرو یا فرهاد بهش تلنگر نزنه، سر جاش می

داره! تِه توفیرش اینه که فرهاد بیشتر سختی بودن هم برنمی

 کشه، چون دستاش خالیه و... می

اش را که مقابل ژرفا گرفته بود، با سکوت های خالیدست

هایش، سرش را زیر اش مشت کرد و با به هم فشردن لببارهیک

 انداخت و زمزمه کرد:

دونم دنیا هیچوقت به کاِم فرهاد نچرخید ژرفا خانوم. منتها نمی -

بیفته َگِل خسرو و  جوری بُر خورد که فرهاِد بخت برگشتهچرا یه

 شیرین. 

ژرفا چند لحظه نگاهش کرد و بعد قدری به او نزدیک شد و جایی 

 نزدیک به گوشش، طوری که کسی صدایش را نشنود زمزمه کرد:

گیره، دلیلش اینه که اون آدِم من میگم اگه دنیا به کسی سخت می -

ترین و ی باارزشترین کارها رو به عهدهالیقیه. خدا سخت

 ذاره. هاش میترین بندهقوی
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رنگی زد و بدون فرهاد که سرش را بلند کرد، ژرفا لبخند کم

ی پسر جوان مالحظه و خیلی راحت، دستش را دور دست مشت شده

گذاشت و مشتش را نرم نرمک باز کرد و محکم دستش را گرفت و 

های نگاهی به دست کوچک او که بین انگشتقدری فشرد. فرهاد نیم

وارش، شده بود انداخت و با شنیدن صدای نوازش خودش چفت

 فرمش انداخت.ی نمکین و خوشدوباره نگاهش را به چهره

ی همراهش، شد دسِت های فرهاد هیچوقت خالی نبود. تیشهدست -

ی فرهاد بشه نقل قول، رفاقت و اونقدر باهاش موند که االن قصه

چکس نه داستان خسرو و شیرین. چه شیرین باشه چه نه، هی

کنه. کسی که عاشق باشه، تا ابد تو دِل فرهاد رو فراموش نمی

 هاش خالی باشه. همه محبوبه، حتی اگه دست

هایش رنگ گشوده شد و ژرفا انحنای لبهای فرهاد به لبخندی کملب

 را رنگ بخشید.

 

  ۱۴۵#پارت_

 

ی فرهاد، در نظرش آنقدر دلنشین بود های عسلی و کشیدهحالت چشم

هایش وانست تا خوِد فردا همینجا کنارش بنشیند و توی چشمتکه می

کرد که چقدر این زل بزند. شاید او هم داشت به همین فکر می

 های سیاه، دلرباست!های درشت و مردمکچشم

و همان لحظه از ذهن دخترک گذشت، چطور ممکن است کسی 

طر ی مردانه را به خارنگ و آرامش این چهرهمتانت این نگاه خوش

هایی که موقتا خالی است، رها کند و پِی اغیار بیفتد؟ کسی که دست

ی او زده است، در نظر ژرفا نه به فرهاد گفته، یا دست رد به سینه

لیاقت بود. فهمیدن عشق، درک احساس و سزاوار آرامش یک آدم کم
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بودن، کار هرکسی نیست! ژرفا، نه خسرو بود نه شیرین، اما خوب 

تر است. خدا را سش به فرهاد، از حقیقت هم واقعیدانست احسامی

ای؟ شاید هم بتواند به جای شیرین، اسم خودش را کنار او چه دیده

 گیر کند...ی ژرفا و فرهاد را عالمبگذارد و این بار افسانه

چند دقیقه بعد اوس محمود برگشت و فرهاد بعد از دست دادن و 

خودش را به او «ِ خسرو و شیرین»های ژرفا و احوالپرسی، کتاب

 شان انجام شود. سپرد و قرار شد در اسرع وقت کار صحافی

به کار ی صحبت راجعخودش هم نفهمید چرا وقتی دخترک به بهانه

م بزند، نه نگفت و مخالفت و درس، از او خواست مدتی کنارش قد

 نکرد. انگار اصال خودش نبود.

هر کالم ژرفا و صدای نمکینش، ناخودآگاه او را وادار به لبخند 

کرد و حتی پیش آمده بود نگاهش جسارت کند و برای چند دقیقه می

هم که شده، زل بزند به موهای بلند و سیاهی که از زیر شال پیدا 

داد. هربار نهیب ا به طرفین تکان تکان میبودند و باد پاییزی آنها ر

میزد به خودش که این دختر قطب مثبت است و او قطب منفی! 

ی داد که یک اشتباه را دو بار تکرار نکند، اما... جاذبههشدار می

تر بود انگار. دروغ چرا، در تمام ها قویمیانشان از تمام این حرف

خنداند. حالش را رهاد را میها، ژرفا اولین دختری بود که فاین سال

صحبت بود و با اخالقی گرم و کرد. خوشبرای دقایقی خوب می

 کمک خودش را حتی به خلوت فرهاد هم کشانده بود...، کمخودمانی

ی دوم صدایش کرد، از کارش برای دفعهآنقدر که وقتی صاحب 

ی آن روز بیرون آمد و سمت او که دست به ریشش خاطره

 رگشت و نگاهش کرد.کشید، بمی

 و صدا کردین؟ جانم آقا؟ من -

 و مرد دستش را گرد کرد و روی هوا چرخاند.
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 چی تو هپروتی تو پسر؟ عاشقی؟ یا زیادی فارغ؟واسه -

 فرهاد حرفی نزد و او ادامه داد:

حامد مجبور شد زودتر برگرده، امشب کاِرت زیاده، باس جای  -

ی گرمه و تا چند اونم وایستی. بدو آتیش کن که سفارش مشتر

 دقیقه دیگه باید برسه دستش. 

زیرلبی گفت و روی زین موتور نشست. همان چند «ِ چشم»فرهاد 

ی خداحافظِی امروزشان، وقتی که جمله کافی بود برای اینکه خاطره

ژرفا دستش را جلو آورده بود و بعد از دعوت او برای مهمانی 

فتن از زبان فرهاد، با ی لفظی گرتولدش و با هزار مکافات تاییدیه

خوشحالی دست پسر جوان را فشرده بود و سمت ماشینش رفته بود، 

از ذهنش پَر بگیرد و در لحظه مچاله شود. دستش را توی جیب 

فروش شلوارش فرو برد و گل سرخی که ژرفا از یک پسرک گل

خریده بود و به دست او داده بود، از آنجا بیرون کشید و باز صدای 

 اش میان گوشش زنگ زد:دخترانه

 این واسه توئه! -»

 چرا من؟ -

ی قدیمی هست که میگه رز سرخ، اوایل سفید بوده، بعدا یه افسانه -

از چند قطره خون آفرودیت، الهه زیبایی و عشق که در اثر خارای 

جنایتکارش مجروح میشه، به رنگ قرمز اومده! یه جا دیگه هم 

آدونیس، خدای زیبایی و جمال خاطر خون گفتن رنگ گل سرخ به

ی خوک وحشی مجروح میشه و آفرودیت هاست که به وسیلهفینیقی

 به صورت گل رز درش میاره.

 دلربا لبخند زده بود.بعد شانه باال انداخته بود و همانقدر نمکین و

دونم راست باشه یا اشتباه، اما... حاال که شیرین الیِق فرهاد نمی

رودیت باشم و تو آدونیس! حتی اگه یه درصد خوام آفنبوده، من می
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هم احتمال واقعیتش وجود داشته باشه، آفرودیت ترجیح میده گلی رو 

ی جمال شه، دست آدونیس بده که از نظرش تنها الههکه سنبِل زندگی

 «کنی؟نوع از کماالته. حاال قبولش میو همه

 

 

 

 ۱۴۶#پارت_

 

بود، از بین رفت و لبخند محوش، به همان سرعت که نقش بسته 

چک قطرات زمان با چکگل رز را محکم میان مشتش فشرد. هم

اش را پیش چشمش کشاند و باز به باران، واقعیت تصویر کریه

یادش آمد، حتی اگر آسمان هم به زمین برسد، او فرهاد است و 

شود دو نهایت و ژرفا مثبِت ابد. مگر میژرفا، ژرفا! او منفِی بی

ام، نزدیک شوند به هم؟ برعکس دنیای فیزیک، نقطب غیر هم

دلخراشی که روی «ِ نه»کرد و ها این اصل را نقض میقانوِن آدم

کشید، باعث شد فرهاد گل پرپر شده را که بعد از این رابطه می

اش را کنده بود تا بتواند نگهش دارد، روی رفتن ژرفا، ساقه

 زمین بیندازد و زمزمه کند:

ودیت. من هیچوقت الیق آدونیس بودن نیستم تو یه رؤیایی آفر -

ی زیبایی باشی اما... من جام همین پایینه. برات. تو شاید الهه

کنی، یه الیه هست ای که تو روش زندگی میدرست زیر کره

واسه زنده موندِن امثال من! هزاری هم بگذره، شاهزاده قسمت 

لیلی که خواد یه بار دیگه ببازم بخاطر دگدا نمیشه! دلم نمی

 هرلحظه جلو چشمم میاد و فرار ازش ناممکنه. 

ی اتاقش با حروف ی بخار گرفتهای بعد، ژرفا روی پنجرهلحظه

نوشت و با لبخند جلویش قلب طرح میزد. التین اسم فرهاد را می
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های عسلِی او، باز در مخیالتش رنگ گرفت و سر انگشت چشم

گذاشت و بعد، ای زد و آن را روی اسم فرهاد خودش بوسه

فرستاد، درحالیکه دخترک با شوق و ذوق برای فرهاد پیامک می

پاسخ گذاشت و های ژرفا را بیاو برخالف میل قلبی، تمام حرف

ی دخترک را به لیست سیاه منتقل کرد. بدون هیچ حرفی، شماره

ی تلفنش را خیس کردند و آن را توی جیب قطرات باران صفحه

ی پیتزا را روی هم بند کرد و بعد از هاشلوارش نهاد. جعبه

کشیدن کاور برزنتی به رویشان، پدال را زیر پایش فشار داد و 

های اعیانی های موتور را مشت کرد و راه یکی از خانهدسته

 آنجا را در پیش گرفت.

قطرات باران موهایش را به هم ریخته بودند و با آن یک الیه 

یی که خیلی سال بود با آن پیراهن، شاید قدری سردش بود. سرما

 .خو گرفته بود

ی خریدن دوتا کاپشن نداشت و بعد از از همان وقتی که هزینه

لباس خریدن برای خواهرش، خودش میان سرما، با کاپشن 

رفت، تا همین حاال که تعمیر ی چند سال پیش مدرسه میکهنه

ی دانست تتمهبخاری عقب افتاده بود و پسر جوان خوب می

شود و مابقی را هم باید به مادرش تحویل دش خرج آن میدرآم

داد که مایحتاج خانه را تهیه کند. هرچند با وجود تمام این می

تنه و چند شیفت چیز راضی بود. حاضر بود یکها به همهسختی

کار کند، ولی مادرش باز هم مثل قبال به کار کردن برای مردم 

میز نکند. یا رفو کردن لباس ها را ترو نیاورد و پله و پارکینگ

 بقیه شغلش نباشد.

سیبک گلویش تکانی خورد و بغضی ناخواسته میان گلویش دوید. 

چقدر دنیا دور بود از عدالت... و چقدر باال و پایینش، با هم 

 تفاوت داشت.

 

 ۱۴۷#پارت_
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شدت باران رو به کم شدن بود، اما هنوز قطره قطره چکه 

ای که چادر گلدارش را زیر بغل زده کرد وقتی سالِم همسایهمی

بود و میان کوچه درحال تنبیه پسر کوچکش بود را علیک داد و 

کلید را میان قفل چرخاند، در را به آرامی باز کرد و قبل از 

های زنانه برای دست پیچش کند و مشغول فضولیاینکه او سؤال

ا ی خوب برای یک کالغ چهل کالغِ فردا بو پا کردن یک سوژه

باقِی اهالی شود، وارد خانه شد. چقدر آسمان دلش پُر بود امشب! 

زد و اکنون که بارید، خستگی خم به ابرویش نمیانگار هرچه می

ی شبانه را ادامه هقش به پایان رسیده بود، باز هم این گریههق

 داد و قصد دست کشیدن هم نداشت.می

کلید را میان جیبش گذاشت و همان لحظه در پاسخ سیاوش که 

ی واتساپش آنالین بود و با ادا اصول طبق معمول در صفحه

کرد یا تا ی بردن ماشین را ندارد، با اخم تایپ میگفت حوصلهمی

برد، یا هر خط و خشی افتاد و آید و کروزش را میفردا می

ترین دخلی ، کوچکهرکس سیستمش را خالی کرد و به جیب زد

ی به فرهاد ندارد. دوتا تیک آبی کنار پیامش افتاد و جمله

typingتر از ... زیر اسم سیاوش به چشم آمد، اما او بی حوصله

های رفیق پرحرف و ی حرفآن بود که بخواهد ادامه

دانست سیاوش اگر اش را بخواند و از آنجا که میپرحوصله

گیرد، اش را به دل میاند ناراحتیپیامش خوانده و بدون پاسخ بم

ترجیح داد اینترتش را قطع کند و تلفن را در جیب عقب شلوارش 

 گذاشت.

داد و کار به عنوان شام به کارکنانش میجعبه پیتزایی که صاحب

سهم خودش بود، در یخچال قرار داد و به سمت اتاق رفت. آن 

شت و نه شب نه دل و دماغ درست و حسابی برای شام خوردن دا

ای غذا بدون خواهر دردانه و کوچکش از گلویش پایین لقمه
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رفت. پیتزا دست نخورده، اما سرد و از دهن افتاده باقی مانده می

 بود.

کرد ی اول پیراهنش را باز میمیان چهارچوب در ایستاد. دکمه

که متوجه شد فرناز بیدار است. پتو را روی سرش کشیده بود، 

خش چیزی هش از زیر آن پیدا بود و خشاما نور تلفن همرا

ها نداشت که توی کارش سرک بکشد یا با آمد. از این عادتمی

دلیل اذیتش کند، اما االن ساعت های افراطی و بیسخت گیری

شب بود! و قطعا دخترک باید دلیل خوبی برای نیمه 2نزدیک 

 داد.اینکه تا آن لحظه بیدار مانده ارائه می

لو رفت و روی زمین نشست و دستش را سمت بی سر و صدا ج

پتو برد و آن را کشید. فرناز که با حرکت یهویِی او قدری ترسیده 

مالیمی که گفت، سرش را مثل برق «ِ هعی»و شوکه شده بود، با 

 ها باال گرفت و تلفن از دستش افتاد.گرفته

آرامی زمزمه کرد و خواست حرفی بزند که... با «ِ هیس»فرهاد 

خشی که بلند شد، سرش را پایین انداخت و چشمش صدای خش

های قرص افتاد، عضالت صورتش وا و قوطی که به آن ورقه

جویید. تا آن رفت. دخترک با ترس و دلهره پوست لبش را می

ش بند آمده بود و لحظه گریه کرده بود، اما... االن از ترس زبان

لرزید و حتی توان اشک ریختن هم از جانش هایش میدست

 گریخته بود. 

رمق و متعجب فرهاد، همانقدر برافروخته و طاغی روی نگاه بی

ها چرخید و همه را یکی یکی زیرورو کرد و بعد... اسم قرص

ای حس کرد رمق از جانش رخت بربست و همانجا برای لحظه

های غمگین و کدرش، تا نگاه لرزان چشم روی زانو افتاد.

 خواهرکش باال آمد و فقط توانست زمزمه کند:

 اینا چیه فرناز؟ از کجا گیرشون آوردی؟ -

 داداش... بخدا... بخدا من... -
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دونستم خبر نداری چه خوام بشنوم! فهمیدی؟ اگه میدروغ نمی -

ن کنم. ان و چه تاثیری دارن، باکم نبود دم دستت پیداشوکوفتی

ی گوگل و سرچی که زدی و اطالعات دقیقی که ولی صفحه

 کنه. پس طفره نرو...شو ثابت میخوندی خالف

هق همان جمالت تند و محکم فرهاد کافی بود که دخترک به هق

بیفتد و او کالفه دستش را به صورت خیس از باران و یخ زده از 

 استرسش بکشد و زمزمه کند:

خوام... چرا؟ چرا کلوم جواِب حق می پرسم و یهیه کلمه می -

 فرناز؟

 گفتِن فرهاد، انصافا سوز« چرا»ی دخترک شدت گرفت. گریه

داشت. حق داشت خستگی به تنش بماند. حق داشت وقتی چشمش 

ی دیوار بیفتد، بیشتر رمق بزند و با صدای به لیوان آِب گوشه

 لرزید، زمزمه کند:جانی که انگار قدری هم میکم

آور و های خوابم گذاشتم برات که دستمزدم بشه قرصکجا ک -

شون به خیال مرگ های شبونه و یه لیوان آب واسه باال دادنگریه

 و میر؟

فرناز باز هم حرف نزد. با هردو دست صورتش را پوشاند و 

هق سنگینی که با گزیدن لب قصد ساکت هایش زیر بار هقشانه

رید. فرهاد باوقفه میبی هایشلرزید و چشمکردنش را داشت، می

حس کرد بغض سنگینش، فقط تا همانجا یارای ایستادن دارد. آب 

شکند! او جایی میهای مرد کوه هم اگر باشد، یککم. شانهشد کم

ی اشکش، همانقدر زالل و خودسر هم انگار شکسته بود... قطره

اش، تیر شد و قلِب ی چشمش چکید و صدای زخم خوردهاز گوشه

 رکش را از درد مچاله کرد.خواه

 

 ۱۴۸#پارت_
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و نگاه ی من؟ مندونهخودکشی؟ اونم خواهر من؟ فرناِز یکی یه -

کن دختر... کجا بد تا کردم باهات؟ سر کدوم خبط و کوتاهی 

روزه  شاکی شدی ازم که... که فکر کردی لیاقتم دیدِن این حال و

ردن بیفته هام، خواهرم به قرص خومه از دست ندونم کاریو حق

 و...

کرد های دخترک را گرفته بود و همانطور که تالش میمچ دست

وار، ولی تلخ و سوزان حرف میزد. آنها را پایین بیاورد، زمزمه

ی او تمام شود و طاقت فرناز تا همانجا بود. قبل از اینکه جمله

هایش را برداشت و وجود دخترک بیشتر درد بگیرد، دست

اش های خستهادرش انداخت. فرهاد پلکخودش را به آغوش بر

هایش را حصار را روی هم گذاشت و حتی نتوانست دست

پناه و های نحیف و لرزان خواهری کند که آنگونه بیشانه

ی برادرش فشار اش را به شانهلرزید و پیشانیترسیده، می

داد. دلخور بود. حق هم داشت دلخور باشد و نخواهد باور کند می

 که همین حاال به چشم خویش دیده بود.آنچه را 

چرا... چرا  تقصیر تو نیست. داداش بخدا هیچی بخاطر تو نیست. -

 بینی؟ از چشم خودت می

این بار لبخند زد. محِو محو. تلخِ تلخ. به تلخِی کاِم زهرمارش و 

کرد، باز هم بستی که هرچقدر هم تالش میزندگِی نحس و بن

ی فرناز، خیلی شاید درد این جملهی هالهل بود! اش، مزهمزه

ها بود که صدایش را زخم خورده و بیشتر از دیدن آن قرص

 گرفته از ته گلو خارج کرد:

چون از وقتی یادمه، بهت گفتم من مثل برادرهای بقیه نیستم که  -

ها حمله نتونی دو کلوم حرف حساب باهام بزنی و عین وحشی

رد، بیار بذارش رو کنم سمتت. گفتم هرچی سر دلت سنگینی ک

های من ولی خودت سختی نکش. گفتم زندگی هرچقدر شونه

کژدار و مریض باهام تا کرد، به درک! واسه تو صاف و 

ی پدر و دست مادر کنم! گفتم تو این خونه طعم سایهصوفش می
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ذارم حسرتش به دل تو هم بمونه. زیر زبونم نرفته، اما نمی

برات؟ یا مادری کردنم  خودت بگو دردونه، پدر بدی بودم

اونقدری مالیم نبود که باید؟ کجای این خشت رو کج گذاشتم که 

 همچین کج و بدقواره رشدش دادی؟ 

های فرناز، پیراهن او را خیس کرده بود وقتی دخترک گریه

بیشتر خودش را جلو کشید و با صدایی گرفته و مغموم زمزمه 

 کرد:

هات زیاد از حد هم بوده. یجا کم نبودی داداش. همیشه خوبهیچ -

پدر نداشتم ولی... به جاش دست تو همیشه رو سرم بود. غیرتت، 

گری و آزار و اذیت. مامان هیچوقت غیرت واقعی بود! نه یاغی

طرز فکر خوبی نداشت که تربیتم کنم، ولی عوضش داداشم 

ی دیگه ببینم. از طوری بارم آورده که دنیا رو از یه زاویه

 های اون...ی چشمدریچه

دونی اگه ده دقیقه دیر رسیده بودم... پس چرا؟ چرا فرناز؟ می -

خواستی خواستی اینارو با یه لیوان آب بخوری؟ میتو واقعا می

داغت بمونه سر دلم؟ فکر کردی یه تار از موهات کم میشد، من، 

 خواستم زنده بمونم بعدش؟ شدم بازم؟ به کدوم امید میمن می

ی او، فرناز بلندتر شد و همانطور سر بر سینهی صدای گریه

 وار و ترسیده نالید:زمزمه

و اگه... اگه بهت بگم، قول میدی عصبانی نشی؟ قول میدی من -

 نزنی یا... 

باره او را از خودش جدا کرد، که دار و یکفرهاد چنان حرص

های او هایش میان دستدخترک نفسش گرفت و زمانی که شانه

چشمانی خیس و گرد شده، به نگاه سرخ و به خون  مچاله شد، با

ی برادرش خیره شد و صدایش را عصبی و طاغی از نشسته

 اش شنید:های چفت شدهمیان دندان

انقدر چرند تحویل من نده فرناز! تا حاال دستم به ناحق رو کی  -

بازی زنیش تو صورتم دختر؟ ِکی اهل التبلند شده که داری می
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ی چرت و پرتی بخوره به ه همچین طعنهکشی بودم کو یقه

 پیشونیم؟

وضوح ترسیده بود. فرهاد هیچوقت در این حد عصبانی فرناز به

ی پته افتاده بود از دیدن صورت برافروختهنبود و دخترک به تته

ترسید مادرش اش. از طرفی هم میاو و اخم غلیظ میان پیشانی

و بیاید سروقتشان.  صدای بگو مگوی آنها را از اتاق بغلی بشنود

 که آنطور بدتر هم میشد.

 ترسم...بخدا منظورم این نبود! می فقط می -

ترسی. با تهدید و چک و لگد بزرگت نکردم کنی میخود میبی -

 که حاال بِر و بِر نگاهم کنی و حرف از ترس بزنی! 

فرناز دوباره خواست حرفی بزند که فرهاد اجازه نداد. دست 

اش را مقابل صورت او مقابلش گرفت و انگشت اشارهراستش را 

 باال برد.

خوام!  بدون شیله پیله و یه کلمه پرسیدم، یه کلمه هم جواب می -

پیچوندن، میری سر اصل و مطلب و راست و حسینی، بدون 

اینکه اراجیف بار من کنی، یه کلوم میگی چرا؟ چرا این آت و 

  ها باید جلو دست خواهر من باشه؟آشغال

سر آب دهانش را قورت داد. رنگ از فرناز گلوخشک و آسیمه

کرد فشارش افتاده، اما جرأت صورتش گریخته بود و حس می

بار و انصافا از روی حق اعتراض نداشت. برادرش برای اولین

انصافی، از دستش عصبانی بود و هرچند آرام و و به دور از بی

زده بود. مردی مثل  بامالحظه، اما تندی کرده بود و سرش داد

فرهاد، با آن همه سکوت و آرامش، قطعا باید کارد به استخوانش 

دانست برسد که چنین اخم کند و از شدت خشم نفس نفس بزند. می

شود و این آتش را بیش از گفتن واقعیت، به جای آب، بنزین می

ای اندازد. اما چارهپیش برافروخته و ُگر گرفته به جان فرهاد می

 د.نبو
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 ۱۴۹#پارت_

 

توانست به روی اصل قضیه حاال که تا اینجا جلو آمده بود، نمی

خواست بیاورد؟ بدون ای میسرپوش بگذارد. اصال چه بهانه

گفت، فرهاد خودش متوجه قضیه میشد، اما در آن شک اگر نمی

ی این سکوت، حاال کرد... با ادامهصورت یک چیز فرق می

صلحت، اعتماد برادرش را از هرچقدر هم بخاطر صالح و م

خواست چنین اتفاقی داد و دخترک به هیچ عنوان نمیدست می

 بیفتد. 

اش کشید و سعی کرد به های خشکیدهسر زبانش را روی لب

های فرهاد نگاه نکند وقتی حرفش را به زبان آورد. خجالت چشم

 کشید انگار.می

جلوی دبیرستان شناختمش. امروز اومده بود جلو در مدرسه. نمی -

همیشه پُِره از جوون و نوجوون که هرکدوم به قصدی صف 

شینن به دید زدن دخترها. اما به جون خودت، به کشن و میمی

تون، من اصال از این دونی نفسم وصله به نفسجون مامان که می

ها ندارم که چشم بچرخونم بینشون یا بخوام قد و قامتشون عادت

میرم و میام که کسی هوا برش نداره.  زیررو رج بزنم. سربه

کردم اون باشه! یهو امد جلو راهم ولی اون... من اصال فکر نمی

 سبز شد و...

آلود و سرش را که بلند کرد، نگاهش باز با همان صورت اخم

 هق افتاد.گرفته تالقی کرد و ناخودآگاه به هق

از خوای بخدا دروغ نمیگم داداش. پری هم همراهم بود. می -

 اون بپرس من...

 اش! بقیه -

ی فرهاد، آنقدر محکم و عصبی بود که نطق همان یک کلمه

دخترک خاموش شد. گلوخشک، مجددا بزاق دهانش را فرو برد 

 و همانطور که از فرط گریه نفس میزد ادامه داد:
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کرد که به خدا قسم خودم از وجوِد با چشماش طوری نگاهم می -

گفتم شما؟ گفت... گفت من اتابکم. گرفت. بهش خودم شرمم می

ی مشتی قنبر یه چایی قلیون بزنیم دوست پدرت. بریم قهوه خونه

 و...

هقش باز از سر گرفته شد. او سر به زیر بارید و ندید پیشانِی هق

فرهاد زیر آن حجم از حرص و غضب، چطور گلگون شده و 

لحظه  دهد که فریاد نزند و همانچطور دندان به دندان فشار می

تافت! غیرتش تا به قصد خوِن آن مردک از جا بلند نشود. برنمی

جوره جسارت آن مردک تافت! هیچاین حد از اهانت را برنمی

رفت و اینکه در حال حاضر کاری از دستش توی کتش نمی

دانست چقدر آتشین و دردآلود است و تا آمد، تنها خدا میبرنمی

 کند.و ذوب میسوزاند عمق استخوان را چطور می

هرچی گفت باهاش نرفتم. آخر سر هم... یه سیلی... بخدا غیظم  -

ی بی شرم و حیا تعریف میومد دستم بخوره بهش ولی مرتیکه

برده بود داداش.  وکرد ازم. منم... دست خودم نبود. آبروم

نفهمیدم چطور زدم تو گوشش. صدای َشَرقش که پیچید، خانم 

فته بود، اومد گفت چه خبره؟ منم مؤمنی شانس آوردم هنوز نر

گفتم این عوضی مزاحمم شده. خانوم مؤمنی هم گفت زنگ میزنه 

دونی چه تربیت نمیی بیارشاد بیان جمعش کنن. ولی مرتیکه

 وکولی بازی راه انداخت. آخرش هم کلی تهدیدم کرد و... گورش

 گم کرد و رفت. انقدر حالم بد بود که پری تا نزدیک غروب پیشم

جوِن خانوم موند، بعد دیگه مجبور بود واسه اینکه مامان و

 شون.خودش شک نکنن بره خونه

سرش را که بلند کرد، فرهاد حس کرد تمام دنیا روی سرش 

گناهش که های دردآلود و لحن خواهر بیریخت از آن اشک

 کرد:آنطور معصومانه و مظلوم زمزمه می

ی دوتا زن طالق داده. بچه یارو دو برابر من سن داره. تا حاال -

سِن مادِر منه. اونوقت حاال، دِم پیری هوِس معرکه کوچیکش هم



 

357 | P a g e 
 

به سرش زده که هوای مِن بدبخت زده به سرش و اومد آبرو 

 ها.ها و محصلچشم معلم مو برد جلوحیثیت

های فرهاد کف دستش را روی صورت فرناز گذاشت. اشک

تش پاک کرد و آرام، با پناه و مظلوم او را از روی صوربی

آمد، با دار از ته گلویش بیرون میجان اما حرصصدایی که بی

 فکی سفت شده و منقبض کالمش را به زبان آورد.

 شرف. ی بیجا کرده مرتیکهبی -

خوام ازدواج کنم. خوام. نه فقط اون احمق رو، کال نمیمن نمی -

درد نخور که یه بهاگه بنا به این باشه که با اون پیرمرِد زشِت 

ام دیگه پاش لِب گوره وصلت کنم، ترجیح میدم بمیرم. الاقل جنازه

 ام کنه.هاش معاملهکاسهنکاح برنمیداره که بابا بخواد با هم عقد و

فرهاد که او را جلو کشید، دخترک سکوت کرد و جمع شد در 

کشد. کرد مغزش سوت میآغوش محکم و امن برادرش. حس می

ب بود و االن بدتر هم شده بود. به وقتش طوری حالش خرا

رسید که خودش حض کند. حساب آن مردک قاچاقچی را می

رسید، اما پای خانواده و ناموس که فرهاد آزارش به احدی نمی

در میان باشد، بلد بود جالد شود و بیفتد به جان حتاکی که حرمت 

 خواهرش را آن هم در مأل عام شکسته است.

ذارم ام نمیی قبل چی گفتم بهت؟ نگفتم تا زندهاد دفعهیادت نمی -

 هیچکس سوءاستفاده کنه ازت؟

تر از این دونم داداش. ولی... اون عوضیدونم. به خدا میمی -

هاست. یه امروزه رو چشم تو رو دور دید، اومد جلو حرف

ترسم یه بار دیگه خونه مدرسه و مزخرفات تحویل من داد. می

 نباشی و...

 

 ۱۵۰#پارت_
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اش را ادامه فرهاد که بیشتر او را به سینه فشرد، دخترک جمله

ی او آرام آرام گریه کرد. فرهاد موهای بلند و نداد و سر بر سینه

خرمایی خواهرش را به نوازش گرفت و همانطور که آرامش 

 کرد، زمزمه کرد:می

 ها رو از کجا آوردی؟این قرص -

ه. عصرها میاد دم مدرسه میگه یه دختره هست، اسمش مرجان -

ها قرص و داروی ضدخواب و تقویت حافظه واسه کنکوری

دونم! از این قسم چیزها داره. ولی من از اولش هم و...نمی

اش از ست. آخه ظاهر و قیافهکاسهای زیر نیمدونستم یه کاسهمی

دور داد میزد تو کار خالف و دزدیه. خودت هم قبال بهم گفتی اینا 

ی بفروشن، اعتیادآوره و نباید طرفشون رفت. ولی پری هرچ

ازش خریده بود. منم با هر ترفندی بود همه رو ازش گرفتم. با 

خودم گفتم امشب که تو دیر میای، برای همیشه کار رو یه سره 

 شم. کنم و خالص میمی

دار بود. نه صدا اما عصبی و حرصاین دفعه پوزخند فرهاد، بی

اش کند. بد توانست محاکمهحق دهد، نه می توانست به اومی

های پدر در حق دادگاهی بود این همه ناعدالتی و قساوت

 فرزندانش.

ها، مستقیما تأثیر دونی این قرصکار رو یه سره کنی؟ می -

هاست؟ ذارن رو سیستم عصبی؟ کی گفته مرگ به این سادگیمی

خواستی میو تا خوِد خدا نخواد، برگ از درخت نمیفته. دست کی

از پشت ببندی دیوونه؟ یه وقت خدایی نکرده مشکل عصبی پیدا 

دونم! هر اتفاق افتاد یا... چه میکردی، ذهنت از کار میمی

 دیگه... فکر کردی راه برگشت وجود داشت برات؟

خواست فرناز حرفی نزد. حرفی هم نداشت که بزند. دلش می

روی مشکالت  ی او هم شده مشکلیعذرخواهی کند که مسئله

برادرش. اما حتی توان آن را هم نداشت. از بس گریه کرده بود، 

تر از آن بود که بخواهد چیزی بگوید یا حرفی بزند. بی رمق
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خواست با هم زدن، بوی بِد این فرهاد هم دیگر چیزی نگفت. نمی

زود بود قاطی شدنش  گنداب را بیشتر کند. زود بود برای فرناز.

باره، با آن هم به این صورت جفاکارانه و یکدر این مسائل، 

مردکی پیر و از کار افتاده و به قول خودش، احمق و به درد 

 نخور... 

چند دقیقه بعد، دخترک سرش را روی متکا گذاشته بود و با دست 

چپ، محکم دست برادرش را گرفته بود که مبادا از خواب بیدار 

پیدا نکند. فرهاد  ی حامی و محکمش را کنار خودشود و سایه

آورد و دل برایش آرام آرام حرف میزد. لبخند روی لبش می

کرد از آن همه هیاهو و دخترک با چشمانی کوچکش را فارغ می

بسته، به صدای او که کنارش به دیوار تکیه داده بود و با 

آورد، وقفه سخن به لب میهایی روی هم افتاده و اشکی بیپلک

 گوش سپرده بود.

ترین کار ها مرد بودن، محکم ماندن و دم نزدن، سختی وقتگاه

 دنیاست! نه؟!

های دخترک که سنگین شد و به خواب فرو لحظاتی بعد، نفس

های او باال کشید و قوطی رفت، فرهاد پتو را تا روی شانه

ی ها را برداشت و سمت حمام رفت. همه را در حفرهقرص

در یک پالستیک  فاضالب خالی کرد و جلدشان را محصور

 سیاه، توی سطل زبانه انداخت. 

اش سر جایش دراز کشید و مچ دستش را کالفه به روی پیشانی

کرد، اما خدا رحم کند به فردا... طلب گذاشت. فعال باید صبر می

رود، کار اتابک می کرد که وقتی به محل کسب وصبر می

همیشه خشمش را کنترل کند و همانجا کار آن مردک را برای 

 تمام نکند و عرزائیل را به جانش نیندازد.

 

 ۱۵۱#پارت_
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ی خاموش، سر و صدای قلم تاتو آرام گرفت و او با فشردن دکمه

سر سوزن را برداشت و روی میز کار گذاشت. دستمال سفید را 

، سمت اتاق شستشو «تموم شد.»روی طرح کشید و بعد از گفتن 

کشید و بعد، همانطور  های سیاه التکسش را بیرونرفت. دست

 شست، صدای سیاوش را شنید:هایش را میکه دست

ی شیش هفت سال کنم تِه درهکنم دارم با کله سقوط میحس می -

 پیش.

هایش را با حوله خشک کرد و از اتاق شستشو خارج شد. دست

سیاوش روی تخت نشست و او درحالیکه سوزِن قلم را 

 کرد، زمزمه کرد:ضدعفونی می

گذشته با گذشته تموم شده و رفته. هیچکدوم قرار نیست  -

 برگردیم به اون دوره.

اگه بازم خون بریزی، گرگ بشی و بچپی تو جلد میش، اگه این  -

ات یه ها... قافیهبار جای چاقو، اسلحه دستت بگیری و ِد به کشتن

 مدل دیگه چیده میشه رفیق!

ین روی قلم های آرواش، باعث شد دستلحن سنگین و گرفته

خشک شوند و سرش را باال بگیرد و خیره نگاهش کند. انگار 

 توانست درک کند منظورش را. نمی

حالیت هست چی داری میگی؟ اون موقع تارخ تعلیممون داد،  -

 االن که...

ست. اون موقع یه فرم دژخیم بودم، االن یه تارخ نمرده. زنده -

 فرم دیگه.

 متعجب و سؤالی لب زد: هایش را ریز کرد وآروین چشم

 ؟!دژخیم -

سیاوش میان موهای پرپشتش پنجه کشید و با اخمی کمرنگ از 

روی تخت پایین رفت. چقدر درد ته دلش خفته بود و چقدر حس 

 انزجار داشت نسبت به خودش.

 کردیم، دژخیم بود.اش کار میگروهی که واسه -
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 چرا چرت میگی پسر؟ تب داری یا مست کردی باز؟ -

آلود، سرش را به طرفین تکان وش با زهرخندی صدادار و غمسیا

 داد.

 تره. نه چیزی زدم، نه مریضم. ولی واقعیت از زهرمار هم تلخ -

 اصال اصِل اینا چی هست؟ دژخیم! -

سیاوش پشت به آینه قدِی سالن ایستاد و نگاهش از سرشانه، روی 

میمش به اصرار آروین برای تر تاتویی که بعد از چهار ماه

 برگشته بود، کشیده شد و در همان حال پاسخ داد:

های احمق رو مثل ی متفاوتی که قبال گفتم بهت. یه سری آدمفرقه -

چند سال پیِش من و تو گیر میندازن و تا جا دارن ازشون سواری 

دادن، حاال اینا رو تربیت کشی یاد میگیرن. اونجا به ما آدممی

خوِد شیطان! هر قسمت از دم و  کنن که چطور تبدیل بشن بهمی

شون یه اسم داره. واسه ما کالب بود، واسه یکی تاالر، دستگاه

 واسه بقیه هم...

تر از قبل ای مکث کرد و بعد از فوت کردن نفسش، سنگینلحظه

 کلمات را به زبان آورد و جمله را تمام کرد.

 قلعه و محراب. -

ه، عضالت ای نگاهش کرد و بعد از چند ثانیآروین لحظه

آلودش کشید و صورتش شل شد و وا رفت. دستی به پیشانِی تب

های گرگ پشت کمرش خیره شده سیاوش همانطور که به چشم

 بود، صدای او را شنید.

 بهنام خبر داره؟ -

 خبر داشته باشه که تیکه بزرگم گوشمه. -

خب بهش بگو. اون دفعه هم اگه بابات نبود سرمون رفته بود به  -

 باد.

 یاوش سمتش چرخید و اخمی کمرنگ به چهره نشاند. س

فکر کردی تارخ بیدِی که به این بادها بلرزه؟ یارو عین بختک  -

. از هرجا قطعش کنی، از یه ور دیگه سر جا ریشه دارههمه
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سرشه. میاره بیرون. حمایت هزارتا جمهوری و مملکت پشت

 اونوقت از بهنام حساب ببره و زرد کنه؟

 دی صدادار ادامه داد:بعد با پوزخن

 زکی! باش تا صبح دولتت بدمد! -

قبل از اینکه دوباره به طرف اینه برگردد، آروین قلم و محلول را 

روی میز گذاشت، از جا بلند شد و مقابلش با صورتی درهم 

های ایستاد که سیاوش را وادار کرد نگاهش کند. مستقیم میان تیله

اش را و بااحتیاط، جمله سیاه چشمان او زل زد و شمرده شمرده

 به زبان آورد:

تارخ هرچقدر هم زیر سرش پُر باشه، بازم فقط بهنامه که  -

ی خودش دم کلفته و خیلی تونه حریفش شه. کسی که به اندازهمی

تونه برن؛ هزار نوبه بهتر از من و تو میجاها ازش حساب می

 جمع کنه این گند و کثافت رو.

ی با پای خودم برم پیشش و بگم لو حاال که چی؟ داری میگ -

 رفتم؟ 

کاری بیشتر و شو بگی خیلی بهتره تا اینکه ِهی با پنهونراست -

 بیشتر فرو بری تو باتالق.

سیاوش دستی به صورتش کشید و از او فاصله گرفت. سرش را 

 به طرفین تکان داد و صدایش گرفته و آرام، از ته گلو خارج شد.

رو بشناسی. اون دفعه با توپ و تشر رفع  هنوز مونده تا بهنام -

شد، اما این بار قِِسر در نمیرم از دستش. بو ببره پام به کجاها باز 

کنه. مخصوصا که تازه تاریخ باج دادن و پا می شده، خون به

 قراردادش تموم شده.

و داره. چند سال نترس؛ هرچقدر هم سنگدل باشه، هوای پسرش -

 این بار هم از پسش برمیاد.پیش خودش نجاتت داد، 

های سیاوش حرفی نزد. گرگ وحشِی پشت کمرش، با آن رنگ

هایی که های بیرون افتاده و دهان و دندانسیاه و طوسی و نیش

کردند، به چشمانش زل زده بود گرش را افشا میخوی حمله
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خواست. برجسته و سه . دقیقا همانطور بود که از اول میانگار

های انبوه و یک چیزی جور نبود با آن مو و پشم بعدی. اما...

هایش، موذی و زیرک، درست هایش! حالت چشمدهشتناک. چشم

های یک گرگ وحشی و کارکشته بود، اما فرم مثل چشم

ی سیاه و درخشان که هایش تفاوت داشت! یک جفت تیلهمردمک

برعکس آن هیبت و ظاهر غران، آرام بودند و شاید قدری هم 

 شد.ها شرارت دیده نمی. در عمق آن چشمغمگین

 

 

 

 ۱۵۱ادامه... #پارت_

 

ای انگار فقط برای دفاع از خود و ترساندن بقیه بود که چهره

 وحشی به خود گرفته بود، درحالیکه ذات گرگ، پلید نبود!

سمِت آروین که برگشت، او کار ضدعفونی را تمام کرده بود و 

ه ِتَرک عوض شد و صدای . همان لحظکردوسایل را مرتب می

شادمهر میان سالن پیچید. سیاوش سمت پیراهنش رفت و آروین 

ی اتاق که دید او عزم رفتن کرده است، سمت بار مشروب گوشه

 رفت و گفت:

 چی بیارم دهنت تر شه؟ -

 هیچی! تو ترکم! -

 نه بابا!  -

 توبه کردم... -

 پات نکنه پنچر شی.ی گرگ، مرگه! بپا کلهتوبه -

من همین حاالشم وسط برزخ گیر افتادم. یه پام این ور گور، یه  -

ور. تو این گیر و دار بذار سهِم پنچری هم یه پام اون

 سرویسِی مجانی باشه. راه دوری نمیره که.دهن

 حرفات بد بوی پریشونی میده. -
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 پریشون نباشم با این اوضاع احوال؟  -

خوری پسر؟ رو میی چی چی رو. غصهکنه همهبهنام حل می -

 جیبت پره، بابات هم باالسرته، بگو شکر.

خیالت خیلی خوشه آروین. این چوب دو سر سوز، یه ورش  -

سوزونن سوزونن. بد هم میبهنامه، یه ورش کالب. جفتی می

 ها. المروت

 کجا میری حاال؟ -

ترسم بیدار شه ببینه تنهاست، ترس برش داره که خونه. می -

 ست ژوبینه.هنوز دستش به د

 ای دو به شک نگاهش کرد و بعد چند قدم جلو رفت.آروین لحظه

حواست هست این دختر بیشتر از بیست و چهار ساعته که  -

 هوشه؟ بو دار نیست اوضاع؟بی

اش را بسته بود و همانطور که های پیراهن پاییزهسیاوش دکمه

شه تر از همیکرد، شانه باال انداخت و تخساش را مرتب مییقه

 لبخند زد.

بخش بهش تزریق کنه و تو همون حسی و آراماگه یه نفر مدام بی -

گیم به اوضاع نگهش داره، نه! هیچ هم بودار نیست. ما می

ی استراحت و اینکه درد نکشه، تو فکر کن واسه خاطر بهونه

اش. اجرت و اینکه جیغ جیغ نکنه خونه رو بذاره رو کله

 .مجازاتش هم باشه با خوِد خدا

کنترل  ی کوتاهش را با کشیدن دستی به فک و چانهآروین خنده

 کرد.

 پس ِکی بریم حرف بزنی با بهنام؟ -

 و ریسه کردی پشت من؟بریم؟ ِکی گردنت گرفتم که خودت -

زهرمار! ما از اولش با هم استارت زدیم، یادت رفته؟ از کجا  -

 معلوم این کثافت دوباره گردن منم نگیره؟

 آها! پس بگو! آقا هول و واهمه برش داشته خدایی نکرده یه -

وقت خشی به خیشش نیفته خانم جونش یه چشمش اشک باشه یه 
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چشمش آه، خون گریه کنه واسه خاطر غول بیابونیش! ما رو 

 باش فکر کردیم رفیقی و فاز رفاقتت گل کرده.

 آ!زنمسیاوش می -

تو کار بندازی یادت میاد خوری. اگه حافظهیکی بزن، دوتا می -

العمِل گفت بُرد به بازو نیست، به ذکاوته و عکستارخ می

 موقع! به

زد و بدون اینکه منتظر پاسخ  ی ابروبعد دستش را به گوشه

 آروین بماند از آنجا خارج شد.

 عزت زیاد! بابت ترمیم هم دمت گرم. -

 ۱۵۲#پارت_

-  

شده بود که به ناگاه در اتاق کار را بست و هنوز از سالن خارج ن -

یکی از هنرجوهای آروین که مشغول تمرین به روی پوست 

 مصنوعی بود، خودش را به سیاوش رساند و صدایش زد. 

 شه صبر کنید چند لحظه؟ کار دارم باهاتون!نیا؟ میآقای بزرگ - -
سیاوش با یک تا ابروی باال افتاده، سمت او برگشت و با انگشت  -

 رد:اشاره به خودش اشاره ک
 ام ها پسر! مطمئنی کاِرت با منه؟با من؟ من مشتری - -
 های سبزش قدری درخشید.پسرک لبخندی زد و چشم -

 نیا نیستین؟بله. مگه شما آقای سیاوش بزرگ - -
 گیریم که باشم. بعدش چی؟  - -

 بعدش اینکه...  - -
های سیاوش روی و دستش را با پاکتی سفید مقابل او گرفت. چشم -

 و نشان سوق داده شد و صدای پسرک را شنید:آن پاکت بی نام 
این نامه واسه شماست. یه نفر آورد جلو سالن، سپرد دست من  - -

 .که بدم بهتون
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سیاوش نگاه مرددی به صورت او انداخت و نامه را گرفت.  -

قدری زیر و رویش کرد و وقتی اسم و آدرسی ندید، آن را باز 

چیزی نبود، جز چکرد و تکه کاغذ داخلش را بیرون آورد. هی

آدرس یک باغ نزدیک شمیران. اول به گمان اینکه برای پارتی و 

اند، نیشخند زد اما... به محض های شبانه دعوتش کردهمهمانی

زده به آن پسر دیدن مهِر پای نامه، صورتش وا رفت و بهت

 نگریست. 

و داد بهت؟ اسمی، رسمی، نشونی، چیزی نداد از کی این - -

 خودش؟ 

نه من در جریان نیستم. یه آقایی بود با قد متوسط. پوست  - -

صورتش هم زیادی خشک و سفید بود. اومد گفت این نامه برای 

 . تون من برم به کارم برسمنیاست. همین! با اجازهسیاوش بزرگ
نگاه سیاوش دوباره به آن مهر دوخته شد. دستکش بوکس طالیی  -

رگردد تا با آروین به آن زنی! خواست برنگ! نماد کالِب مشت

باغ بروند، اما با یک نگاه اجمالی به دور اطراف و دیدن تعداد 

ها، متقاعد شد که اصال به صرفه نیست زیاد هنرجوها و مشتری

رفیقش سالن و مردم را رها کند و همراه او راهی باغ شمیران 

 شود.
ها را پایین نامه را کف دست چپش مچاله کرد و دوتا یکی پله -

رفت. پشت ُرل نشست و نامه را روی صندلی شاگرد انداخت و 

اتومبیلش را به سمت اتوبان هدایت کرد. انگار این نامه، آتش بود 

خانه قصد نداشت دست از سر و آن باغ، تونل دوم! گویا دباغ

خواست پایش را نزد خود پوست بردارد و گذری هم که شده، می

 .باز کند

کشد و تنها دانست چه انتظارش را میخودش هم نمی -

اش چاقوی توی جیب شلوارش بود که اگر اتفاقی افتاد، خوشیدل

 الاقل با آن از خودش دفاع کند. 
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با دیدن جمعیت انبوهی که مقابل باغ ایستاده بودند، ماشین را  -

ی قدیمی و پهن نگه داشت. دستی را کشید و به ی کوچهحاشیه

ه شد. هرچه بیشتر به سمت ویالی سفید رنگ و سرعت پیاد

 شد.رفت، صداها بیشتر واضح میهای سرخ رنگش میشیروانی

 طفل معصوم خیلی جوون بوده! - -
سنی! معلوم نیست پِی چی اومده اینجا که همچین دختر به این کم - -

 به سرش آوردن! 

کنه. ری بدبختِی که فوران میعجب دنیایی شده! از هرجا می - -

. نفتم یه مرده بعد از سید اینجا رو خریده که چمشش ناپاکهش

روزی سه چهارتا دختر جوون میاره و... استغفرهللا! دست به 

 زنن! دیگه راست و دروغش با خدا.حروم می

ی خرابیه. دختر بیچاره هم اش زمونهای بابا برادر من، زمونه - -

 البد چشمش دنبال پول و پله دوییده که اومده جلو.
خدا واسه هیچکی نخواد. بنده خدا سید، االن جسدش تو گور  - -

کرد همچین جنایتی یه وقت برسه و میافتاده به لرزه. کی فکرش

 به ویالی آسد مجتبی و آدم و عالم رو خبردار کنه؟

ای بابا صلوات بفرستین! یارو ُمرده! خوب نیست پشت سر اهل  - -

 قبور غیبت کردن.
اش چه فرقی داره؟ اگه آدم رده زندهها برادر! مدلت خوشه - -

 ... شددرستی بود که پاش به اینجا باز نمی
های ها، مردم را با عذرخواهیبدون توجه به زمزمه و صحبت -

های پهنی که با اصرار گاه تنه میزد به شانهکوتاه کنار میزد و گه

کردند و سفت سر جایشان ایستاده برای دیدن آن تئاتر پافشاری می

ی آنها را کنار زد و به رأس ند. درنهایت، زمانی که همهبود

ی مقابلش، حس کرد احساسی جمعیت رسید... با دیدن صحنه

های چون رعشه به زانوانش دوید و رعد و برق میان تمام سلول

العمل از او رفته مغزش پیچید. فرصت هرگونه فکر یا عکس

صدا بیبود. تنها توانست چون یک مجسمه، صاف و صامت و 
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آلود، سر جا بایستد و زل بزند به دخترکی که با صورت خون

تر از آن بود که لنگ کشید. پاهایش سستهای آخرش را مینفس

هایش نزند اما به خودش که آمد، عینک آفتابی را از روی چشم

ی برند آن، روی زمینش توجه به هزینهحواس و بیبرداشت و بی

ی آن را برداشت، به جیب زد و انداخت و پسرکی سودجو به آن

هایش کوتاه، اما تند در کسری از ثانیه میان جمعیت محو شد. قدم

زد، کنار بود وقتی جلو دوید و همانطور که اسم او را فریاد می

دخترک روی زانو نشست. خدایا... طرف حساب آنها با سیاوش 

 کار داشتند؟ گناه چهبود؛ با این دخترک بی

 و؟ وی صدامشنغزاله؟ می - -
ی یک رج باریک باز رمق که به اندازهغزاله با همان چشمان بی -

بودند، سرش را سمت سیاوش چرخاند. دهانش باز و بسته شد 

صدا ماند و انگار توان حرف زدن ناکام، بی اما... بدون کالم و

 هایش گریخته بود.از ماهیچه

-  

  ۱۵۲ادامه... #پارت_ -

-  

ی تمرکز به عصابش بود که اجازهی جمعیت چنان روی اهمهمه -

 داد. سمت آنها برگشت و با صدایی بلند، فریاد کشید:او نمی

ها! شماها کاری جز زر زر کردن خون بگیرین لعنتیبسه خفه - -

کنه دم چشمتون؟ یه ماسماسک تو بینین داره جون میندارین؟ نمی

 تون پیدا نمیشه اورژانس خبر کنین؟ جیب یه کدوم

دار و حالی نبود ولی بلند و سرکش، با پیشانی تبدست خودش  -

کرد و صدای بلندش چون پتک، بر ها را بیان میغریب آن واژه

ای خاموشش سر آن همه شلوغی فرود آمد و تنها برای لحظه

 کرد. خیلی سریع، دوباره سروصدا و همهمه از سر گرفته شد.
 کنن؟آقا کی باشن که نیومده حکم صادر می - -
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نم یارو از آشناهاشه. الهی که شر نشه دامن ما رو هم فکر ک - -

 بگیره!

ای؟ اگه تویی ببینم بچه خوشگل، نکنه تو مالک این خراب شده - -

 تو بخون! محاله از دست این جماعت زنده در بری.که فاتحه

هاش هم نفست از چه جای گرمی میاد آقا! این ملت واسه زنده - -

 ها!ه مردهکنن، چه برسه باورژانس خبر نمی
 نکن دست نزن بهش! ناکارترش نکن از اینی که هست!  - -

 گیرتت ها!ها نجسه حرومی میراست میگه خون این آدم - -
کالفه سمت آنها برگشت و با چشمانی سرخ و به خون نشسته،  -

 بلند و طاغی خروشید:
زنه، هایی هستین آخه؟ جلو چشمتون بال بال میجور آدمشما چه - -

 ِم ندیده به فکر قضاوت و حالل حروم خون ریختهاونوقت با چش

 شین؟شده
الموت دور سرش چرخ واسه کسی که لب گور نشسته و ملک - -

ست! ما هم که دکتر نیستیم سر فایدهزنه تالش و مداوا بیچرخ می

 هواش. در بیاریم از حال و

من دکترم! حالیتونه؟ کارمه سر و کله زدن با زخم و شکستگی!  - -

پا نپرین رو مغزم شاید بشه لحظه حرف نزنین و جفت اگه یه

 کاری کرد براش! حاال شیرفهم شدین؟ 

باز هم سروصدا تا حدودی خوابید اما خیلی سریع، دو مرتبه  -

ها شنیده شد و زن و مرد با پچ و واپچ روی اعصابش خط زمزمه

 کشیدند.
کرد جلوی بغض به گلویش دوید و همانطور که سعی می -

آلود و شریان گردن را بگیرد، نگاهی به صورت زخمخونریزِی 

تر برد و خیره به چشمان خونین دخترک انداخت. سرش را پایین

 او، به نرمی لب زد:
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سعی کن حرف نزنی. حالت خوب میشه قول میدم. تنفست که  - -

سوت کنم ببرن سهتنظیم شه، خودم فوری فوتی اورژانس خبر می

 دونی من...که میردیفت کنن. آشنا دارم. خودت 

 ۱۵۳#پارت_

 

رمق و لرزان، دستش را باال اش تمام نشده بود که غزاله بیهنوز جمله

هایش از حرکت آورد و صدایش کرد. با شنیدن اسم خودش، دست

 اش را به چشمان دخترک دوخت. ایستاد و نگاه سوالی

م... من دیدمش. یه مرد بود! یه مرد... که صورتش... سفید بود.  -

 خیلی سفید. چروک بود پوستش. 

باز و قلبی که ضربانش سر به های نیمهسیاوش بی هیچ حرفی، با لب

 فلک گذاشته بود نگاهش کرد و او ادامه داد:

. رفت! حتی نم... قرار گذاشته بودیم. اومد... اومد زد و.. -

 ا!دونم چرنمی

دوباره  سیبک گلوی سیاوش تکانی خورد و نگاه از روی او گرفت و

 مشغول زخمش شد.

کنم دختر. فقط اش تقصیر منه. خدا لعنتم کنه. خودم خوبِت میهمه -

 هیچی نگو، خب؟ سعی کن آروم باشی.

حال و خونین روی آستین او نشست و پسر جوان با دست غزاله، بی

 هایی لرزان نگاهش کرد.مردمک

وقتش نیست. من دیگه... دیگه تموم شدم. فقط... فقط... مامانم.  -

 خوام فکر کنه که تو... با تو بودم که... دونه. میاون نمی

آلود و کدر سیاوش به قطرات دخترک که به سرفه افتاد، نگاه بغض

 خونی که از گلویش خارج میشد، افتاد و با عجز زمزمه کرد:
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کنی نزن. داری بدترش می حرف نزن. جون همون مادرت حرف -

 غزاله! 

توجه به حرف او، محکم آستینش را مشت کرد و بریده بریده غزاله بی

 ادامه داد:

من.. من با تو بودم که تصادف کردم. نه با یه مرد غریبه و...  -

تنها بهم حمله کنه  بعد از یه شب... وسط باغ شمرون... تک و

 و... و... 

اوش محکم بزاق دهانش را فرو برد و هایش که شدت گرفت، سیسرفه

 ناالن لب زد:

 تر از اینش نکن دختر.بسه ِد آروم بگیر لعنتی. داغون -

های غزاله خارج شد و همانطور که به خون با شدتی بیشتر از میان لب

 اش زمزمه کرد:وقفههای بیکرد، میان اشکسیاوش نگاه می

ی نبوده که ذاری روش. چیزقول بده! قول بده که سرپوش می -

 گردن بگیری... فقط... فقط یه مهمونی که...

تر نفس بلندش، مساوی شد با به پشت روی زمین افتادنش و سنگین

زمان ی گلوی سیاوش. هم، در میانهشدن آن بغض مردانه و آزاردهنده

آرامی زمزمه «ِ قول میدم»داد، که سرش را به حالت تایید تکان می

قط منتظر همان یک کلمه باشد، این بار نفسش کرد و غزاله انگار که ف

را با مالیمت بیرون داد و با آرام شدن جسمس، چشمان نیمه بازش 

روی یک نقطه ثابت شد. سیاوش شنید که یک نفر از میان جمعیت 

 کند:زمزمه می

تموم کرد. خدا صبر بده به بازماندگانش. راحت شد بنده خدا یه  -

 کشید.رد و درد میآوساعت بود کف و خون باال می

هایش را ضربدری روی سرش را ناباور به طرفین تکان داد و دست

ی غزاله گذاشت. تمام توانش را به کار گرفته بود که ی سینهقفسه
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گفتند دوباره او را به زندگی برگرداند و برخالف مردمی که می

ها را یکی پس از دیگری به وجودش تزریق رهایش کند، شوک

های او جان، مدام زیر فشار دستکرد. غزاله چون تکه گوشتی بیمی

خورد اما دریغ از یک نفس ناقابل که از گلویش خارج شود و تکان می

ناکارآمد، انگار که واقعا قبول کرد دخترک سیاوش پس از چندین تالش 

پوش باغ وا رفت حس شد و روی کفهایش بیتمام کرده است... دست

حال و کدر او. و همانجا کنار غزاله نشست. زل زد به چشمان بی

دید. رفته بود. کجا را نمیانگار به چیزی خیره شده بود اما درواقع هیچ

م کرده و آغازی برای حیاِت بُعِد رفتنی که جسمش را برای همیشه تما

 دیگرش بود. 

کالفه از تمام آن احساسات منفی و سنگین، بطری آب معدنی را 

های کوچک روی سرش خالی کرد و همانقدر سرد و حاوی تکه یخ

ی خیابان انداخت. پلک که روی هم گذاشت، باز همان صحنه گوشه

استخوان له شده  های پاره... صورت کبود...پشت چشمانش آمد. لباس

های حاکی از تصادف و درنهایت، چیزی ی آرنج... زخمو بیرون زده

ی چاقو بود. آبتین داد خط روی گلوی غزاله و ضربهکه آزارش می

دانست بعد از درد و زجر دادن، چطور تیر خالص را بزند که می

طرف صد در صد جان ببازد و تمام کند. بخاطر همان زخم، سیاوش 

ده بود حسابی دِم مسئول را ببیند، مبادا قتل در پرونده ثبت مجبور ش

های مادر شود و سر و ته قضیه با یک تصادف هم بیاید. صدای جیغ

غزاله در اتاقک سردخانه که میان راهروی طویل بیمارستان هم پیچیده 

بود، دوباره میان ناخودآگاهش رنگ گرفت و مشت محکمش را به 

شد. حالش از این بازی مسخره و  ی ماشین زد و سواربدنه

خورد. آن دختر سر جمع یک هفته هم با سیاوش ناجوانمردانه به هم می

دوستانه نبود اما... آنها چقدر راحت به عنوان  ی نزدیک ودر رابطه

ای تأمل و با یک نقطه ضعف، تهدید یا زهر چشم گرفتن، بدون لحظه



 

373 | P a g e 
 

که جوانِی دخترک از  ذاتی عاری از وجدان، نفسش را گرفته بودند

 صبح فردا زیر خروارها خروار خاک برود. به همین سادگی!

صدای پیامک تلفن همراهش را که شنید، به خیال اینکه آروین است 

ای بعد با هشدار پیامک دوم، آن را از روی نگاهش نکرد اما لحظه

صندلی شاگرد برداشت و با دیدن شماره ناشناس، سر انگشتش را 

گذاشت و درحالیکه ماشین را پشت چراغ قرمز متوقف  قسمت حسگر

 کرد، مشغول خواندن آن جمالت شد.می

  ۱۵۳ادامه... #پارت_

 

رسه، هرچند هم به نظر سخت باشه، کارش شیر به شکارش می -»

ها رو زیر چنگال همینه که گرگ و شغال رو بندازه بیرون و بره

 «خودش بگیره.

ت و فشار خونش از هر وقتی حس کرد مغزش در شرف انفجار اس

 بیشتر بود وقتی چشمانش را روی پیامک دوم کشید.

های بعدیت باش. واسه شروع خوب بود، نه؟ منتظر قربانی -»

برداشتن یه نفر از قلعه، مساوِی با از دست دادن تک تک عزیزان و 

ی دونی؟ بازنده اونی نیست که ضربهنزدیکانت. قانون رو که می

 «اونه که وقتی افتاد، دیگه نتونه از رو زمین بلند شه! بیشتری بخوره،

معطلی و به محض تمام شدن آن، پیامک بعدی را دریافت کرد و بی

 باکس را گشود.

زِن از رده به در. منتظر اومدی مشتبه کالِب قدیمیت خوش -»

 «های بعدی باش...افتادن

ش تلفن را روی صندلی شاگرد انداخت و آتشی که میان وجود

هایی پی در پی، که روی ی بلندی شد و مشتبرافروخته شده بود، نعره

های انداخت به غضروفخوردند و او هرچه بیشتر درد میُرل می
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شد. ذهنش از کار افتاده ی انگشتانش، انگار بیشتر عصبی میبرآمده

برد. خیالش آنقدری از جانب شهرزاد راحت کجا راه نمیبود و به هیچ

نکند او جاسوس است، پس قطعا یک چیز دیگر این وسط  بود که شک

ای به فکر فرو شد. سرعت ماشین را بیشتر کرد و لحظهکنترل می

ی چیزی در آن داالن تاریک، محکم با کف دست رفت و بعد، با جرقه

کارت! آن اش زد. چرا زودتر به فکرش نرسیده بود؟ سیموسط پیشانی

... تنها راه کنترل و فهمیدن لوکیشن ی وامانده و پیامک ماریاشماره

 سیاوش بود. 

ی خیابان انداخت و کارت را میان جوی آب گوشهدار، سیمکالفه و غیظ

 زیرلب زمزمه کرد:

اش. تنهاست ترسه، نه از شغال و دار و دستهگرگ نه از شیر می -»

ره از مرگ. آره با نامردی ُکشه و باکش نمیولی... وحشِی و قاتل! می

های کثیفتون رو زمین افتادم، ولی تعالیم رده به در شدم، با دست از

ام. زمانش که هنوز یادمه. همونقدر که اهل جنگین، منم اهل مرافعه

 «بیاد، بلدم با خون بشورم خون ریخته شده رو...

 ۱۵۴#پارت_

 

با احساس سردردی تیز و دردآلود، صورتش قدری فشرده شد و بعد 

ی پیشانی گرفت و دومرتبه چشمانش را باز کرد. دستش را به گوشه

هایش خسته است و دوست کرد تمام سلولپلک بر هم نهاد. حس می

دارد تمام مدت همانجا بخوابد، اما این سردرد بدجوری تیر شده بود و 

های روشنش، را به صورتش کشید و مردمکداد. دستش آزارش می

رنگش هویدا شد و نگاهش های خسته و بییک بار دیگر از پشت پلک

را سرتاسر خانه چرخاند. پذیرایِی مستطیل شکل با دیوارهای مشکی و  

تابلوهای دکوراتیو و چند لتی با تم آلبالویی/مشکی. یک دست نشیمن 

اژور آلبالویی رنگ و راحتی به رنگ سفید و مشکی و کوسن و آب
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وی ها چیده شده بود. مقابلش میز تیی کوچکی که بین راحتیقالیچه

ِاس پیدا بود که دیوار آن قسمت دستگاه پی دی خاموش وایسیاه و ال

سر جایی که او خوابیده بود، میز آلبالویی و تیره کار شده بود و پشت

های ی که دستکشهای چوبی و کیسه بوکس سرخ رنگبیلیارد با پایه

تر اش نامنظم و دور از هم، روی میز بیلیارد افتاده بودند و عقبِست

تر بود. ای که دیزاینش دقیقا شبیه به پذیرایی، منتها قدری تیرهآشپزخانه

نگاهش همانطور چرخید و چرخید و درنهایت روی خودش متوقف 

د. سر شد. یک دست لباس پسرانه تنش بود و پایش باندپیچی شده بو

خیز شد و تمام تالشش را به کار گرفت یادش بیاید چه اتفاقی جایش نیم

 کند!افتاده، اینجا کجاست و اصال او در این خانه چه می

 و طولی نکشید که ذهنش شروع به ریکاوری کرد...

های ژوبین و آن حجم از تحقیر و درد، باز میان ذهنش رنگ شکنجه

ی چشمانش را پُر آگاه، پیالههایش خودسر و ناخودگرفت و اشک

ی کیسه بوکس و کردند. سرش را به عقب چرخاند و با دیدن دوباره

کشید، نگهبانی که نزدیکش طرح گرگ سیاهی که به روی آن زوزه می

ی آشنایش برداشته بود و بعد او را از زمین آمده بود، نقاب از چهره

ی به یاد داشت که بلند کرده بود را به یادش آمد. همین! فقط تا جای

ی سیاه و چیز. یک پردهسیاوش او را روی دست بلند کرد و بعد... هیچ

وقت یاوه و مدهوشِی مطلق که امیدوار بود در آن حال و هوا، یک

 هذیان به زبان نیاورده باشد. 

کرد، آرام و لنگ به سختی همانطور که دستش را به دیوارها بند می

ی روشویی ایستاد و به ت. مقابل آینهلنگان سمت سرویس بهداشتی رف

ی خودش زل زد. چقدر رو و چشمان گود رفته ی بی رنگ وچهره

. گالیه کند از دوست داشت همانجا بنشیند و تا خوِد صبح گریه کند

زندگی. حتی از خدا هم شاکی بود که او را زنده نگه داشته است تا 

نیا، تیِر میان گحاال، وضع و اوضاعش اینگونه شود و سیاوش بزر

های هق بلندش، به کاشیتاریکی باشد در میان جهنِم زندگِی او. هق



 

376 | P a g e 
 

رسید وقتی یک خورد و انعکاسش باز به گوش خودش میسفید می

حال و کرخت، همانجا کنار مشت آب سرد به صورتش زد و بعد بی

. با هردو دست صورتش را پوشاند و بلندتر گریه روشویی زانو زد

کرد فرار کند از آن تصاویر وحشی و غریب، چه تالش میکرد. هر

کوباندند. اعمال ژوبین، او ی ذهنش میآنها بیشتر خود را به چهارخانه

 ها پیش برگردانده بود... را به سال

های متوحش و مظلوم دخترک. آن ی آن مرد در میان جنگل. گریهسایه

فته و ترسناک... و های آبی و چاقوی درشت و تهدید با صدایی گرچشم

های های ترسیده و نالهای که شاید هنوز صدای جیغدرنهایت، کلبه

دردآلود ماریا را در میان دیوارهای چوبی و نازکش محصور کرده 

های گناهکارش، هنوز هم کابوس های یخی و دستبود. مردی که چشم

ماریا بود و با وجود بهتر شدن فوبیای شدیدش از لمس شدن، خیلی 

های بلند و عصبی و تنی دید و بعد با جیغها او را در خواب میبش

نشست. دل دخترک برعکس ظاهر لجباز خیس از عرق میان تخت می

ای شیشه، نازک و شکننده بود و چقدر سخت و مغرورش، چون تکه

کردند ساکت و بود؛ چقدر سخت بود شکستن برای او که وادارش می

هایی از فرط شود و گریه کند. اشک ای در خودش جمعصدا گوشهبی

خاطر عذابی که حتی توان در میان کسی. ناشی از تنهایی... و بهبی

گذاشتن آن با پدرش را هم نداشت. خوب به یاد داشت وقتی جسم 

آلودش در میان جنگل پیدا شده بود، مردم روستا او را جان و خوننیمه

های بدنش زیاد بود، بودیبه بیمارستان رسانده بودند. چون جراحت و ک

. دکتر قضیه به پلیس و بعد هم به پزشکی قانونی ربط پیدا کرده بود

دانست برای زنان سالمت جنسِی او را تایید کرده بود اما چه کسی می

های کثیف کافی است ها و آزار و اذیتمرگ یک دختر، همان تعرض

همیشه کشته  و حتما نیاز نیست اتفاقی برایش بیفتد تا روحش برای

ی تلخ های عمیق جانش، برای اثبات واژهها و خراششود؟ پارگِی لباس

 تجاوز، کافی نبود؟
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گاه از پدرش نپرسیده بودند ماریا زنده و بدتر اینکه مردم روستا هیچ

کردند و پیچش میبه آن بکارت مسخره سوالاست یا مرده، تنها راجع

هایی هایشان نبود. آدمسر زبان هاها که درمورد او تا مدتپچکچه پچ

ها آبروی یک کردند، چقدر راحت تا مدتکه ادعای پاکی و آبرو می

های به دختر بچه را به بازی گرفته بودند و روزگاران زیادی با نگاه

 دادند.خصوص آزارش می

 

 ۱۵۴ادامه... #پارت_

 

ه بود ی عیادت از او آمدحتی به یاد داشت یک بار زن همسایه به بهانه

 و بعد...

اش کند و از سالم بودن خواست با توسل به زور، معاینهخیر سرش می

اش یک دست ی بکارت مطمئن شود. اما نتیجهدخترک در زمینه

درنهایت  درازِی دوباره و این بار از طرف یک زن به ماریا بود و

 هایش به صورت او انداخته بود... چنگی که دخترک در میان گریه

گاه نفهمید عاقبت چه بر سر آن مرد آمد. برایش آنقدرها هم مهم هیچ

نبود. دخترک به شدت منزوی شده بود و از آن حیوان وحشی تا سرحد 

. انگار فقط آمده بود گرفتمرگ وحشت داشت و سراغش را ابدا نمی

او را از هستی ساقط کند و برود. شاید برای انتقامی دور، شاید هم به 

داد. بهرحال که... الاقل فکر ماریا هنوز هم به آن قد نمی هر دلیلی

دلیل برگشته بود دخترک دیگر قربانی شده بود. چند سال بعد باز هم بی

ای بود که دست آخر ختم شد ی قدِم نحسش، کشتارهای وحشیانهو نتیجه

که ماریا را از آنچه که بود هم تنهاتر  به گم شدن شهرزاد برای همیشه

 کرد.
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هایش را از روی صورتش برداشت و همانطور که از جا بلند ستد

 هایش زمزمه کرد:هقمیشد، در میان هق

جور باهامون بازی کردن بودیم. هر دفعه یه ما هر دو قربانی -

اما... چرا هربار جواِب اعتمادم، با خیانت و نامردی داده میشه؟ 

مو کردم دستتو که رفیقم بودی، چرا بعد این همه سال که پیدات 

 ی آتیش؟گرفتی و با کله پرتم کردی تو حفره

آمد. خیانت ژوبین و شهرزاد و هایش حتی برای یک ثانیه بند نمیاشک

ی خاطراتش بسته شده لمس گروه دژخیم که مثل یک پابند، به ساقه

 بود، دردآلودتر از آن بود که بشود یکی دو روزه فراموشش کرد.

ا احساس ضعفی که به دلش پیچید، سمت دوباره صورتش را شست و ب

نوت آشپزخانه رفت. خواست در یخچال را باز کند که با دیدن استیک

چسبیده به آن، خط به خطش را از نظر گذراند و بدون اینکه بخواهد، 

 رد کمرنگی از لبخند روی صورتش رنگ گرفت.

دونم آدمیزاد جماعت وصله به غذا و بخور بخور. پس خودم می»

رسه به آشپزخونه و یه راست میای تا به هوش بیای پات می حتمی

. اگه خونه بودم که هیچ، خودم مخلصتم هستم. سراغ مخزِن خوراکی

اما اگه نبودم، هرچی خواستی بردار گرم کن. از شیر مرغ تا جون 

ات. داروهات هم آدمیزاد رو تو این دو قواره آهن ردیف کردم واسه

 آ. حواست جمعِ خودت باشه، تا سهارو بخوابیروی میزه. نبینم بدون د

 «بشمری برگشتم خونه.

 و در انتهای متن، به جای اسمش نوشته بود:

 «شو نداری!همونی که چشم دیدن»

 

 ۱۵۵#پارت_
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نوت زرد رنگ را از روی در بند، استیکماریا با همان لبخند نیم

. های سوخاری را از یخچال بیرون کشیدبرداشت و ظرف فیله

اش هم نبود. فقط برای ی گرم کردنشان را نداشت. اصال گرسنهحوصله

اش رفع شود و بتواند روی پا بایستد، مجبور ضعفه و بی حالیاینکه دل

 بود چندتای آنها را بخورد و قدری انرژی بگیرد.

دانست چرا دوست دارد عادت به کنجکاوی نداشت، اما خودش هم نمی

شاید چون متعلق به سیاوش بود! پسرک تخسی تمام آن خانه را بگردد. 

که به قول خودش ماریا چشم دیدنش را هم نداشت و در حال حاضر در 

ی آزارش حکم تنها پناهگاه دخترک بود و این خودش هم به گونه

 داد.می

تا خواب جمع و جور، مقابل هم در انتهای سالن بودند که با سهدوتا اتاق

 شدند.یرایی متصل میکوتاه به پذ ی گرد وپله

پا راه در اتاق اول باز بود و او همانطور که با احتیاط روی یک

رفت، واردش شد و سرتاسرش را از نظر گذراند. باز هم با می

های تیره و خنثی دیزاین شده بود. طوسی، مشکی و خاکستری! رنگ

راه هایی که به همای و باند بوکسهای شیشهی اتاق و دیوارهحمام گوشه

ی طوسی تخت افتاده بود و بوی یکی دوتا جروه روی ملحفه تاپ ولپ

ی سیاوش سرتاسرش پراکنده بود. جالب بود برای ادکلن سرد و مردانه

اش، ماریا که سیاوش با وجود شخصیت سرکش و افسار گسیخته

سرما دارد و این از جای جای خانه  ی به خصوصی به تیرگی وعالقه

ی گرم و متفاوت اینجا، خوِد او بود و در تنها نقطه مشخص بود. شاید

را  داد و جوحال حاضر نبودنش این احساسات کدر را افزایش می

 کرد.تر میسنگین

سمت اتاق بعدی رفت و خواست دستگیره را پایین بکشد که با دیدن 

بعد وارد اتاق شد. دیدن فضای آنجا  کلید توی قفل، آن را چرخاند و

باز، میان چارچوب ایستاد. هایی نیمههمانطور با لب شد و موجب بهتش
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دیوارهایی سیاه که جای بریدگی با چاقو و فرورفتگی به رویشان پیدا 

 پوش نداشت و در عوض پر شده بود از کاغذ وبود. اتاق کف

شان پیدا بود قدیمی هستند. حالت خشکهایی که از رنگ زرد وکتاب

ماریا  ای گذاشته شده بود واِی شکستهشیشهی ی اتاق قفسهیک گوشه

هایی که به اسم سیاوش بود را از لوح جلوتر که رفت، مدال و کاپ و

ای از ورزش حاذق بود. نظر گذراند. انگار پسر جوان در هر زمینه

حتی شطرنج. نگاهش را سمت کمد  بسکتبال، فوتبال، شنا، بوکس... و

گرد نگاه اد داد و بعد به کنسول نیمی طرف دیگر امتدپوسیده چوبی و

اِی روی آن، باعث شد دخترک مبهوت و لنگان، ی شیشهکرد. استوانه

دستش را به دیوار بگیرد و آرام آرام جلو برود. درپوش را میان 

انگشتانش گرفت و عطر رزهای آبِی خشک شده، به آنی مشامش را 

هایی که م آن گلتوانست باور کند سیاوش تمانوازش داد. اصال نمی

اش گذاشت و او همه را با اخم توی سینهمدام برای ماریا به جا می

میزد، بعد از این همه سال نگه داشته باشد! و شاید اصال هم برایش 

های چروک ی گلبرگاند و نام گل رز، قوارهمهم نبود آنها خشک شده

به شان نیست. سمت عقب برگشت و با گیر کردن پایش و تیره شده

چیزی، خم شد و جعبه موزیکال چوبی که برعکس روی زمین افتاده 

بود را بلند کرد. با وجود قدیمی بودن، پیدا بود تازه استفاده شده است، 

 چون نه خاکی روی آن بود و نه به سختی کوک میشد.

 

  ۱۵۵ادامه... #پارت_

 

حتی بوی یک عطر سرد و خنک، حاصل از کسی که آن را لمس 

ه جا مانده بود. عطری که دخترک بدون فکر کردن هم کرده هم ب

های درهم پشتش کشید آورد. دستی روی طرحصاحب آن را به یاد می

دنده شروع به حرکت کرد و موزیک و به محض باز کردنش، چرخ
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Romance ی بلورین و هایش سمت شیشهاز آن شنیده شد. انگشت

ظریف داخل باکس رفت و آن را که جلوی بینی گرفت، با استشمام 

اش فرو ریخت و به سرعت آن عطر گل یاس، حس کرد چیزی ته سینه

ای قرار ی شیشهکنار استوانه را سر جایش گذاشت و جعبه را بست و

گفت از عطر یاس حالش به می داد. خوب به یاد داشت ژوبین همیشه

خورد و به عطرهای تند عالقه دارد. روی همین حساب هم هم می

دانست باید از کرد نزدیک ماریا شود و دخترک نمیرغبت نمی

اش دست بکشد یا او را کنار بگذارد. اما ی مورد عالقهرایحه

 سیاوش...

میان  بار سحوا ازاین شیشه، دقیقا همان شیشه عطری بود که یک

کیفش افتاده بود و او به کل فراموشش کرده بود. حتی باورش هم برای 

دخترک سخت که نه، غیرممکن بود که پسر جوان عطر ماریا را نگه 

به مدت چهار  داشته و میان باکس موزیکالش قرار داده است... آن هم

 سال!

دانست کارش درست است یا نه؛ اما... به شدت دوست داشت آن نمی

چوبی را وارسی کند و در حد یک نگاه اجمالی هم که شده،  کمد

ی کمد ای که دخترک دستگیرهداخلش را از نظر بگذراند. درست لحظه

کشید، سیاوش ماشین را مقابل آپارتمان نگه داشته بود و را می

داد به گذراند. از آنجا که احتمال میها را از نظر میدورادور نگهبان

و شک کرده بود به اینکه دژخیم متوجه محل  صورت مداوم چک شود

ها با لباس مبدل و نامحسوس اش شده باشد، سپرده بود نگهبانزندگی

کشیک خانه را بکشند و هرگونه رفت و آمدی را جزء به جزء به او 

 گزارش دهند. 

برد که ماریا در کمد را گشود و قبل از او ماشین را توی پارکینگ می

ی کوچک و کهنه، از را نگاه کند، یک قالیچهاینکه بخواهد چیزی 

میانش تلوتلو خوران پایین افتاد و روی پای دخترک قرار گرفت. 

ی یک زن... با هایش سمت آن رفت و آرام آرام بازش کرد. چهرهدست
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اش را چال انداخته چشمان درشت سیاه و لبخندی که یک طرف گونه

دار زن دورش پخش موج بود روی آن بافته شده بود. موهای سیاه و

شده و فضای اطراف او به رنگ آبی آسمانی بود. در انتهای طرح، 

ی زیبایی یک اسم را حک کرده بود که ماریا آن را خط شکستهدست

 اش کرد:از نظر گذراند و با ابرویی باال افتاده زمزمه

 تیارا! -

-  

 ۱۵۶#پارت_

 

گذاشت و سیاوش پشت در رسیده بود وقتی ماریا قالیچه را توی کمد می

ناخودآگاهی «ِ هعی»به محض شنیدن صدای چرخش کلید میان قفل، 

کشید و نفهمید چطور در کمد را بست و همانطور که لنگ میزد و 

کرد، سمت خروجی اتاق اش میزیرلب بد و بیراه نثار پای شکسته

حوطه ایستاده بود که قد و باالی سیاوش در ی مرفت. هنوز در میانه

جان، رنگ از چارچوب نمایان گشت و دخترک چون تکه چوبی بی

رخش پرید و سر جایش خشک شد. از استرس، نگرانی و حتی ترس، 

ضربان قلبش باال رفته بود و چند قطره عرق سرد پشت کمرش حس 

یستاده بود و کرد. نگاه خیره و کدر سیاوش، روی او که وسط اتاق امی

اش، مبهوت و بدون پلک زدن پسر جوان را با چشمان زیبا و فریبنده

نگریست، چرخید و خودش هم نفهمید چند لحظه شیدا و دلتنگ زل می

های خوشرنگ و دلربا. ماریا از استرس و قلبی زده بود به آن مردمک

 داد و زیرلب دعاهای تیشرتش را فشار میتپید، لبهکه تند تند می

هایش نشود و پسر جوان همانطور یِکشکرد سیاوش متوجه سرکمی

خیره به او زل زده بود و بدون اینکه برایش مهم باشد دخترک خودسر 

اش کرده است، اجازه پا به اتاق ممنوعه گذاشته و شاید وارسیو بی

کرد چطور ممکن است یک نفر تحت هر مدام با خودش فکر می
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مدادی و انقدر زیبا باشد؟ شلوار اسلش نوکشرایطی، چه خوب چه بد، 

ی تینیجری، آنقدر به آن دختر تیشرت ذغالی رنگ گشاد و پسرانه

ی ناهنجارش پیدا نبود. شاید حتی گم شدن آمد که اصال قد و قوارهمی

گنگی هم  ها، جذابیت خاص وی ظریف و نازکش میان آن لباسجثه

ه بود و حتی پلک زدن هم برای سیاوش داشت که آنطور مبهوت او شد

 یادش رفته بود...

ای آرام نگاه از او گرفت و دستش را به خودش که آمد، با تک سرفه

میان موهایش کشید و ماریا با گزیدن لب پایین، سرش را زیر انداخت 

 ی او را شنید.و صدای گرفته

اینجا... یعنی... فکر نکردم یهو بیام اینجا ببینمت. خواب نبودی  -

 مگه؟

های تیشرت را رها کرد. سرش را باال گرفت و لنگ لنگان ماریا لبه

کمی جلو رفت و طبق معمول، از روی عادِت دسِت پیش گرفتنش 

 برای پاک کردن صورت مسئله، گفت:

فقط بخاطر همین انقدر جا خوردی؟ اینجوری که تو بهتت برد،  -

 کنم کال توقع نداشتی زنده و سر پا باشم.فکر می

ز قدری گیج بود. نگاهش کرد و سر زبانش را روی سیاوش هنو

 هایش کشید.لب

زنی دختر؟ زنده از اون گاراژ آوردمت خود میچرا حرف بی -

کنم. اگه رو پا و پانسمان میبیرون. دوشب و دو روزه دارم زخمات

 نبودی مرض داشتم بیارمت تو این خونه؟

 ود؟و... منظورت از اون حرف چی بهای منتو... زخم -

تر از فهمی نفلهخودت فکر کن! یه نگاه بچرخون رو سر تا پات، می -

ی ات من همهاون بودی که پرستار نخوای بهت برسه. با اجازه

 هاشو به عهده گرفتم.سختی
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ی او هایش را به سینه گذاشت و با چشم به پای بسته شدهبعد دست

 اشاره زد.

و ریستش کنن. اتفاقا  شد ببرم بیمارستان با لیزر سریع راستمی -

و بالم. منتها هم وضعیت تو،  بنداز هم کم نیست تو دستکار راه

هم حال و روز خودم، هم ساعِت دیروقتش طوری نبود که راه 

های سنتی شدم و داشته باشه. واسه همین دست به دامن روش

کار پانسمانش کردم که آش و الش نمونه رو عین یه طبیب کهنه

 دست و بالت.

ریا سرش را زیر انداخت، پایش را نگاه کرد و بعد دوباره به سیاوش ما

 خیره شد.

 شکسته؟ -

بدجور! ریز به ریز ِله شده بود.حالت عادی سی روز، اما واسه تو  -

 دست کم چهل پنجاه روز باید بسته بمونه که خوب جوش بخوره.

 هایش را درماریا حرفی نزد و فقط سرش را پایین انداخت و انگشت

هایش به هم قفل دانست چرا لبکرد، اما نمیهم پیچاند. باید تشکر می

اند. هرچند، سیاوش هم توقع تشکر از دختری که نفرتی کهنه از او شده

داشت و ذاتش مغرور بود و لجباز، نداشت. همانطور که سمت در 

رفت، صدایش به گوش ماریا رسید و دخترک سر بلند کرده، به می

 ه شد.رخ او خیرنیم

دونم تشکر و دستت درست تو دکوِن سرکار علیه پیدا نمیشه. می -

فقط لطف کن تشریف بیار بیرون از این اتاق. دیگه هم سمتش 

 نیا. هیچوقت!

را وقتی که گفت، سمت او برگشته بود و در لحنش تاکیِد « هیچوقت»

خاصی موج میزد. ماریا تند تند سرش را تکان داد و سیاوش زودتر از 

 بیرون رفت. اتاق
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 ۱۵۶ادامه... #پارت_

 

ی چند دقیقه بعد، کفش طبی را دور پایش چفت کرده بود و قد دستگیره

کرد و ماریا که آن را زیر بغلش گرفت، پسر عصای فلزی را تنظیم می

 جوان با لبخند مقابلش ایستاد و گفت:

کردی کی این همه و خلق نمیدونم اگه مندمت گرم خدایا. نمی -

 اش!کرد الی چنتهکاربلدی و کاردرستی رو جا می

اش ی شیطون و لحن بازیگوش خندهماریا کم مانده بود به آن جمله

کرد، بگیرد که تند به خودش مسلط شد و همانطور که نگاهش می

 ابروی چپش را با تأنی به سمت باال هدایت کرد.

شه اینجا یه خرده از این اعتماد به نفس رو نگه دار اقال خراب ن -

 رو سرمون. 

 سیاوش با همان آرامش همیشگی لبخند زد و رک و تند و تیز پاسخ داد:

حرف حق رو باید زد دیگه. منتظر وایستم فرش قرمز بندازن  -

 واسه گفتن چهارتا قواره حقیقت؟

اش گرفته بود و برای اینکه او متوجه نشود، ماریا این بار بیشتر خنده

 به طرفین تکان داد.سرش را سمت چپ چرخاند و 

 کال رو موِد از رو رفتن نیستی تو.  -

زیرگذرش خوش آب و هوا تره. بیشتر هم سازگاره با مزاجِ  -

 ی من. از اونجا میرم.بدسلیقه

سیاوش که سمت مخالف او چرخید، دخترک لبخند زد و او همانطور 

قبل  تر ازکرد، تخس و بیخیالهای خرید را بلند میکه پاکت و پالستیک

 ادامه داد:
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ی لج... ِای! توئم اگه دختر خوبی باشی و دستت نچرخه رو دنده -

خدا رو چه دیدی! شاید نشوندمت ترک خودم و از زیر بردمت 

 کمتر گذرت بیفته به از رو رفتن. 

ها را مقابلش روی زمین ماریا خواست حرفی بزند که سیاوش پاکت

 گذاشت و بدون مکث، ادامه داد:

شه خدمت شما. ببین کم و کسری نداره؟ یا چه اینا هم با -

دونم... یه چی الزم داشته باشی که من ندونم و قد نده عقلم به می

 مصارف و سالیقت.

  ۱۵۷#پارت_

 

ها انداخت. پر شده بود از انواع عطر و شامپو و ماریا نگاهی به پاکت

را  های دخترانه. خب... الاقل دیگر مجبود نبود این تیشرت گشادلباس

تنش کند. جالب این بود سیاوش حتی پد بهداشتی هم آنجا گذاشته بود و 

ی قضاوت خوب یا بدش را نداشت، اما این یک این یعنی دقت! حوصله

ی مثبت بود که پسر جوان تمام جوانب را در نظر داشت و با این نکته

ای اما همیشگی را از روی دوش دخترک کار، باِر یک خجالت کلیشه

 ه بود.برداشت

 ام کجان؟ شناسنامه و گواهی نامه -

 عالی الحساب دست من امانته. -

خوای مجابم کنی به موندن تو واقعا مسخرس که با همچین چیری می -

 این چهاردیواری. 

الزم نیست مجابت کنم خانوم خانوما! سرکار علیه با این پای ناقص  -

یادت بیارم دژخیم دونم فعال مهمون خودمی. از اون طرف هم الزم می

 دنبالته و از عزرائیل هم راه فراری نیست پس...
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و یک تای ابرویش را باال انداخت، با شیطنت لبخند زد و با سر دو 

 انگشت پیراهنش را گرفت و قدری کشید.

بهتر نیست تو این جنگل بی سر و ته، بمونی ور دست گرگ و  -

 ناموس؟بَِکنی از اون ببِر بی

 اخم کمرنگ نگاهش کرد.ماریا با همان 

تون سر و ته یه کرباسین... گرگ فرقش چیه با ببر وقتی عین همه -

 کنن؟هم پنجول میندازن و حمله می

ست. خوی وحشی داره و خدا کنه چون همیشه گرسنهببر حمله می -

کنه. خرما هم سرش نمیشه. ولی گرگ، چشم و دلش سیره. زخمیت نمی

که حساب کار دست بقیه بیاد، وگرنه  کشه واسه اینهاگه پنجه می

 کریستال خیلی وقته بند شده به بنِد دلش...

 ی خوبی نداری!هات قشنگه، ولی متاسفانه پیشینهحرف -

ای دختر! همون بنی اسرائیل خودتون صد بار توبه چقدر تو نره -

 کردن خدا بازم بخشید. حاال تو ِهی مانور بده رو این خبط کوچیک من.

خورده و زهرآلود، چشمان ناخوانا و مات ای با آن نگاه زخمحظهماریا ل

 سیاوش را نگاه کرد و بعد با لحنی سرد و اکید گفت:

و همینی که تو داری بهش میگی خبط کوچیک، یه شبه زندگی من -

کرد. در ضمن، من خدا نیستم که آغوشم پُر باشه از  روزیر و

احتی کنار بذاره. ها رو به رتونه بدینمیی خدا بخشندگی. متاسفانه بنده

الناس! و گن حقمصداقش همون حکمِی که تو آیین شما بهش می

 تون هم پشت گوش انداختینش!همه

 ام حله؟بگم شرمنده -

 .ماریا سکوت کرد و سیاوش قدمی جلو رفت

 بگم ببخشید؟ بگم نوکرتم؟ -
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 ماریا باز هم حرفی نزد و سیاوش جلوتر رفت.

 آ! وکیلم یا نه؟نوم! با شما بودمآهای خا -

چپ نگاهش کرد که لبخند سیاوش رنگ ماریا با همان اخم نرم، چپ

 گرفت و جلوتر رفت.

آخ که چه تیری داره چشمات المصب! این چشم ابرو اومدن، یعنی  -

 عفومون کردی دیگه؟ 

نیا! درسته در حال حاضر و خوش نکن بزرگنخیر! دل خودت -

گذرم از حقی که با بخشمت و میولی فکر نکن می مو مدیونتم،جون

 نامردی پایمالش کردی! 

ی کم نگاهش کرد و بعد دستی به سیاوش چند لحظه از همان فاصله

 صورتش کشید. 

مو نجات بدی! اینطوری الاقل حسابمون دو پس تو هم باید جون -

 به یک میشه.

از جیب شلوار اش را ی ماریا، چاقوی جیبیهای بهت زدهو مقابل چشم

بیرون کشید و ضامنش را زیر انگشت فشرد. او  که دستش را باال 

 آورد، ماریا دست راستش را باال گرفت و با لکنت خطاب زد:

کنی دیوونه؟ ول کن... ول کن اون لعنتی رو... چ... چیکار می -

 و به کشتن بدی؟خوای خودتمی

قب رفت و چاقو را عهای جلو آمده را عقبسیاوش بی توجه به او، قدم

بیخ گلوی خودش گذاشت. ماریا ناباور جیغ کوتاهی کشید و او در 

 همان حال گفت:

کاغذ قلم آماده کن و بنویس وصیت این جووِن بدبختی رو که  -

 کنی... داری جوونمرگش می
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ی ماریا ناباور دستش را جلوی دهانش گرفت و با دست دیگر، دسته

 ت. عصا را فشار داد و قدمی جلو رف

کنم این شوخی مسخره رو تمومش کنی، خب؟ ازت خواهش می -

 ترسم.ترسم. من از اون لعنتی میمن... می

 سیاوش قدم دیگری به عقب برداشت و ابروی چپش را باال برد.

بینی جلو چشمت رفتم به مسلخ کریستال خانوم؟ باور شوخی؟ نمی -

 نداری، بیا... بیا تماشا کن...

وست گردنش فشرد. ماریا حس کرد بغض گلویش و چاقو را بیشتر به پ

را گرفته وقتی تند تند خودش را جلو کشید و با صدایی لرزان زمزمه 

 کرد:

خب. من باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم که تموم کنی این خیلی -

 کارها رو؟

ای خیره نگاهش کرد و ماریا که نزدیکش رسید، خودش سیاوش لحظه

به سمت دیگر چرخاند و با فاصله از او  ی پا، مدوررا روی پاشنه

های خوشرنگ و دلفریبش رنگی به لب نشاند. مستقیم به چشملبخند کم

 زل زد و بعد تنها یک جمله به لب آورد:

 ام شو!ناجی -

 

  ۱۵۷ادامه... #پارت_

 

ماریا از همان فاصله به او که اکنون جلوی میز بیلیارد ایستاده بود نگاه 

جان و مالیم، آنطور که سیاوش محتاج و ناباور، کمکرد و صدایش 

 اش بود از میان گلو خارج شد.تشنه

 ات باشم؟ها چیه؟ یعنی چی که ناجیاین بچه بازی -
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ی تو نجات دادم و بهم مدیونی؟ خب بیا و الاقل نوبهمگه نمیگی جون -

اول رو ادا کن بهم! وگرنه همین حاال، پیش چشمت فِرت میشم تو دست 

 الموت!ملک

سر چاقو را بیشتر به گلو فشرد. این بار، پوستش قدری سوخت و 

ی آن، با وحشت و چشمانی گرد شده، دوباره ماریا از دیدن خون در لبه

 جیغ کشید و با تمام سرعتی که ممکن بود، به سمت او دوید. 

ترسم از این ترسم از اون. میکنم ازت. من میبسه! خواهش می -

 تونه... ی که میچاقو و کارای

سیاوش چاقو را روی یک خط راست امتداد داد و ماریا که اکنون 

اش، مالحظه را کنار گذاشت و مقابلش رسیده بود، بدون اتمام جمله

هایش رنگ محکم مچ دستش را گرفت. لبخند پسر جوان روی لب

ای را شروع کرده بود با دخترک ولی الحق... گرفت. چه بازی بچگانه

اشت ماریا نگرانش باشد. الاقل اینطوری به خودش تلقین دوست د

کرد که شاید، شاید در آن دل سنگی و از شیشه ساخته شده، نقطه می

کوری هم برای او وجود دارد و امید به این عشق یک طرفه آنقدرها 

 هم واهی نیست.

 بدش به من! -

تر کمتر اخم کرد و محو او با تخسی ابرو باال انداخت که ماریا غلیظ

 دست او را فشار داد.

 کنی؟ گفتم بدش به من دیوونه! چرا همچین می -

تر حرف، به لبخند سوک لبش جان بخشید و چاقو را محکمسیاوش بی

کند، دست میان مشتش فشار داد. ماریا بدون اینکه بفهمد چه می

دیگرش را همراه با عصا باال آورد و سیاوش برای اینکه آن شیء 

 برخورد نکند، ناخودآگاه قدری تکان خورد. آهنی به صورتش
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 ۱۵۸#پارت_

 

همان تکان کوتاه و نسبی کافی بود برای اینکه دخترکی که او را 

گاه ایستادنش کرده بود، تعادلش را از دست بدهد، با جیغی بلند تکیه

اش به روی بارههردو دستش را بند پیراهن او کند و افتادن سینگِی یک

را نداشت، موجب شود پسر جوان یکه بخورد و  سیاوش که توقع آن

قدمی به سمت عقب بردارد. غافل از اینکه بیشتر از آن بین او و میز 

بلیارد فاصله نبود و... شاید حتی یک دقیقه هم طول نکشید که عصا با 

ها فرود آمد و سیاوش به کمر روی میز افتاد صدای مهیبی روی پارکت

خاطر جلوگیری از افتادن، پیراهنش را اش، بو دخترک به روی سینه

 سفت چسبید و دوباره جیغ کشید.

های آن پیراهن چهارخانه و افتادنشان صدای از جا کنده شدن دکمه

ی های ماریا روی سینهروی میز، سکوت خانه را شکست و جای ناخن

 ی او به جا ماند.برهنه

هایی که آن لحظه، مقابلش فقط یک جفت چشم طوسی بود و بس! چشم

شان سپر بردند و سیاوش در لحظه، مقابل طنازیناعادالنه دل می

ی قلب کوچک ماریا، درست مماس های ریز و تند شدهانداخت. تپشمی

تپید، بین آنها فاصله انداخته بود با قلب سیاوش که سنگین و پرشور می

ای که باشیفتگی باز، مقابل صورت مردانههایی نیمهو دخترک با لب

زد. هیچکدام نفهمیدند چند نگریست، نفس نفس میی او را میچهره

دقیقه گذشت از آن سکوت وقتی که اول ماریا به خودش آمد. قدری 

 ی سیاوش کرد.ی سینهخود را باال کشید و بعد مشت محکمی نثار قفسه

 خراِب دیوونه! شعوری! یه بیشعوِر کلهواقعا که بی -

های خوشرنگ ماریا، اند میان مردمکگردو او همانطور که چشم می

 توجه به حرف او هردو دستش را زیر سرش گذاشت و لب زد:بی



 

392 | P a g e 
 

 درآوردی دیگه! -

های دخترک مخلوط شد و ی طوسِی چشمرنگ تعجب، با چشمه

 صدایش عطر و بوی تعجب به خود گرفت:

 و درآوردم؟چی -

 و!بابام -

ی زیبا ، به چهرهدخترک چشم گرد کرد و او همانطور شیدا و مسحور

 اش را شنید:و دلربای ماریا خیره بود که صدای ظریف و بهت زده

 شناسمش که... یعنی چی؟ من چیکار دارم با پدر تو؟ اصال مگه می -

و درآوردی مصبت پدرجد منهای سگنشناخته و ندیده، با اون چشم -

 ام!و فرو کردی تو پاچه

پسرک تخس و زبان دراز دستش از این حرفش، ماریا با فکر اینکه 

هایش را به هم فشرد و این اش شده، باحرص لبانداخته و او مضحکه

ی کوتاه سیاوش اش مشت کوبید که باعث تک خندهتر به سینهبار محکم

ای که پیدا شده بود، ماریا را ی نمکین و چال گونهشد. همان خنده

 بیشتر عصبانی کرد و با صدایی بلند گفت:

و نخوردی که همچین قات کنم قرصات روانی! حس میمخ ردیِ  -

 زدی و عنان از َکِفت رفته. 

 تر از آن بود که یک تای ابرویش را باال نبرد و نگوید:و سیاوش تخس

خواد قرص نخورم و تب کنم، بلکه این دفعه پرستارم تو دلم می -

 باشی.

را اش گرفته بود، اخمش اش خندهماریا با اینکه به حاضرجوابی

 بند حفظ کرد و گفت:همانطور نیم

 خوام برم!عقلی رو دست نداری. ولم کن میبخدا که تو بی -
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ای به سیاوش همانطور که روی میز دراز کشیده بود، با سر اشاره

اش پیدا بود، زد و لحنش باز هم های ماریا که روی سینهجای ناخن

 شکرک و شیطون شد.

! اونوقت من ولت کنم؟ تو چسبیدی به من و ِخَرم رو گرفتی -

زنی و ما رو این عصبی هستی باش، ولی واسه چی اشتباه می

 و؟کنی که تبرعه کنی خودتوسط بَده می

گفت، پسرک فقط ماریا این بار واقعا کالفه شد. انگار هرچه می

پروا و در عین راحتی پاسخ تکاند که آنطور فراخ و بیآستینش را می

 برایش ردیف کند.

اصال تو خوب، من بد. االنم میرم که بیشتر از این  خب.خیلی -

 و مقصر جلوه بدی.پخش نشی رو این میز و دست آخر من

و خواست از روی سیاوش پایین بپرد که او فرز و سریع، از دو طرف 

 کمرش را گرفت و با خنده گفت:

زنی اون یکی پات رو هم با این حال و روز بری پایین که می -

 ی طوسی؟ با خودت هم لج داری چشمهکنی. اوت میناک

خوشش آمد اما... نخواست « ی طوسیچشمه»ماریا حس کرد از لفظ 

نیا این احساس را بپذیرد. انگار خدا حکم تعیین کرده بود سیاوش بزرگ

هرچقدر هم شیرین و شیطون باشد و زیبا صدایش کند، ماریا باید او را 

ذالت و عاری از انصاف یک غول بی شاخ و دم و یک موجود پر از ر

 بداند. 

سیاوش همانطور که کمر او را گرفته بود، از روی خودش بلندش کرد 

 و نرم و آرام روی زمینش گذاشت.
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  ۱۵۸ادامه... #پارت_

 

 و باال بگیر االن عصا رو میدم دستت کریستال خانوم. پات -

پایین ماریا دستش را به میز بیلیارد  تکیه زد و سیاوش از روی آن 

پرید و بعد از برداشتن عصا از روی زمین، آنرا زیر بغل ماریا 

 کرد، پرسید:گذاشت و همانطور که کمکش می

کنه ببرم پسش بدم به اون مرتیکه. راحتی باهاش؟ اگه اذیتت می -

عوضی زیادی کنده ازم. بدم نمیاد یکی یکی از حلقومش بکشم 

فتی بردارم بیارم اش کنم و یه بهترش رو مبیرون، یه چک حواله

 ات! هان؟واسه

اش گرفت و به چرب زبانِی او لبخند کمرنگی ماریا این بار واقعا خنده

 زد.

 خودی؟ خوبه همین.گردی بیدنبال شر می -

هایش را از هم فاصله داد و هنوز حرفی نزده بود که ماریا سیاوش لب

وان، تند چاقو را از روی میز برداشت و کنار گلوی او گرفت. پسر ج

بعد  ی او، قدری چشمانش را گرد کرد ومبهوت از حرکت یک باره

 نفسش را عمیق و بلند بیرون داد.

عزم کردی جای ناجی شدن، خودت یار دزد باشی و به صلیب بکشی  -

 این مجنوِن آواره رو؟

 اگه تو مجنونی، پس کو لیلیت؟ -

 کشید.ی لبش سیاوش تخس و شیطون لبخند زد و سر زبانش را گوشه

گیره و ول کِن ما هم ایناها دیگه! همین که چشماش پاچه می -

 نیست. اسمش هم مارِی!

 ماریا بیشتر چاقو را به گردن او فشار داد و با حرص گفت:
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 اسم من ماریاست! در ضمن، لیلِی هیچکس هم نیست. مستقل و -

 تنهام.

 ت.زمان باال انداخهایش را باال برد و ابروهایش را همسیاوش دست

کنه دختر؟ به من میگی خب باال تسلیم! چرا سیمات اتصالی میخیلی -

 تای ما جمجمه درب و داغون کردی!ردی، خودت که دهمخ

 آ! این لعنتی رو هم دیگه جلو چشمم نیار که... و تهدید نکنیدیگه من -

سیاوش با یک حرکت، تند و سریع دخترک را چرخاند و چاقو را از 

دست راستش را دور کمرش چفت کرد و با دست چپ دست او قاپید. 

دار را جمع کرد و توی جیبش گذاشت. ماریا در آغوشش چاقوی ضامن

حالت موهایش را کنار زد و های سیاه و خوشزد وقتی او طرهنفس می

 ی گوشش زمزمه کرد:در حاشیه

رسه، فرق واسه عالم و آدم اسمت ماریاست اما به من که می -

ی تیمیت نذار چشمه! دیگه هم چاقو رو بیخ گلوی همکنه قانونمی

 شه و امتیازش منفِی. طوسی. گل به خودی حساب می

ی او، به های متعجب از حرکت یک بارهماریا در میان نفس

داد که سیاوش با دیدن زخم کنار گردن دخترک هایش گوش میحرف

 ابرو در هم کشید و ادامه داد:

وده؟ جای سرنگه ولی... اون مرتیکه این چیه اینجا؟ کار کی ب -

 چیزی تزریق کرده بهت؟

 

 ۱۵۹#پارت_

 

هایش را بعد دخترک را سمت خودش چرخاند و همانطور که شانه

 گرفته بود، خیره به چشمانش بلند و طاغی عتاب کرد:
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ها وارد خوِنت آره کریستال؟ توروقرآن نگو که از اون زهرماری -

 کردن قبل از رسیدن من!

های خشک ب دهانش را با صدا بلعید و سر زبانش را روی لبماریا آ

اش امتداد داد. انگار آن همه استرس سیاوش به او هم سرایت کرده شده

 بود.

دونم نه کار اونا نیست. یه پرستار بود... دوستت که رفت، نمی -

چی زد تو شاهرگم که بعدش از هوش رفتم و چشم که وا کردم، 

 دیدم تو گاراژم.

های او چرخاند و بعد چند دور چشمانش را میان مردمکسیاوش 

 مشکوک لب زد:

 دروغ که نمیگی ماری؟ -

کرد ماریا اخم کمرنگی میان پیشانی نشاند و همانطور که تالش می

 های او آزاد کند، پاسخ داد:خودش را از حصار دست

 نیا؟ ات به جایی نخورده بزرگدروغ بگم؟ اونم به تو؟ اومدنی کله -

های او را رها هایش را پر و خالی کرد و همانطور که شانهلپ سیاوش

 کرد، سمت آشپزخانه رفت.می

ام که نه؛ اما فکر کنم مخم اتصالی کرده. فیوز پروندم هذیون کله -

 میگم همش.

صدا خندید و دوباره صدای او به گوشش ماریا ناخواسته، کوتاه و بی

 رسید.

ی بی پدر و مادر تا بیام ضدعفونی کنم بگیر بشین رو اون کاناپه -

اون کوفتی رو. میگم چرا تبت پایین نمیاد! نگو به خاطر این 

 اس که قایم شده بود زیر موهات. وامونده
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ماریا روی کاناپه نشسته بود که سیاوش محلول و پنبه را روی میز 

خترک را یک طرف سر او چهار زانو نشست. موهای دگذاشت و پشت

اش انداخت و سر انگشتش را روی زخم کهنه و بسته شده کشید و شانه

 تر اخم کرد.غلیظ

ببین چی اومده به سرش! شانس آورده باشی تا حاال صدتا مرض  -

 تو جونِت نرفته باشه دختر.

هوا به لحن او نخندد. عین هایش را به هم فشرد که بیماریا محکم لب

رد با خودش. خدایا... دخترک این همه مدت را کها غرغر میپیرزن

ها و ادا توانست با وراجیدر این خانه تک و تنها، چطور می

 اطوارهای سیاوش دوام بیاورد؟ 

های پیراهنش را باال میزد و خواست پنبه را با سر پنس بردارد آستین

 که صدای ماریا را شنید:

 خوای ضدغفونیش کنی؟ها میبا همون دست -

ها رو. بچرخ ببینم های منی؟ شستم این سگ مصبحاال گیِر دست -

 تو. زخم

ی آغشته به محلول را روی زخم ماریا سرش را کج کرد و او پنبه

گذاشت. صورت دخترک قدری جمع شد و سیاوش با علم به سوزش 

آن، سعی کرد آرام آرام پنبه را حرکت دهد و در همان حال، موهای 

داد و نرم کنار گوشش هایش نوازش میگشتدخترک را با سر ان

 زمزمه کرد:

تموم میشه االن کریستال. چیزی نیست که ببین یه کف دست  -

زخمه و چهارتا قطره الکل. ولی خداییش... خیلی حال کردم 

میون اون بیغوله و کسی به کسی، یادت به من و اون شعرها 

 شون.کردم هیچوقت نخوندیافتاد. فکر می
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سوزش زخمش، قدری سرش را عقب برد و سیاوش بدون ماریا میان 

 گاهش کرد.اش را نامحسوس تکیهاینکه دخترک متوجه شود شانه

 خوندم ولی... مهم نبود برام.می -

 اِ؟ اگه مهم نبود چطور یادت مونده بود ناقال؟ -

هایش را روی هم فشار داد و سیاوش با گفتن تر چشمماریا محکم

 ز روی زخم برداشت. پنبه را ا« تموم شد»

 گفتم مهم نبود، اما منکر قشنگیش نمیشم. -

کرد که با این حرف ماریا، حس کرد کاوِر گاز استریل را باز می

انگشتانش خشک شد. سرش را باال گرفت که همان لحظه دخترک 

 سمتش چرخید.

 زنی ولی... های قشنگی میاول هم بهت گفتم، حرف -

تونی جرمی که خودت هم می ی قصاص دوباره، واسهحوصله -

 مقصرش من نبودم رو ندارم.

تونستی کارُکشی کنی به خاطر دختری که... تونستی نه بگی. میمی -

 عاشقش بودی به قول خودت!

سیاوش پوزخندی باصدا روی لب نشاند و گاز را روی زخم ماریا 

 قرار داد.

این  دو زدم واسه اینکه ببینیبودم؟! تف به دنیایی که هرچی سگ -

ی دریا شدن رو هم داره... نشد و آب باریکه واسه تو جربزه

 نیومد به چشمت. 

ماریا حرفی نزد و سیاوش بعد از تمام کردن پانسمان گردنش، به کاناپه 

تکیه زد و هردو پایش را با اخم روی میز گذاشت و دست به سینه 

 نشست.
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شه االن اخم کنی و رخ بگیری واسه منی که جز حقیقت حق -

 زنم؟حرفی نمی

 سیاوش با همان اخم، کالفه سمتش چرخید.

شه اونچه که نباید بارم کنی و ِهی اَنِگ نامردی بزنی به منی که حق -

 بارها داوطلِب مرگ شدم به خاطرت؟ 

ی حقش اینه که گوش بدی ببینی حرف حسابم چیه جای اینکه چرتکه -

 اشتباه بندازی و حساب کتابت خراب از آب در بیاد.

خواد باشه؟ البد قراره یه پدرسوختگِی دیگه رو هم ببندی به چی می -

 ریش مِن بی پدر و مادر.

ماریا چند لحظه نگاهش کرد و بعد، رد چشمانش را به سمت دیگر کج 

اش را پشت گوش انداخت. سعی کرد موهای کنار پیشانی کرد و طره

 لحنش آرام باشد وقتی که گفت:

 

 

  ۱۶۰#پارت_

 

خواست. کرد. ازم آدرس میوقتی اونجا بودم، ژوبین مدام تهدیدم می -

دونستم آدرس مدارکی که پدرم فقط و فقط به دست من سپرده بود. می

دونم چرا اگه لو بدم، بی برو برگرد افتاده دست دژخیم و کسی که نمی

دونم گرده. پس... مجبور شدم دروغ بگم. نمیدنبال اون مدارک می

ذهنم رسید، اما طوری جمعش کردم که انگار مدارک دست  چطور به

 ست. به همین بهونه هم تونستم تو رو خبر کنم. یه نفر دیگه

چرا من؟ سیاوِش کالهبردار و کالش از ِکی آدم حسابی شده بود که  -

 قرعه به اسمش دراومد؟
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ماریا انگشتانش را بیشتر در هم پیچاند و به نرمی سر بلند کرد. 

 ی غم داشت انگار.هایش، حاال هالهطوسِی مردمکی چشمه

خودت گفتی اعتماد کنم بهت. یادت رفته؟ گفتی میون این همه  -

 دشمن، تو یاِر خودِی منی.

وارش، سیاوش حس کرد از آن لحن لرزان ی زمزمهی جملهو با ادامه

اش فرو افتاد و سیبک گلویش تکان خفیفی پناه، چیزی ته سینهو بی

 خورد.

تونم دوباره به عنوان تنها آدم قابل اعتماد اطرافم، یه چیزی می -

 ازت بخوام؟ 

ی کمی از ماریا که چهارزانو، سیاوش قدری جلوتر رفت و با فاصله

 رو به او نشسته بود به سمتش چرخید.

اش نه تونه رو حرف بهونههرچی که باشه... کسی مگه می -

 بیاره؟

 ره انگشتان سردش میان همماریا سرش را زیر انداخت و باز دوبا

های او کنار چفت شد. سکوتش طوالنی شده بود که با لمس انگشت

ای آنی به جانش ای سر جایش لرزید و حس کرد رعشهاش، لحظهگونه

افتاد. سیاوش ندانسته دست روی حساسیت وحشتناک او گذاشته بود و 

 هایش را روی هم فشار دهد وهمین، باعث شد دخترک محکم پلک

هایش مشت شد و خواست سرش عرقی سرد روی کمرش نشست. دست

و مالیم او میان گوشش اِکو شد  را سمت دیگر بچرخاند که صدای گرم

 و دخترک خودش هم ندانست چرا در همان حالت باقی ماند.

 دونی مدارک کجاست، نه؟ولی خودت می -

ید کرد و بدون اینکه سر بلند کند، با تکان دادن آن حرف سیاوش را تای

 تر ادامه داد:او آرام



 

401 | P a g e 
 

دونم زنم مجبوریم بریم تو کاِرش. ولی نمیخب... حدس می -

 قاپی؟خوای، چیه دقیقا! دزدِی یا کیفچیزی که ازم می

هایش از همان ماریا سرش را نرم نرمک باال گرفت و مردمک

 های سیاوش شد.ی کم، زوم چشمفاصله

ودم قایم کردم که امیدوارم یه جا تو اتاق خ هیچکدوم. مدارک رو -

 درنیاورده باشه. قبل از رسیدن ما ژوبین تَه و توش رو

ای نگاهش کرد و بعد دستش را از کنار صورت او سیاوش لحظه

اش قرار داد. دخترک عاجز پلک بر هم نهاد و برداشت و زیر چانه

های سیاوش و ماریا انگشتانش را بیشتر مشت کرد. داغ بود انگشت

کرد ردی از گرما به سرتاسر وجودش تزریق شد وقتی او میحس 

زده و صورتش را جلوتر برد و نفس گرمش، پخش شد در صورت یخ

 مضطرب او.

یه چیزی بهت میگم، که دیگه نپرسی و استرس نداشته باشی  -

واسه مطرح کردنش. اگه از آسمون آتیش هم بباره، بازم من 

. اگه تموِم دنیا هم بگن انجام میدم چیزی رو که تو ازم بخوای

ام! تو که ازم بخوای، نشدنی و ناممکِن، توفیر نداره واسه

 کنم.اش میشدنی

ماریا خواست دستش را پس بزند اما... انگار چیزی در وجودش آن 

هایی که ها، انگار فرق داشتند با دستتئوری را کنار میزد. این انگشت

شت، مالیم بود و او ترسانده بود. حرکات سیاوش خشونت ندا

وار. انگار که از قبل واقف باشد به حال خراب دخترک، به نوازش

وار حرف اش را نگه داشته بود و توی صورتش، زمزمهنرمی چانه

کرد این صدا و این گرما، میزد. بعید بود از او... اما دخترک حس می

ترین حس یک جایی در ناخودآگاهش جا خوش کرده که با آن کوچک

 گی ندارد.غریب
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هایش گم شد در آسمان شب رنگی هایش را که باز کرد، مردمکچشم

 اش، حاال آرام بود و محکم.که برعکس شیطنِت همیشگی

تر گرفتن خواست دوباره سر به زیر بیندازد که سیاوش با محکم

 اش مانع شد.چانه

 ی طوسی؟مو چشمهفهمیدی حرف -

دخترک بزاق دهانش را گلوخشک فرو برد و خیره به چشمان او، یک 

دور سرش را تکان داد. سیاوش چند لحظه به آن چشمان زیبا خیره شد 

 و بعد دستش را عقب کشید. 

 تونیم همین امشب بریم؟می -

جا میرن و میان ولی رد پاشون جا ان، همهامشب نه. اونا عین سایه -

کردی رو حتما از قبل موشکافی زندگی می مونه. جایی که تونمی

کردن، االنم زیر نظر دارنش که ِکی بریم واسه برداشتن مدارک و 

بریزن سرمون. دوتا دونه گلوله بزنن به ما و اون اسناد هم واسه 

 همیشه دود بشه بره هوا!

 کشِی؟... با این حساب پیشنهادت عقبخب -

َکتِش نمیره.  ب کشیدن توکسی که انتخاب کرده فایتر باشه، عق -

اونجا از  ریم. منتها باید قبلش بهم آدرس بدی چند نفر آدم بکارممی

 رو برمیداریم. ریم مدارکصبح حواسشون جمع باشه تا شب که ما می

کرد که سیاوش همان را نگاه می رخ متفکر اوماریا در سکوت، نیم

دیگر چرخاند. دخترک به تندی سرش را سمت  لحظه سمتش چرخید و

خوارترین ترسید از شبی که شلیک یک گلوله بود برای آغاِز خونمی

بازی که تا کنون به چشم دیده و با سلول به سلول وجود، لمسش کرده 

 بود...
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 ۱۶۱#پارت_

 

رو ضربه ی پیادههای گوشههمانطور که با سر کفشش به سنگ ریزه

یره بودند و اسِم رو خمیزد، چشمان آغشته به اخمش به ملک روبه

دانست تا چند دقیقه گذارند. خوب میرا از نظر می« اتوگالری نعیمی»

افتد و او شاگردهایش را مرخص دیگر کار آخرین مشتری هم راه می

کند. آن موقع، بهترین فرصت بود برای فرهاد که زهر را به جانش می

 .اش دهدخواهد گوشمالیبچالند و آنطور که می

ای بود که با نشستن دستی های شیشهاهش خیره به آن دیوارههمچنان نگ

بندش، اش، سمت عقب برگشت و از دیدن سیاوش و لبخند نیمروی شانه

 یک تای ابرویش را باال داد.

 کنی؟ تو اینجا چیکار می -

تون آبجیت گفت رفته دعوا. خودت گفتی بیام پِی ماشین! رفتم دم خونه -

 و اومدم تو این امر خداپسندانه کنار دستت باشم.یه ایول به شرفت گفتم 

کشی کردم و ترسم ازش که قشونخوام فکر کنه میالزم نیست. نمی -

 گری.جرأتش هفت برابر بشه واسه یاغی

کی هست حاال یارو؟ چه خبطی کرده که همچین شکاری و  -

 هات چفت شده تو هم؟ سگرمه

سمت اتوگالری چرخاند  فرهاد با همان اخم کمرنگ، دوباره سرش را

ای نگاه های شیشهی او به آن دیوارهو سیاوش همانطور که از سرشانه

 کرد، صدایش را شنید:می

شو از حلقومش بکشم خبط که هیچ، تو بگو گناه کبیره. باید کفاره -

تر از گلیمش گویی نکنه و بزرگبیرون که یاد بگیره ِمن بعد گنده

 قدم جایی نذاره.
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ها از آنجا خارج نش را باال انداخت و همان لحظه مشتریسیاوش ابروا

یک از تر شد و او به آرامی، طوری که هیچ. اخم فرهاد جمعشدند

 اش را توی جیب فرهاد گذاشت.عابران متوجه نشوند، چاقو جیبی

ازش استفاده نکن جز واسه پاترسه. یهو یارو رو آش و الش نکنی  -

  من بشم لعنتِی زمین و آسمون!

 حواسم هست. -

ی او سیاوش حرفی نزد و همانطور که دستش را از روی شانه

داشت، قدمی رو به عقب برداشت. هردو شاگرد گالری از آنجا برمی

خارج شدند و فرهاد با چشمانی تنگ شده، اتابک را دید که دارد دفتر 

های . او که از گالری بیرون آمد، فرهاد آستینکنداش را جمع میدستک

پیراهن سیاهش را باالتر زد و از خیابان گذشت. مرد درحال قفل کردن 

سر میان مشت محکمی محصور ای بود که گردنش از پشتدِر شیشه

. صورتش از درد مچاله شد و قبل از اینکه فرصت کند سر شد

زده به صدایش ی فرهاد چشمانش را گشاد کرد و بهتبچرخاند، زمزمه

 گوش فرا داد.

تر از اینا باید میومدم که گوشی رو بدم دستت، اما پیشچند نوبه  -

قصور از خودم بود که آدم حسابت نکردم و انگار کردم نیستی از 

 ی ابوالبشر.تیر و طایفه

مرد بیچاره به تته پته افتاد و فرهاد فشار بیشتری به گردنش وارد کرد 

و کنار گوشش، با صدایی ظاهرا آرام، اما در بطن خود عصبی و 

 خروشان، ادامه داد:

. بی مکث و هول و واهمه در رو وا کن که حرف دارم باهات -

اونم نه یکی دوتا! اونقدری که کفاِف ملتفت شدن داشته باشه. ِد 

 یاال!
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اتابک با کالم آخر او که بلندتر ادا شده بود، محکم بزاق دهانش را فرو 

فرهاد با کف برد و دوباره کلید را میان قفل چرخاند و آن را گشود. 

ای را هول داد  و بعد همانطور که گردن اتابک را دست، دِر شیشه

گرفته بود، او را داخل گالری انداخت. مرد قدری تلوتلو خورد تا 

کرده توانست خودش را کنترل کند و بعد هول هولکی، با پیشانِی عرق

 سمت فرهاد برگشت.

به ما فقیر  آق فرهاد! راه گم کردی! چی شده که مسیرت افتاده -

 ای چیزی ردیف کنن.دادی بگم پسرها چایی، قهوهفقرا؟ یه ندا می

فرهاد با اخمی غلیظ سمتش قدم برداشت و اتابک حس کرد از دیدن آن 

ای در خودش فرو ریخت. ی برافروخته و طاغی، برای لحظهچهره

ها را ریموت را از میان انگشتان او بیرون کشید و همانطور که کرکره

 داد، صدایش به گوش اتابک رسید.پایین می

رسیم! فعال ترجیح میدم گلوخشک بگم اش هم میبه چای و قهوه -

و نذر بهت که بفهمی هر ِگردی گردو نیست و هیچکس عزیزاش

 کنه. امامزاده نمی

اتابک صد در صد منظور او را گرفته بود اما تا آمد حرفی بزند، 

و در میان تاریکِی گالری، تنها برق ها تا انتها پایین آمدند کرکره

اش توی دستان دید وقتی یقهی فرهاد را میکشیدهچشمان عسلی و خون

هایش اش، عصبی و محکم از بین دنداناو چفت شد و صدای مردانه

 خارج گشت.

ی سر خرمن داده بلکه قدمش بخوره به دونم پدرم بهت وعدهمی -

باال، اما امروز اومدم که های شما و جنِس تازه تازه بده پاتوق

تو راحت کنم و یه بار واسه همیشه بندازم این دو هزاری خیال

 رو. 

مویش تا پیشانی گرد و چین های سرد عرق، از روی سر کمدانه

 .اش پایین ریختندافتاده
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 ولی... جهان خودش گفت فرناز راضِی به این وصلت و... -

د بیچاره صدایش در با مشت محکم فرهاد به سمت چپ صورتش، مر

ی گالری نطفه کور شد و او که هولش داد، محکم با کمر به دیواره

سرش با آن فریاد بلند در هم ی پشتبرخورد کرد و صدای مهیب شیشه

 آمیخت. 

 و احمق!نیار با دهن کثیفت اسم خواهر من -

لرزید، طعم شور خون را میان دهانش حس کرد مرد همانطور که می

فتاد و فرهاد بدون اینکه امانش دهد سمت او قدم و روی زمین ا

 برداشت.

 

  ۱۶۱ادامه... #پارت_

 

اش را گرفت و از زمین بلندش کرد و با فشردنش به دیوار، باز هم یقه

 بلند شد و تن و بدن اتابک بیشتر به رعشه افتاد. صدای  شیشه

طلب، هرچی که بین تو و ی بوالهوِس فرصتگوش کن مرتیکه -

و بدل شده، جز حرف مفت نبوده و اونچه که پای دود و  پدرم رد

منقل شنیدی، یاوه بوده و بس. خواهر من حاال حاالها نه قصد 

ای عین تو خواد موجود زهوار دررفتهازدواج داره و نه دلش می

پرش باشه. اگر هم یه وقت همچین قصدی باشه و بخوایم دم

ت احتمال نده اش کنیم، یه درصد هم پیش خودشیرینی خورده

و داری و آدم رم که سن پدرشذاشو تو دست تویی میدست

گیره از دیدن هیکل قناس و کج و معوجت. حالیت شد اش میُعق

 یا دوباره تکرارش کنم؟
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شود در میان مرد به تته پته افتاد و حس کرد گردنش دارد له می

با . صورتش از درد جمع بود وقتی های رگ کشیده و محکم اودست

 لکنت پاسخ داد:

. حالیم شد. ولی تو رو به مصبت قسم اینا رو واسه بابات هم شد -

ام و دوتا ردیف دیکته کن. زوِرت چربیده به من چون غریبه

 ورتر؟اون

تر گلویش را چنگ زد که مرد به دست و پا زدن افتاد و فرهاد محکم

 او از الی دندان غیظ کرد:

و بگیر و آویزه کن به حساِب خودتتو کاِرت به این کارها نباشه.  -

ات نبوده و خودی، قوارههای گنده و بیگوِشت که این حرف

 نیست! 

ی ممتد از مرد حرفی نزد و فرهاد یقه و گلویش را رها کرد. چند سرفه

میان گلوی اتابک خارج شد و فرهاد دستش را سمت چاقوی سیاوش 

فرهاد سر چاقو را کرد و بدحال بود که برد. اتابک هنوز سرفه می

 زده نگاهش کرد.روی پهلویش گذاشت و او با چشمانی گشاد و بهت

کنی آق فرهاد؟ ِد المصب به قصد خون اومدی ..چیکار میچی. -

مگه؟ ما یه غلطی کردیم تو که هزار ماشاهللا تحصیل کرده و 

 باشعوری واسه چی...

ش زد. قبل از اتمام حرفش، فرهاد مشت محکمی به سمت دیگر صورت

بلندی گفت و فرهاد از افتادن او جلوگیری کرد و سر جا «ِ آخ»اتابک 

داد، طاغی و نگهش داشت و همانطور که چاقو را به پهلویش فشار می

 دار عتاب کرد:حرص

. معلومه که غلط کردی خفه شو و چرت و پرت تحویل من نده -

سط ی تنم که و. آره! پای ناموسم، اسم پارهشعوری بیمرتیکه

 نشونم.تراشم سر جا میریزم و از تو گندهباشه، خون هم می
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کرد. انگار این پسر امروز واقعا نفس نگاهش میاتابک با ترس و نفس

زیر نداشت و شباهتی به آن فرهاد آرام و سربه عزرائیل شده بود. هیچ

های محکمش، کامال چشمان به خون نشسته، صدای گرفته و حرف

که اگر کسی خط قرمزش را رد کند و زیر پا  حاکی از این بود

بگذارد، خوب بلد است از خجالتش دربیاید و حساب کتاِب کارش را 

 حواله کند سمتش.

چاقو که بیشتر به پهلویش فشرده شد، اتابک محکم چشمانش را به هم 

 فشار داد و دستش را به مچ دست فرهاد بند کرد و صدای او را شنید:

به عنوان کالم آخر، خوب گوش بده ببین چی میگم و یادت باشه این  -

کنم ها نیست! فقط همین یه بار روشنش میتو بمیری از اون تو بمیری

 و تمام! 

بگو دوِر سرت بگردم. هرچی بگی حکمش طالست پسرم. فقط تو  -

پرستی اون وامونده رو بکش کنار. ِد تیزه. یهو رو به هرکی می

 .بُرهمی

مون پرسه بزنی یا بری پر خواهرم ببینمت، دور خونهبار دیگه دمیک -

در مدرسه واسه موس موس کردن و حرف مفت تو گوشش خوندن، به 

ام کنم. تهش اگه اعداِم خودم هم باشه واسهعلی قسم دیگه مراعات نمی

کنم نفس کشمت. قطع میمهم نیست، خدای باالی سر شاهده که می

و اسم ناموسم چرخیده و فکر کرده خبریه. بار اول و کثیفی رو که ر

خودکی در اومده های بیآخرت باشه همچین خبطی کردی و اون حرف

 ات؟ از دهنت. حالیت شد؟ افتاد اون دوهزارِی وامونده

ای اتابک ترسان و لرزان، مچ فرهاد را بیشتر فشار داد و با زمزمه

 دار پاسخ داد:آرام و لکنت

شرف فرهاد بدم افتاد. به پیر به پیغمبر، منم اونقدرها بیافتاد آق  -

مو داره. جهان خودش نیستم که دست بذارم رو دختری که سن بچه

 و داد، منم...پیشنهادش
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جا بوده. خواهر من خود و بیتو هر فکری پیش خودت کردی، بی -

شو بیاره. اونم دم صاحب نیست که جهان بخواد مفت و مسلم اسمبی

های خالِی محل به شرف اون کسِی که ندونه نصف خونهتو که بی چشم

کاری، ساعتی و اسمت خورده و واسه خاطر انواع گند و کثافت

 اش میدی به این و اون.ای اجارهدقیقه

 نه به سرت قسم. خدا خودش شاهده که... -

 فرهاد بیشتر چاقو را به پهلوی او فشرد و گلویش را فشار داد.

و مو به مو نیار که زیادی بزرگه واسه دهنت. حرفام اسم خدا رو -

ات که حالیت بشه دِم شیر بهت زدم، خط به خط دیکته کردم واسه

بازی کردن نداره و دستت که بره سمتش، جهنم میشه و تا هفت 

 سوزونه. پشتت رو می

اتابک حرفی نزد و فرهاد چاقو را از پهلوی او برداشت. مرد آمد 

ی گردنش گی بکشد که همان لحظه سر چاقو گوشهنفسی از سر آسود

قرار گرفت و او چشمانش گرد شد. سوزش آن قسمت، حاکی از زخم 

آورد و شدنش بود و فرهاد همانطور که سر تیز چاقو را پایین می

 انداخت، ادامه داد:ی گلویش را خط میحاشیه

 

 

 ۱۶۲#پارت_

 

وقتی حرفی  الحساب داشته باش، که بدونی منو علیفعال این -

دید و اولدوروم مونم و عادت ندارم به تهزنم، پاش میمی

ُکشم! استثنا ُکشم، میزنم! بگم میزنم، میبولدوروِم الکی. بگم می

و دور از جون هم نداره. فامیلیم بند شده به جهان اما خوِن جهان 

غیرتی پیشه کنم و اجازه بدم آبروم نقل و تو رگام نیست که بی
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ام نبینمت پر خودم و خوانوادهتو دهن امثال تو! دیگه دم نبات بشه

دونه چیزی رو میارم به سرت که اتابک! وگرنه فقط خدا می

 نباید! 

ی ریموت را زیر لرزان و آرامی لب زد و فرهاد دکمه«ِ چشم»اتابک 

ها باال رفتند و او چاقو را توی جیب شلوارش انگشتش فشرد. کرکره

 .ای انتظار یا معطلی، از گالری بیرون رفتگذاشت و بدون لحظه

سیاوش آن طرف خیابان، پشت ُرل نشسته و منتظرش بود و فرهاد که 

روی صندلی نشست، او عینک آفتابی را از  در ماشین را باز کرد و

 ها باال کشید و به روی موهایش گذاشت. چشم

 شیری یا روباه؟ زدی یا خوردی؟ -

های خونی او نگاه ه سیاوش به دستفرهاد هنوز حرفی نزده بود ک

 کرد.

 نکشتیش که؟  -

 تو منو چی فرض کردی؟ معلومه که نه!  -

 پس دستات چرا خونیه؟ -

ست. نه بیشتر، نه این چهار قطره خون حکمش حکِم همون پاترسه -

 کمتر.

اش دست کشید. سیاوش نیشخند زد و فرهاد کالفه به پیشانِی عرق کرده

های و حال و روزش، خراِب خراب. حرف اعصابش، زهرمار بود

ها را گفت پدرش خود آن حرفاتابک پتک بود روی سرش وقتی می

زده و بدون اینکه اتابک بخواهد، فرناز را کادوپیچ کرده و محِض 

عیاشی تقدیم آن مردک کرده است. حیف از نام پدر... حیف از نام پدر 

ش تکیه زده بود و با که به او روا نبود اما ناجوانمردانه به مسند

 .تازاندوقاحت افسار می
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ی خواست سراغ اتابک برود، اما تماس مدیر مدرسههمین دیروز می

فرناز و آن مالقات محرمانه در دفتر مدرسه مانع شده بود و بماند که 

 های او... فرهاد چه عذابی کشیده بود موقع شنیدن حرف

ید حق هم داری. آدم که کنی، شادونم چِی که ازم پنهونش مینمی -

ذاره. اما... من هنوز شو کف دست بقیه نمیزندگی جیک تا جیک

آ! رفیقت! لب تر کنی باالخواهت درمیام راست و همون سیاوشم

 چیزو.کنیم همهریست می

 فرهاد با شنیدن صدای او، سرش را سمتش چرخاند و زمزمه کرد:

 گفتم خودم.میخانوادگِی. گفتنش تف سر باالست وگرنه که  -

 بعد ناخودآگاه لبخند زد و ادامه داد:

ای دونی هر خالف و دعوا مرافعههرکی ندونه، تو یکی خوب می -

پا دویدیم باهم گاه زدم تو کارش محِض چی بوده. پابهکه گه

 براش. اصال چیزی هست که بخوام پنهون کنم ازت؟ 

زد. اوقات خودش ای کوتاه، شانه باال انداخت و حرفی نسیاوش با خنده

هم آنقدرها خوب نبود و حالت چشمانش به خوبی این سر دماغ نبودن 

 کشیدند. را به رخ می

 میری بیمارستان؟ -

 آره. امشب هم شیفتمه.  -

تونی بپیچونی؟ یه دفعه از زیر کار در بری آسمون که به زمین نمی -

 نمیاد.

ا که دید، دو به فرهاد ناخوانا و سؤالی نگاهش کرد و نیشخند سیاوش ر

 شک لب زد:

خوای پاشیم بریم وسط بیابون و قالب بگیرم بپیچونم؟ نکنه باز می -

 ات که با کله بیفتی تو اون محفل سیاه؟واسه
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سیاوش با خنده ابروهایش را باال انداخت و ُرل را به سمت چپ 

 چرخاند. 

 کوتاه بیا دکتر! نه. این دفعه قصدم خیره. -

ها دهن که خیر تو چنته داشته باشی. گاهی وقتخوره چشمم آب نمی -

 گیرن.شنگه میخودی بوی المهات خودبهکنی، کلمهوا می

رنگ، چاقو را از سیاوش بلند خندید و او با همان لبخند محو و بی

جیبش بیرون کشید و یک ورق دستمال کاغذی از باکس جلوی ماشین 

 برداشت و مشغول پاک کردِن خونش شد.

نامحسوس نگاهی به او انداخت. متوجه ناخوشِی رفیقش بود، سیاوش 

توانست سکوت کند. قول ناخواسته و ناگهانی که دیشب تلفنی به اما نمی

ژرفا داده بود، باعث شد سر زبان را روی لب پایین امتداد دهد و 

 بگوید:

آ دکتر، شده تا حاال مثال رو یه چیز خاص کلیک کنی و گممی -

 واد؟و بخدلت هی اون

فرهاد گنگ و سوالی نگاهش کرد و او بدون اینکه سر بچرخاند، به 

 شمار خیره شد و ادامه داد:ثانیه

تو برده ی اول دلبهش میگن فتیش. معموال هم یا از کسی که نوبه -

خبری. تو ناخودآگاهت ثبت میشه، یا از قبل داری و خودت بی

 های بعدیت.ولی پر و بال که بگیره، قانون میشه واسه رابطه

 فرهاد ابروهایش را باال برد و چاقو را توی داشبورد گذاشت.

 خوای به کجا برسونی؟های مسخره رو میتِه این حرف -

تو چقدر بددل شدی فرهاد! باید قصد خاصی داشته باشم واسه  -

 پرسیدن عالیق رفیقم؟

 تو این یه مورد... شاید! -
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ات که بری تو کارش واسه خوام یه ِکیس خوب ردیف کنمفکر کن می -

و دربیای از این تنهایی و فالکت. وهللا! چه وضعشه ِهی تک و تنها و 

 عاطل و باطل!

صدا خندید و سرش را به طرفین تکان داد و به سمت شیشه فرهاد بی

 چرخاند.

 ۱۶۲ادامه... #پارت_

 

خسته نشی. سخت نیست این همه دست به خیری و گره وا کردن از  -

 ؟بخِت بقیه

نوعش رو داشته باشه. بده دسِت باالخره دیگه... آدم باید هوای هم -

ذارم تو دست هم؟ اونا هم دوتا دعای خیرم دوتا جوون عذب رو می

 گیم شکر!کنن، ما هم میمی

 های فرهاد قدری چین افتاد و باال رفت.انحنای لب

تره. خب... من فتیش عقل دارم! هرکی بیشتر بفهمه، برام جذاب -

همچین کسی هم تو پارتی و خیابون پیدا نمیشه پس دستت 

ای تو گور پیدا دردنکنه، برا من یکی روضه نخون که مرده

 کنی.نمی

دار به او نگاه کرد. از هر اش را چین انداخت و حرصسیاوش پیشانی

بست کند و قفل دری وارد میشد، فرهاد خوب بلد بود آن کوچه را بن

 های سیاوش.سر بحث و حرفکتابی بند کند به سرتا

کلوم عین تخم بشر تو ببرن که نمیشه دومرده شور خودت و فتیش -

ات هم کاکتوسه؟ نوشیدنی باهات حرف زد. البد ُگل مورد عالقه

 ات هم آِب خالی؟ مورد عالقه
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ی قبلی، دست ربط به جملهچپ نگاهش کرد و او بلندتر و بیفرهاد چپ

 روی اصل مطلب گذاشت و گفت:

 خوای یا نه؟!آقاجان یک کلمه، ژرفا رو می -

اش فرو ریخت. ابروانش به اخمی فرهاد حس کرد چیزی ته سینه

 هایش عیان گشت.ی لبکمرنگ گره خورد و پوزخندی در حاشیه

کنی با دختری که دو مرتبه بیشتر ندیدمش، ساخت و پاخت می -

  شی این وسط؟ اونوقت میای زهرچشم بگیری از من که واسطه

سیاوش متقابال اخم کرد و دستش را به صورتش کشید. این الی منگنه 

 داد.بودن، بیشتر از خوِد فرهاد و ژرفا، او را آزار می

لرزونه. و میعشق اگه عشق باشه تو همون نگاه اول قلب آدم -

اینکه تو دلت از یخمک هم سردتره به اون طفل معصوم چه 

 ربطی داره؟

 نگاهی به رفیقش انداخت و ادامه داد: فرهاد حرفی نزد و او نیم

کنی؟ نمیگی جهت بالک میخود و بیکاریه آخه دختره رو بیچه -

 عقل؟ی بیخوره بهش پسرهبَر می

هایش را مشت کرد و سیبک گلویش تکان خفیفی به خود فرهاد دست

کند کرد بیرون را نگاه میگرفت. سمت شیشه برگشت. تظاهر می

ز یک جفت چشم سیاه، یک صورت گرد دخترانه اما... چه چیزی به ج

 ی نمکین و زیبا پشت آن شیشه وجود داشت؟و یک خنده

 هوی؟ با تو بودم! با منی یا در یمنی عزیز من؟ -

 صدای فرهاد گرفته و مالیم بود.

 دونم!نمی -

 خوای یا نه ِد بگو ِد؟دونم هم شد حرف؟ میدونی؟ نمینمی -
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نباشه، آره! میشه حرف حقی که دل هم اگه وضع و حالت معلوم  -

 تاییدش کرده.

رفت بیستون بکنه به انتظار وصال گفت، فرهاد میدل اگه حق می -

 یار؟

 ذاشتن.شو فرهاد نمیتر از من. اگه نبود که اسمعقلاونم یه بی -

سیاوش نفسش را باصدا فوت کرد. همان لحظه چراغ سبز شد و او 

 کرد.ماشین را رو به جلو هدایت 

ی خوب، تیپ و گوش کن خره. تو از همه لحاظ ردیفی. چهره -

ی جنتلمن، تحصیالت عالی و بهترین رشته. اخالقتم با اینکه قیافه

وهللا! ژرفا هم که پاک یه نمه ماست و نچسبه، اما قابل تحملی به

 خل شده و چشمش تو رو گرفته.

اش ی جملهند، ادامهآرامی گفت و او محتاط و هدفم«ِ االهللاالاله»فرهاد 

 را روی زبان آورد.

مونه یه چهار چرخ و یه چهاردیواری که اونم با من. دیگه می -

 حرفت چیه؟

 ۱۶۳#پارت_

 

فرهاد سمت او چرخید و سیاوش کوتاه و اجمالی نگاهش کرد و نرم 

 ی خیابان هدایت کرد و همانجا نگه داشت.نرمک ماشین را به گوشه

ی خوب، ولی مشرق رو گرفتی، مغرب رو ول کردی؟ چهره -

بابای مفنگی. تحصیالت عالی، اما فامیل درپیت و منقلی. بهترین 

رشته، اما بدترین محله. چهار چرخ و چهار دیواری هم که از 

ام سیاوش؟ ژرفا یه ور این قصه رفیقمه. پس این وسط خودم چی

نم زنگ زده، پیغوم داده دورو نه! می اشدونه یه ور دیگهرو می
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که بیای بهم بگی واسه چی تموم کردم بی سر و صدا، پس برو 

ای که من توش بهش بگو متراژ خونه حقیقت رو بهش بگو. برو

ام خوابم قدِر انبارِی قصر باباش هم نیست. بهش بگو رشتهمی

پزشکِی اما آخرین دکتِر آشنام داییم بود که از تزریق زیاد دکی 

کردن و تهش هم تو جوی آب جسدش پیدا شد. بهش صداش می

دار باهاش خوش خواد یه بچه ژیگوِل مایهبگو زمانی که دلش می

ندار باید از بوق سگ با ِظِل ظهر بدوم و بگذرونه، مِن هیچی

 جون بکنم بلکه پول خماری بابام جور بشه.

 سیاوش در سکوت و با اخمی غلیظ، در آرامش به او که با صدایی نه

داد. فرهاد اما هایش را به زبان آورده بود، گوش میچندان مالیم حرف

های مغزش در شرف انفجار است. این همه کرد تمام رگحس می

تفاوت، شاید از فرق میان آسمان و زمین هم بیشتر بود و خط قرمزی 

 کشید.ی غلط میساخت که یک ضربدر درشت روی این رابطهمی

اش که بفهمه من اون دیکته کن واسه شنفتی سیاوش؟ خط به خط -

رویاهاش ساخته. جام قعر جهنمه.  ای نیستم که تو خواب وفرشته

. از هردو طرف بخون قرآن رو که بفهمه چیه اصل قضیه

 اونوقت دیگه خودش هم خوش نداره سمتم بیاد.

هایش را روی هم فشرد و دستش را گرد کرد و مقابل سیاوش کالفه لب

 صورت گرفت.

فهمی؟ عشق استثنا نداره. خودکار که نیست امروز عاشق شده! می -

ها. تو گنِد عالم هم که باشی، دختره بازم بنویسه فردا پرتش کنه تِه زباله

 دوستت داره! 

 تو باید کاری کنی نداشته باشه. -

خوام چوب دوسر نجس باشم نمی بابا! به من هیچ ربطی نداره.برو -

 این وسط.
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و دیکته هاشذاری رفیق و حرفکنی اسم خودتو مییپس غلط م -

 کنی واسه من! می

سیاوش از عصبانیت او به هم ریخت و تا آمد حرفی بزند، فرهاد بداخم 

 و بلند ادامه داد:

این دفعه که بهت زنگ زد، جای اینکه بیای مته شی تو مخ من،  -

ذاری. من نه ژرفا رو الم تا کام حقیقت رو کف دستش می

های تنم هم ی لباسای که حتی قد و قوارهوام، نه رابطهخمی

 نیست. 

ی در را کشید و پیاده بعد بدون انتظار برای پاسخ سیاوش، دستگیره

بلندی روی لب جاری کرد و او هم پیاده شد و از «ِ نوچ»شد. سیاوش 

 پشت صدایش کرد.

خوره به قبات؟ صبر کن کار دارم باهات. خب حاال چرا بَر می -

ی ناعقل! وایستا ببین چه زری ی... فرهاد؟ با توئم پسرههو

 خوام بزنم بعد قهر کن رخ عقاب بگیر.می

کرد، دستش را توی هوا رو را ِطی میفرهاد همانطور که طول پیاده

دار و عاصی تکان داد و به سمت مخالف قدم تند کرد. سیاوش حرص

 ی ماشین کوفت و زیرلب ُغر زد:مشتش را به بدنه

وه تو عاشق شدنت که تهش شد گند زدن به هیکل ما. یکی دیگه گ -

 خوره، من باید بشینم پای لرزش.خربزه می

 بعد بلندتر به سمت فرهاد خطاب زد:

هم از تو خرتر! اصال جفتتون برین به  ی روانی! دخترهپسره -

 جهنم.

هایش را میان جیب شلوار گذاشته بود و از سر تقاطع که فرهاد دست

حوصله میان موهایش دیگر صدای سیاوش را نشنید و او بیگذشت، 

 پنجه کشید.
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 ۱۶۳ادامه... #پارت_

 

و قبل از اینکه سوار ماشین شود، تلفنش را از جیب عقب شلوار بیرون 

ای که دیشب چند بار گرفته بود را با حرص و برای بار کشید و شماره

خره توی گوشش ی مسگیری کرد و دوباره... همان جملهبیستم شماره

 تکرار شد:

 «باشد. لطفا پیغام بگذارید.مشترک مورد نظر در دسترس نمی -»

تر میان موهایش پنجه کشید و همانطور که دِر بار محکمدومرتبه و این

 کرد، پیغامش را گذاشت:ماشین را باز می

و؟ سیاوشم... مجبور شدم بندازم شنوی صدامالو؟ بلوندی؟ می -

کارت قبلی رو. حاال داستان داره، وقت نیست واسه دور اون سیم

ست، گفتنش. کار دارم باهات، باید ببینمت دختر. اصال کار بهونه

فهمی؟ چپ و راست شده برات. دیوونه نگرانتم! میدلم... تنگ

رو هم ازم بگیرن من چه غلطی  کنن. اگه تودارن تهدیدم می

 بکنم؟ هان؟! 

اش را فوت کرد و دستش را روی ُرل کوبید. چند لحظه نفس کالفه

تر اش کشید و بعد آراممکث کرد. دستش را روی پیشانِی عرق کرده

 ادامه داد:

اگه این پیغام رسیده به دستت، بهم زنگ بزن. هیچی هم الزم  -

ای. حالت خوبه. زندهخوام مطمئن شم نیست بگی، فقط می

 همین... مراقب خودت باش بامرام! عزت زیاد! 

و از آن صفحه خارج شد و راهی که فرهاد رفته بود را همانطور که 

کرد، در پیش گرفت تا بلکه سوارش کند و زیرلب بد و بیراه نثارش می

. غافل از اینکه جایی ها را پیاده گز کندنگذراد این وقت ظهر خیابان
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از او، دخترک پیغامش را در دم گوش داده بود و همانطور که دور 

 کرد، زمزمه کرد:فایل صوتی را دلیت می

دل منم تنگ شده برات بچه پررو. ولی این دوری و دوستی  -

 بیشتر به نفعته.  

های اش گذاشت و دستی میان موجتلفن را توی جیب دامن کوتاه کبریتی

ک طرف ریخت. رژلب جگری طالیی رنگ موهایش کشید و همه را ی

گیر و پُرغلظت شان که حسابی چشمهایش کشید و رنگرا روی لب

ای ی بَراقش را عقب انداخت و پیرسینگ حلقهتنهی چندلتِی نیمشد، یقه

ی دودی ی لب پایین متصل کرد. نگاه مرددش سمت شیشهرا گوشه

. ی میز قرار داشت، سوق پیدا کردرنگ عطر به خصوصی که گوشه

ای ی دلچسب و فریبنده را... عطرش، به گونهدانست کار آن رایحهمی

گذاشت و آدرنالین خون را به محرک بود که روی ناخودآگاه تاثیر می

رساند و او را برای مردهای هیزی که در سالن منتظر سقف خود می

کرد. انگیز میناک و هوسدخترها بودند، بیشتر از قبل شهوت

 سمتش ببرد اما... این یک دستور بود! خواست دست نمی

رِد آن عطر میان موها و روی گردنش به گزگز افتاد و هوای اتاق را 

معطر کرد. خشاب اسلحه را پُر کرد و بعد از جا انداختن آن، میان 

غالف پشت دامن قرارش داد. دخترها را طبق قراِر از پیش تعیین 

... زمانش رسیده بود که خود شده، برای میزبانی آماده کرده بود و حاال

های ذاتی در آن مذاکره و مالقات فرمالیته شرکت کند و با تمام زیبایی

آپ دلفریب و افسونگرش، یک به یک مردهای حاضر در جلسه و میک

 را به اغوای خود بکشد...

 

 

 ۱۶۴#پارت_
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زد و مشغول رصد همانطور که نگاهش میان تبلت چرخ چرخ می

هایش فاصله داد و از زیر ود، سیگار برگ را از لبها بکردِن گزارش

انداخت و  dark inviteابرو، نگاهش را به مهندس مجد، مدیر سایت 

 گفت:

کنم حتی آدمی که این همه پسرفت در عرض دو ماه؟ فکر نمی -

و داشته زمان شکسته باشن، پتانسیل اینپنجاه تا استخونش رو هم

 باشه که چنین گندی باال بیاره! 

اش را روی پاهای عریان شهرزاد حرکت مجد که نگاه افسار گسیخته

داد، با صدای آبتین حواسش جمع شد. بزاق دهانش را فرو برد و می

 نگاه حیرانش را سرگشته و گیج به او دوخت.

ها پایین اومده. از وقتی سایت رو تقصیر من نیست آقا. بازده -

بر گیر نمیاد ی سهیل! ممفیلتر کردن عضوگیری شده ستاره

المصب! شما گفتی آمار بازدیدها رو هم بگیریم و بعدش با 

کنه، گناه تبلیغات پیگیر باشیم... اما وقتی یارو در دم مسدود می

 ما چیه این وسط؟

آبتین ابرو درهم کشید و سیگار را سمت شهرزاد، که کنارش کجکی 

اکن در اتاق . نگاه هر سه مرد سی مبل نشسته بود امتداد دادروی دسته

سمت او رفت وقتی با دلبرِی خاص خودش سیگار را از میان انگشت 

انگیزش های سرخ و هوسی آبتین برداشت و سمت لبشست و اشاره

 برد.

ی ماهیانه همچین چیزی رو نشون نمیده. این فعال که کارنامه -

های ما از این آِب مشکالت برای همه هست، اما تموم سایت

بازخورد رو به دست آوردن، ااِل تو و آلود بهترین گل

هات که آس و پاس موندین با یه توِر سوراخ و چندتا زیرمجموعه

 ُمرده. ماهی
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اش را با سر انگشت زدود و با مصیبت چشم از مجد عرق پیشانی

هایش را درهم قفل شهرزاد گرفت و به آبتین که سرد و بداخم انگشت

ا در این اتاق لعبتی با این حجم از کرد نگاه کرد. انصافا سخت بود تمی

کمر  کند، او دلش برای لمس آن تن سفید وزیبایی نشسته و دلبری می

ی آبتین که برای بازخواستش له نزند و چشم بدوزد به چهرهباریک له

پیچاند و آنجا نشسته بود و به انتظاِر پاسخگویِی مجد، انگشت در هم می

 ن میزد. تق کنان، روی زمیسر کفشش را تق

ها خوب اما آقا، بیشترین تعداد سفارِش قتل از سایت ما بوده. دالل -

ای خواستن ها رو. چند نفرم زنجیرهبلد شدن تلکه کنن اون نکبتی

اِی کالب رو بهشون معرفی که من یکی دوتا از فایترهای حرفه

 کردم. 

ای ای که به اتاق دخترهآبتین با پوزخند از جا بلند شد و سمت پنجره

ی آن کشید و نگاه میزبان دید داشت به راه افتاد. سر انگشتش را لبه

سردش که به دخترها دوخته شد، آنها به خط ایستادند و سرشان را 

قدری پایین بردند و آبتین خطاب به مجد با صدایی سنگین و محکم 

 کالمش را ادا کرد.

ییم که کنن؛ اونای فایترها رو گرگ تربیت میکالب جایِی که همه -

گیرن، صرِف اینه که هنوز دندوناشون درنیومده، وگرنه گاز نمی

تر از آب خوردن خون پشت خون جاری کنن... پس بلدن راحت

 .بیخودی پشت گالدیاتورها جبهه نگیر

شهرزاد با طنازی خاص خودش، پای چپ را روی پای راست انداخت 

روی لب پایین که یکی از مردها رو به او لبخند زد و سر زبانش را 

کشید. او با لبخندی دلربا پاسخش را داد و دود سیگار را سمت 

چرخید، حرفش صورتش فوت کرد و آبتین همانطور که سمت مجد می

 را ادامه داد.
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عنوان داِل بر تبرعه قانون میگه مغلطه و بهونه آوردن، به هیچ -

نیست و کسی که نتونه از پس جذب به حِد نصاب بربیاد، باید 

 اصش رو هم ببینه.تق

مجد و آن دو مرِد دیگر نگاهی رد و بدل کردند و او با اخم به چشمان  

ی بی رنگ و روی آبتین نگریست. انگار خسته شده بود سرد و چهره

از جواب پس دادن به مردی که سن پسِر او را هم نداشت، اما االن 

ن را لیدر آمد چون خدای این مافیا، آبتیشخِص دوِم دژخیم به حساب می

 کرده، به جان اعضا انداخته بود و او هم با احدالناسی شوخی نداشت.

گیری که پس نیفتی؟ گوش کن پسر، فکر داری دست پیش می -

نکن چون ارباب زیادی بهت پَر و بال داده یال و کوپال به هم 

زدی و واسه خودت کسی شدی، اگه بقیه واسه یه امضای درپیت 

جلو ما روت رو غالف کن که از این رونما میندازن سمتت، 

 .خبرها نیست

زمان شد با باال رفتن هایش، همو نیشخندی صدادار از میان لب

ی حرفش را بلندتر به زبان ابروهای آبتین و مرد جسارت کرد ادامه

 بیاورد.

تو میک بزنی من تو قبل از اینکه تو اولین شیرخشِک زندگی -

 به اینجایی که هستم. دژخیم پادویی کردم که تهش برسم 

بعد از جا برخاست و مقابل آبتین، با فاصله ایستاد و همانطور که دست 

 کرد، ادامه داد:به کمر به مردها اشاره می

رو بدون و واسه من دور بر ندار که هیچ  پس حد و حدودت -

خوش ندارم پات رو دمم وول بخوره که اگه بخوره؛ میدم سهراب 

 ین سگ کتکت بزنن. و شهروز تا جا داری، ع

ای با همان ابروان باال افتاده نگاهش کرد و بعد چشمانش را آبتین لحظه

هایش را به حالتی سمت شهرزاد چرخاند. دخترک رو به او لب
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تمسخرآمیز هاللی کرد و بعد هردو با هم شروع به خندیدن کردند. 

اش که تمام شد، دستش را به صورت گرد شده دور صورِت خنده

اش حرکت داد و با لحنی سرشار از تمسخر و تحقیر افتاده چروک

 گفت:

 

 ۱۶۴ادامه... #پارت_

 

خوای بگم شغل خور، یه چی بگو بگنجه. میِد آخه مردِک سگ -

دو زدن بخاطر چندغاز انعام؟ ی َون بوده و سگشریفت راننده

احمق... تو اگر االن به نون و نوایی رسیدی، صدقه سر 

ارباب رو قانع کردم سایت و صفحه باز کردن، های منه که حرف

تو عصری که دور، دوِر دنیای مجازیه صنار توفیر داره با 

 کالب و تبلیغ مستقیم.

شهرزاد با تمسخر پوزخند زد و آبتین چشمانش را نافذ و بُراق به 

 شهروز و سهراب دوخت.

خورهایی هستن که به اسِم بذار حدس بزنم... این دوتا هم مفت -

زنن و االنم جموعه و معاون، یه بند پشت گوشی چرت میزیرم

واسه خاطر دخترهای اتاق بغلی دلشون رو صابون زدن که 

 ی کودِن تقلبی! کردن مرتیکه. وگرنه آدم حسابت نمیباهات بیان

کرد و آبتین حرف و بداخم، با دستی مشت شده نگاهش میمجد بی

زد. منتظر دستور بود نامحسوس به اَپل واچ روی مچ دست چپش زل 

را که از نظر گذراند، دستش را سمت « شو بَِکنکلک»ی و جمله

هایی روی هم چفت شده، ظاهرا آرام غالف کنار کمرش برد و با دندان

 و سرد اما درواقع با کوهی از خشم و نفرت، زمزمه کرد:
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جزای حماقت و نابلدی و از همه بدتر... لُغُز و ُکری خوندن تو  -

که خودت ملتفتی پا کج گذاشتن مساوِی با حذف، فقط و میدونی 

فقط مرگه. منم مجرِی حکمی هستم که ارباب امر کنه. اون 

 خواد تو بمیری، پس... می

ای رنگ را از غالف بیرون کشید و در مقابل نگاه بهت ی نقرهاسلحه

 ی شهروز و سهراب، به سمت مجد نشانه گرفت.زده

خوِک کثیف و بی دست و پا، هزار  منم انجامش میدم. مرِگ یه -

 بار و پُر از ضررشه. بار بهتر از زندگِی نکبت

و پیش از اینکه مجد فرصت کوچکترین حرکتی داشته باشد، ماشه را 

چکاند و گلوله هدفمند و سریع به سوی قلب او روانه شد. در کسری از 

ینه بند ی سآلود، دستانش را زیر قفسهثانیه، مجد با دهانی باز و خون

باز روی کشید، با چشمانی نیمهکرده بود و همانطور که خرناس می

زمین افتاد. آبتین نگاهش را از هیکل قدکوتاه و  غرق در خون او 

حرکت گرفت و به شهروز و سهراب که چون دو مجسمه، خشک و بی

کار بودند و شاید اصطالح کردند، حرکت داد. تازهبه مجد نگاه می

تنها از دور شنیده بودند؛ اما الحق که لمس بعضی  مرگ و میر را

 نهایت. خواهد و جرأتی بیها از نزدیک، دل شیر میواژه

ی آبتین، سمت او چرخیدند و آبتین همانطور که با احساس نگاه خیره

چرخاند، نیشخند زد و برق به چشمانش اسلحه را دور انگشت اشاره می

 افتاد. 

بردار و مدیراِن ِن مجِد کالهو اما شما دوتا... معاونی -

. دستوِر شما هم قتله، اما... dark inviteهای سایِت زیرمجموعه

من عادت ندارم کسی رو ناکام از دنیا ببرم. هرچند موقع گرفتن 

تاییدیه یادم میاد پلمِپ جفتتون تو همین تاالر باز شد، منتها این 

اده میشه. اول با تون سبار هم باید به کام برسین، بعد ریختِن خون

 کنیم... اسمت چی بود؟تو شروع می
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 ۱۶۵#پارت_

 

مردی که روی صحبت آبتین با او بود، بزاق دهانش را باشدت بلعید و 

 بالکنت زمزمه کرد:

ام. به جان مادرم تموم این مدت صفر تا آقا، من فقط یه مدیر ساده -

م صد تالش کردم که تا حد ممکن جذبم باال باشه. مهندس مجد ه

هام راضی بود. اصال هرچی میومد دخلم فوری انتقال از پرزنت

ای نیستیم که اش. ما کارهدادم رو حساِب خوِد پدرسوختهمی

 شما... 

آبتین کالفه و با اخمی کمرنگ نگاهش کرد و شهرزاد از جا بلند شد و 

دستش را کنار صورت او گذشت. پسر جوان سمتش چرخید و او 

کرد، با صدایی دلربا و اش را لمس میگشت گونههمانطور که با سر ان

 لحنی اغواگر، توی صورتش لب زد:

تو پرسید، پس یه کلوم چرا طول و تفسیرش میدی خنگ! اسم -

 جواب بده و راحت کن خودت رو. 

ی او را به ریه فرو برد و خصوص و ُکشندهمرد با عطش عطر به

دخترهایی بود که با مخمور و خمار پلک زد. درنظرش شهرزاد از آن 

کرد و اکنون او قربانِی آن صنِم یک نگاه، هر مردی را خلع سالح می

 زیبا و فریبنده شده بود.

 شهروز. اسمم شهروزه. -

 به من نگو. به اونی بگو که ازت سوال پرسید.  -

و دستش را که از روی صورت سرخ و داغ او برداشت، شهروز 

رخاند و اسمش را تکرار کرد و وار سرش را سمت آبتین چاتوماتیک

آموز شده باشد، باز سمت شهرزاد برگشت و بعد مثل سگی که دست
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ای که انگار پاداش گرفته، لبخندی در حکم لبخند او را که دید، به گونه

 دم تکان دادن روی لب نشاند و صدای آبتین را شنید:

خوام دست و بالت چون مؤدبی و آداب گفتگو حالیت میشه، می -

باز بذارم که خودت انتخاب کنی. بیا اینجا. بیا و خودت ِکیس  رو

 مد نظرت رو بهم بگو.

گردن شهروز، به سمت شهرزاد که کنارش ایستاده بود چرخید و سر تا 

پایش را از نظر گذراند. ناخودآگاه از جا بلند شد که شهرزاد سرش را 

ی ی چپ، مساوبه سمت چپ کج کرد. پخش شدِن موهایش روی شانه

تر شدن مرد جوان. انگار شد با استشمام بیشتِر آن رایحه و بدحال

های آلود، مردمکی شهرزاد شده بود که آنطور شیفته و شهوتبرده

 کرد.روشن و درخشان او را را نگاه می

 واسه هرکدوم از اون جوجه رنگیا چقدر باس بدیم؟ -

 بستگی داره! -

 به چی اونوقت؟ -

 اد اونا.اشتهای شما و استعد -

 اگه بهترین رو بخوایم تکلیف چیه؟ -

شهرزاد سوالی ابرو باال انداخت و او همانطور که دستش را سمت  

 برد، زمزمه کرد:کمر دخترک می

تری. لمس دونم از عسل هم شیرین. خوب میخواممن تو رو می -

 ست...تنت با این عطر، بدون شک دیوونه کننده

ش را تکان داد و شهرزاد قبل از اینکه دست ای کوتاه، سرآبتین با خنده

 او به کمرش برسد، روی هوا مچش را قاپید و باال گرفت.

قانون رو فراموش کردی؟ من سفارشی نیستم! دستی که سمتم کج  -

 بشه، عاقبتش بریدِن شاهرگه. 
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شهروز مستانه خندید و خواست دوباره به او نزدیک شود که شهرزاد 

ی از گارتِر کنار پایش بیرون کشید و بدون فوت وقت، فرز خنجر

راب ی او توی مچ دستش فرو کرد. چشمان سهمقابل چشمان بهت زده

که تا آن لحظه با هوس و نیاز به او زل زده بود، با آن حرکت از فرط 

ی شهروز به هوا رفت. خون روی دستش وحشت گرد شد و نعره

 داد. جاری شد و شهرزاد با انزجار او را سمت کاناپه ُهل

 ی وحشی؟ آخ... آخ... دستم. چه غلطی کردی دختره -

سر هدایت شهرزاد کنار آبتین ایستاد و موهایش را با دست به پشت

 کرد.

 ی خائِن بوالهوس!همون کاری که الیقش بودی مرتیکه -

 بندش، آبتین بلند و عصبی فریاد کشید:و پشت

کردم، متوجه نشدم تون میفکر کردین منی که ثانیه به ثانیه کنترل -

دین و خبر ندار به سایت تیتانیوم آمار میشما دوتا عوضِی هیچی

 کنین؟ مرگتون پورسانِت اضافه دریافت می

شهروز و سهراب با چشمانی گرد شده و لرزان به هم نگریستند و 

 اد:آبتین با همان لحن وحشی و بُران ادامه د

خیانت؟ اونم تو دژخیمی که شاهش تارخ باشه؟ واقعا فکر کردین  -

 ها؟ زیادی زرنگین احمق

ی اند، دستش را سمت اسلحهسهراب که متوجه شد به ته خط رسیده

زیر کتش برد و شهروز خنجر را به قصد حمله از میان مچش بیرون 

تین کشید اما تا فرصت کوچکترین حرکتی داشته باشند، شهرزاد و آب

هایشان را به دست گرفتند و از سر هرکدام یک گلوله به سمت اسلحه

ی خائنین شلیک شد و یک ثانیه بعد، هردو برای همیشه از نفس جمجمه

 افتاده بودند.
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  ۱۶۵ادامه... #پارت_

 

ی داغ شده را فوت کرد و کلت را دوباره کنار کمرش آبتین لوله

را تکاند. همان غم ی کت اسپرت سیاه رنگش گذاشت و گوشه

های شهرزاد نشسته بود وقتی همیشگی، حاال دوباره میان چشم

وار و مالیم کنار هایش را پایین آورد و صدای آبتین  را زمزمهدست

 گوشش شنید:

تونه که رد خیانت رو بشوره و از بین بینی! فقط خوِن که میمی -

ن حتی ببره. ارباب شکارتر از اون بود که بتونه بگذره از جو

 یک نفرشون.

. بدون اینکه رد شهرزاد به خوبی متوجه دوپهلو بودِن حرفش شد

 نگاهش را تغییر دهد، بزاق دهانش را فرو برد و به نرمی لب زد:

گردی که بلد نباشه طلسم رو اون پسر مرده و اگه دنبال کسی می -

 اجرا کنه، اون شخص من نیستم.

نش را تغییر دهد، همانجا کنار و آبتین آگاهانه و موذی بدون اینکه لح

 گوشش گفت:

هاته که کسی حق به دست دونم. بخاطر همین کار بلدیمی -

 تو نداره. تو زر خرید کسی نمیشی... ِمن بعد آزادی!آوردن

شهرزاد سعی کرد ضربان تند تند قلبش، روی حالت صورتش تاثیر 

 و توی دلش پوزخند میزد« آزادی»ی نگذارد وقتی از شنیدن واژه

بابت زنده بودِن سیاوش استرس داشت. آبتین با دریافت پیغام خروج، 

اش را رفت جملهاز شهرزاد فاصله گرفت و همانطور که سمت در می

 به زبان آورد:

تونی دخترها رو بفرستی اتاق کاِرت مثل همیشه عالی بود. می -

 ی امروز تعطیله.خودشون که استراحت کنن. بهشون بگو برنامه
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ز اول هم قراری مبنی بر برنامه نداشتیم. همش یه حاضر شدِن ا -

کنی بود. اینا به هوای کباب پا گذاشتن وسط فرمالیته بخاطر رد گم

شون داغ نکرد. فقط اومده تاالر، منتها دست آخر کسی خر هم واسه

 مردن. بودن که بمیرن. چون باید می

های آرامش، حرف شهرزاد سمتش برنگشته بود و آبتین بعد از شنیدن

 حرفی از آن اتاق خارج شد.  نیشخند زد و بدون هیچ

ها خیره شد و بعد از اینکه خیالش دخترک چند لحظه به آن جنازه

راحت شد آبتین از آنجا رفته است، تلفن همراه را از جیب دامن 

توانست دروغ بگوید... متتظر کوتاهش بیرون کشید. به خودش که نمی

د. دوست داشت دوباره صدایش را بشنود وقتی آنطور پیغام سیاوش بو

کرد و از شهرزاد دار و وسواسی حرف میزد، اظهار دلتنگی میحرص

ی ناشناِس خواست با او تماس بگیرد. اما نبود. خبری از آن شمارهمی

 آشنا نبود که نبود. 

ی در، منتظر ها را صدا کرد و مرِد هیکلی در آستانهیکی از نگهبان

 ر شهرزاد ایستاد.دستو

 ها بیاین جمع کنین این لندهورها رو.با چند نفر دیگه از بچه -

 خاکشون کنیم؟ -

الزم نیست. ببرین باغ مخروبه آتیششون بزنین. فقط سریع تا بوی  -

 خون کل تاالر رو بر نداشته. 

 .چشم خانوم. انجام میشه -

ه سمت اتاقشان، از آن اتاق بیرون رفت و بعد از روانه کردن دخترها ب

هایش را با مانتو شلوار تعویض کرد و از تاالر خارج شد. لباس

توانست با سیاوش تماس بگیرد، درست. اما به صورت نامحسوس نمی

توانست زنده بودنش را اعالم کند و پسر جوان را از نگرانی که می

درآورد... حتم داشت او هنوز پرشیای قرمز رنگی که یادگاِر اولین 
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ارشان بود را به خاطر دارد. به خصوص که صاحِب اصلِی آن دید

 تر بود.ماشین، حاال از هرکسی به سیاوش نزدیک

 

 

 

 

 

 ۱۶۶#پارت_

 

هایش را از زیر کت جین رد کرد و به کمرش تکیه زد و دست

پایید، با صدایی همانطور که زیرچشمی دور و اطراف را می

 آرام زمزمه کرد:

 همینجاست؟مطمئنی کلید هنوز  -

 تو مطمئنی این از پِس باز کردنش برمیاد؟ -

ها چرخید. همگی همانطور که های سیاوش روی نگهبانچشم

ها را تا روی پیشانی کپ گفته بود سر جا ایستاده بودند و کاله

. شاید پوشیدن کاله کپ در آن هنگام از شب جلو آورده بودند

فرادش شناسایی شوند و خواست اخیلی هم معقول نبود، اما او نمی

الحق دیگر گنجایش قربانی گرفتن و خونریزی نداشت و امیدوار 

بود اصال کسی مراقب خانه نباشد و درگیری که در ذهنش بود، 

دانست این اتفاق نیفتد. هرچند، خودش هم صفر تا صد می

. امشب هم مثل هرشب تئوری، جز یک خیاِل ناممکن نیست

کشیدند، اما ای دژخیم کشیِک خانه را میهدیگر، قطع به یقین آدم

کار بودند که همین اول کار موضع خود را رها آنقدر محافظه

 نکنند و فعال نمایان نشوند.
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های دخترک سرش را سمت ماریا چرخاند و همان لحظه چشم

 رنِگ او شد. های نافذ و سیاهزوم مردمک

ان. ش دیدههای بهنام همه آموزکنی کریستال؟ آدمکاری میچوب -

شون تیز و بُزن و به وقتش تیزی به دست. اینم یکی از یکی یکی

ره. شو پس داده و مو ال درز کارش نمیهموناس که امتحان

های زندان بوده، طرف شیش سال آزگار ردیف اول بنِد قتلی

کنی باز کردن یه صندوق پستی کاری داره اونوقت فکر می

 براش؟

اش آلود و فک مربعیرخ اخمکه تنها نیمماریا ناخودآگاه از مردی 

پیدا بود، ترسید و با احساس باد پاییزی لرزه به تنش افتاد و 

تر کرد. سرش را قدری باال برد و خودش را به سیاوش نزدیک

او به سمت دخترک کج شد. ماریا همانطور که زیرچشمی آن 

های زمخت محصور در دستکش کراسش را نگاه مرد و دست

 کنار گوش سیاوش زمزمه کرد: کرد،می

 هایی؟ترسی از نشست و برخاست با همچین آدمنمی -

هایش نشست و سرش را کنار لبخندی کج و کمرنگ، سوک لب

 گوش ماریا برد.

های تنت سوای لباس ها بُر بخوری ووقتی الی همین تیپ آدم -

های روزگار باشی،  دیگه از همیشه تحت تعلیم دست به خالف

خودمن.  بَِرت نمیداره. مخصوصا که اینا زیر دستهیچی خوف 

ی طرف شدن ذاشتم تو گاراژ و جربزهاگه قرار بود بترسم، پا می

 با دژخیم رو داشتم؟

حرف، برای چند ثانیه نگاهش کرد و بعد دوباره به ماریا بی

های آن مرد خیره شد که همان لحظه به سیاوش نگاه کرد و دست

ی صورتش که حاکی از یک  گوشهماریا از دیدن رد تیزیِ 

سر سیاوش پنهان دعوای قدیمی بود، بیشتر لرزید و تقریبا پشت

شد. مرد فک زمختش را تکان داد و دستش را گرد کرد و دور 

 دهان کشید.
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کاره. پیداست از بس کسی بهش نرسیده، آقا این قفل زیادی کهنه -

 هرز شده سگ صاحاب. زنگ گرفتندش وا نمیشه دست خالی،

پیچش کرد که االن دم دستم نیست. راهش اینه یه نر و باس سیم

ماده زد بهش و یه جا َدِرش آورد که اونوقت دیگه به خیِر 

 صاحب بشو نیست. دستور چیه حاال؟

صدایش آنقدر زمخت و ترسناک بود که ماریا ناخودآگاه با دست 

تر به او ایستاد. ی کت سیاوش را مشت کرد و نزدیکچپ گوشه

کار ی اینکه چهاوش سرش را سمت ماریا چرخاند و به نشانهسی

هایش را با سر زبان تَر کرد و کنند به طرفین جنباند. دخترک لب

 تر میان مشتش چالند و کنار گوشش گفت:کت او را محکم

اشکال نداره. بگو هر طوری شده فقط این صندوق رو باز کنه  -

 ای کلید اضافه نذاشتم. چون جای دیگه

اوش دست او را از دور بازویش پایین آورد و خواست سی

اش را محکم میان دست خودش بگیرد که... زدههای یخانگشت

دخترک دستش را مشت کرد و عقب کشید و او مچ ظریفش را از 

 چسبید. روی آستین مانتوی پاییزه

بشکنش، فقط زودتر. انقدر فِس فِس کنی همین سنگین دستیت کار  -

 علوم نیست دفعه بعد بشه روت حساب کرد یا نه. دستت میده و م

مرد آرام خندید که دوباره صدای ناهنجارش موجب لرزش ماریا 

تر دستش را فشرد و او را سمت خودش شد و سیاوش محکم

 کشید.

ایم آقا. دسِت سنگین اینجا به حکِم چاکرِی، به ما نمک پرورده -

 به آتیش کشون. دِ  وقتش محِض اطاعت و باالخواهی باال میره و

سیاوش نیشخند زد و او همان لحظه دِر صندوق را با سروصدا 

زمختش گرفت و قدمی عقب  های بزرگ وباال کشید و میان دست

با چشم به صندوق اشاره  ی لب زد ورفت. سر زبانش را گوشه

 کرد.

 اینم خدمت شما. بدسلوکی تو مراممون نیس سیاوش خان.  -
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دخترک برای برداشتن کلید  نداخت وسیاوش نگاهی به ماریا ا

الیت را در فضای سمت صندوق رفت و او همانطور که نور فلش

 انداخت، خطاب به آن مرد گفت:تاریکش می

ها باشه نشینن به گل کشیدن. ِچت نکنن حواست به بچه برو -

در هرکی موی  باره هرچی رشتیم پنبه شه. چند نفرم بذار جلویه

 پاش کنن. زیرپا بکشن کلهدماغ شد سه سوته 

هاییم. حالیمونه ی همین کوچه تاریکهحله آقا. ما بزرگ شده -

 هاش رو چطوری شوکوالت پیچ کنیم و بذاریم تِه جیب.الت

دستش را از صندوق « پیداش کردم»همان لحظه ماریا با گفتِن 

ای رنگ بیرون کشید و مشتش که باز شد، یک دسته کلید نقره

 ش برق زدن گرفت.میان انگشتان

 

  ۱۶۶ادامه... #پارت_

 

 خوای بیای تو؟مطمئنی می -

آره. حاال که تا اینجا اومدیم باید مدارک رو بردارم ببرم با  -

 خودم.

کنه؟ بگو مدارک کجاست، خودم جنگی آخه... پات اذیتت نمی -

ها حواسشون هست بهت، خیال منم میرم میارم و میام. اینجا بچه

 تره. راحت

ماریا سرش را به طرفین تکان داد و همانطور که سمت در 

 رفت، پاسخ او را داد.می

 .تونی پیداشون کنی. باید خودم باشم حتمانمی -

سیاوش نگاه از او که حاال مشغول باز کردِن قفل بود، گرفت و 

 ها بود نگاه کرد.به مرد که حواسش به نگهبان

 یاسر؟ -

 جونم آقا؟ -
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پشت ماشین تا اومدم بیرون فوری فوتی آتیش  بسپر کمیل بشینه -

 کنه.

چشام آقا. فقط جسارته... اینجا که گرد و خاکی نیست،  رو -

 کنین؟چی انقدر سفارش میواسه

همان لحظه ماریا در را باز کرد و سیاوش همانطور که همراه او 

 رفت، خطاب به نگهبان گفت:داخل می

ازی کنی همون روده فقط کاری رو بکن که گفتم. روده در -

 کراوات میشه بیخ گلوت. 

 دونگ.ما مخلص شمام هستیم سیاوش خان. خیالت شیش -

دور نگاهش را در آن  وارد حیاط که شدند، سیاوش یک

ای دو طبقه با نمای کرم ی نیمه تاریک چرخاند. خانهمحوطه

های گل یاس ی نسبتا کوچکی که پُر بود از بوتهای و باغچهقهوه

طبق چیزی که  درخت سیب بلند باال سمت چپش پیدا بود. و یک

کردند و ی پایین زندگی میماریا گفته بود، او و پدرش طبقه

ی باال بود. بخاطر اینکه پدرش اواخر عمر به ژوبین طبقه

آلزایمر مبتال شده بود، دخترک همیشه یک دسته کلید زاپاس توی 

اطالع جایی رفت، کرد که اگر او بدون صندوق پست پنهان می

الاقل همسایه بتواند برای خانه آمدن کمکش کند. در انتهای همان 

ها بود که به قصد گشت به مازندران برگشته بودند و همانجا سال

پدرش در اثر یک سانحه در جنگل کشته شده بود و سیاوش حتی 

خواست تصور کند بعد از مرگ او، ماریا تمام مدت را دلش نمی

 این خانه تنها گذرانده است.  با ژوبین در

ماریا در اصلی خانه را هم باز کرد و خواست دستش را سمت 

 کلید برق ببرد که سیاوش روی هوا مچ دخترک را قاپید.

کنی دختر؟ حتی اگه ژوبین هم خونه نباشه یه چیکار می -

مونیم ی نور ببینن میان سراغمون. اونوقت من و تو میباریکه

 ت خالی.لنگ در هوا و دس
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دونم! اسمش رفت یه جای به اسم... نمیها میژوبین آخر هفته -

رو یادم نمیاد. اما فکر کنم باشگاه ورزشی بود. مطمئنم االنم 

 اونجاست که گفتم امشب بیایم.

سیاوش نفسش را بلند فوت کرد و نور فلش الیت را جلوی پای او 

گرفته  شدند، سنگین وانداخت و همانطور که وارد خانه می

 زمزمه کرد:

 کالب!  -

 دونی کجاست؟آره. همین بود اسمش. تو می -

چرخاند، سیاوش همانطور که نگاهش را محتاط بین دیوارها می

بیشتر به ماریا نزدیک شد و باز هم مچ دستش را از روی مانتو 

 گرفت.

دونی که کاِرش تعلیم فایترهاست برای تبدیل کردنشون به یه سگ -

 .شیهای سفارقاتل

 زده و با قدری ترس نگاهش کرد و آرام لب زد:ماریا بهت

 چی؟قاتل سفارشی؟ یعنی -

 مفصل میگم بهت االن وقتش نیست. از کدوم طرف بریم؟ -

 ی مدارک رو همونجا قایم کردم.دست راست اتاق منه. همه -

وارد اتاق که شدند، عطر یاس در ترکیب با بوی گرد و خاک 

نوازش داد و او با لبخندی ناخودآگاه، زمزمه مشام سیاوش را 

 کرد:

 المصب... هرجا پا گذاشتی اثر انگشتت هم جا مونده. -

ماریا ساک آبی آسمانی و کوچکی را کف اتاق انداخت و یک 

ی پالستیکی و کدری که محتویاتش کیف دستی چرم سیاه و کیسه

 ناپیدا بود، میانش قرار داد. 

 منظور؟ -

؟ خوِد گِل یاس هم انقدر عطر و بو نداره که تو تر از اینواضح -

ریسه کردی دنبال خودت. یه رحمی به دِل ما هم بکن کریستال 

 مونه رو دستت ها!کنه میخانوم. جنبه نداره غش می
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 ۱۶۷#پارت_

 

ماریا با لبخند کمرنگی که مطمئن بود در آن تاریکی به چشم 

ق رفت و درش ی اتاسیاوش پیدا نیست، سمت کمد دیواری گوشه

 های روی رگال را کنار زد و میان کمد ایستاد.را گشود. لباس

های دور و نیا. برعکس آویزونانقدر چرت و پرت نگو بزرگ -

 پیچه تو هم.برت، رو من اثر معکوس داره، بیشتر کالهمون می

کرد حفاظ سیاوش جلوتر رفت و همانطور که او با اخم سعی می

ند، به عمد نور را میان صورتش چوبِی پشِت کمد را باز ک

انداخت که دخترک بیشتر ابرو در هم کشید و صورتش را جمع 

 هایش را روی چشمانش گذاشت.کرد و یکی از دست

 کنی دیوونه؟ چیکار می -

هم بعید نیست حتی تو این  خودت میگی دیوونه! از آدِم دیوونه -

 شو ببینه.شرایط دلش بخواد صورت گل یاس

ش را برای گرفتن فلش الیت جلو برد و او با تخسی ماریا دست

دستش را باال کشید و نور را بیشتر سمت صورتش متمرکز کرد 

 هایش را بست. تر چشمو ماریا محکم

و های مناینکه تو همچین موقعیتی مسخره بازیت گل کنه و چشم -

 اذیت کنی دیوونگی نیست، عین حماقته! 

اش را نگاه ی جمع شدهند چهرهسیاوش به او نزدیک شد و با لبخ

 کرد.

خوای بذار؛ به نظر من که الزمه یه نمه شو هرچی میاسم -

دیوونگی و حماقت درز کنه الی این همه کار عقالنی و 

 الزم.احتیاط

 ی او کوبید و سیاوش آرام وماریا با حرص مشتش را به سینه

 توی گلو خندید.

نور لعنتی رو.  سیاوش چشمام درد گرفت بگیر اون طرف این -

 مونیم. ریزن سرمون دست خالی میدیر میشه به قول خودت می
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سیاوش قدری نور را از صورت او فاصله داد و ماریا که 

هایش را باز کرد، نور را سمت صورت خودش متمایل کرد چشم

خود هم خفه و کنار او توی کمد ایستاد. فضای اندِک آنجا خودبه

کرد تر شده بود و ماریا حس میبود، حاال با حضور او تنگ

کشد. سیاوش یک دور چشمانش را تر از هروقتی نفس میسخت

های او چرخاند و بعد سرش را جلو ی طوسِی مردمکمیان چشمه

برد. نفس گرمش میان صورت دخترک پخش شد وقتی با لحنی 

 خاص، در عین تخس بودن و شیطنت زمزمه کرد:

تر گیرن، خوشگلوقتی درد میتا حاال کسی بهت گفته چشمات  -

 میشن؟

 میشه ازت خواهش کنم دورتر وایستی؟ -

دونی میشه ازت خواهش کنم چیزی رو ازم نخوای که می -

 نوچ؟  بعدش میگم

دار نگاهش کرد و او یک تای ابرویش را باال ماریا حرص

 انداخت. 

گفتی؟ فکر کنم واسه کشیدن چوب اون اثر معکوس چی بود می -

کنه. چون باید برخالِف قسمتی که در اصلی باز هم صدق می

 میشه بسازیش تا کار کنه. 

ماریا چند لحظه متفکر نگاهش کرد. حق با سیاوش بود. دخترک 

کرد و به خاطر همین تا آن لحظه در یک جهت اشتباهی تالش می

 ساز نشده بود. چرا خودش یادش نبود؟ دن دِر کهنهقادر به باز کر

با صورتی بداخم، پشت به او ایستاد و دستش را سمت چوب 

 نازک و کرمی رنِگ پشت کمد برد. 

و ساختی، چطوریاس که قلقش دستت نیست موندم اگه خودت این -

نیا به و یه کشیدن ساده رو فراموش کردی! حاال ِهی بگو بزرگ

ی خواد نقشهه. من اگه نباشم، کی میخورهیچ دردی نمی

راهنمات بشه؟ اگه نگفته بودم که تا صبح این مادر ُمرده رو 
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کشیدی و تهش هم دستت به هیچی بند نبود خانوم اشتباهی می

 خانوما. 

آورد، ماریا همانطور که توی دلش ادای حرف زدنش را در می

مت ی نثارش کرد. با حرص دستش را س«ی وراجپسره»زیرلب 

. چون چوب پشت کمد برد و به تندی آن را درجهت مخالف کشید

ای که به دستش وارد شده چوب را سریع کشیده بود، با ضربه

بود، پایی که سخت بود برایش کنترل تمام وزن دخترک، تعادلش 

را از دست داد و او برای اینکه جیغ نزند دست دیگرش را جلوی 

رفت و ماریا که هر دهانش گذاشت. عصای فلزی سمت عقب 

هایش را روی داد روی زمین بیفتد، محکم چشملحظه احتمال می

ها و مدارک در کف کمد به هم فشرد. صدای پخش شدن برگه

گوشش رسید و... چند ثانیه بعد، درحالیکه همانطور صاف سر 

های تند و ناموزون قلبش چشمانش جایش  ایستاده بود، میان تپش

ی سرد و مردانه تا عمق ظه یک رایحهرا باز کرد. همان لح

هایش رخنه کرد و صدای سیاوش را درست کنار گوشش ریه

 شنید:

تو بِپا ِر به ِر پخش چشم ِکش کنی، جلوو فحشجای اینکه مدام من -

 زمین نشی. میفتی اون یکی پات هم ناقص میشه ها! 

ماریا که تازه به خودش آمده بود، چشمانش را سمت پایین مایل 

. دست چپ سیاوش دور رد و توانست موقعیش را تشخیص دهدک

کمرش حلقه شده بود و با دست راست عصا را نگه داشته بود که 

روی زمین نیفتد. دخترک که صاف ایستاد، آن را زیر بغلش 

هایش ُگر گرفته گذاشت و دستش را از کمرش فاصله داد. گونه

د و سمت ی کوتاه، گلو صاف کربود وقتی با یک تک سرفه

سیاوش چرخید. هرچند هنوز صدایش بر اثر آن اضطراب و 

 جان بود. لرزید و کماسترِس یهویی می

 . من بهت فحش ندادم.طبق معمول توهم زدی -
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چه فرقی داره؟ بد و بیراه که گفتی. سگ زرد هم داداش  -

 ی شغاله.کوچیکه

 

 ۱۶۷ادامه... #پارت_

 

که او زودتر فلش الیت را  هایش را از هم فاصله دادماریا لب

 سمتش گرفت و امان حرف زدنش نداد. 

جای اینکه ِهی جواب از تو آستینت بکشی بیرون و با من یکه به  -

ها رو جمع و بگیر وایستا بیرون الاقل بتونم برگهدو کنی، این

 کنم. 

حرف فلش الیت را از او گرفت و از آن فضای تنگ و ماریا بی

اش را بیرون دهد. ه توانست نفس گرفتهکوچک که خارج شد، تاز

با چند نفس عمیق قدری ضربان قلبش را تنظیم کرد و دوباره به 

 سیاوش نگاه کرد. 

دارش بود، تا رنگ شلوار زاپهای کت جینش را که همآستین

کرد. به آرنج باال زده بود و با اخمی کمرنگ کاغذها را جمع می

دیواری دو الیه چوب  ای بود پشت کمدنظرش کار هوشمندانه

کار شود و میان آن دو، یک رج باریک برای پنهان کردن 

روزی  وزن فضا قرار دادن. شاید خودش همچیزهای نازک و بی

 .دادبرای اسنادش همین کار را انجام می

. سمت مخالف چرخید و ها را مرتب کرد و از جا بلند شدبرگه

خارج نشده بود که های نیمه بازش هنوز کالمی از میان لب

 تند و تیز، صورتش جمع شد و احساس یک نور سفید وبا

 هایش را محکم روی هم فشرد. چشم

کنی کریستال؟ بردار اون ابزار شکنجه آخ آخ... چیکار داری می -

 دختر. رو کور شدم
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های بسته، با ماریا بی صدا و آرام خندید و سیاوش با همان چشم

داد تا موقع بیرون ورتش را حرکت میهای اسپاحتیاط سر کفش

 آمدن از کمد سکندری نخورد.

دونم هنوزم به چیزی که عوض داره گله نداره. هرچند... بعید می -

 دیوونگی وسط یه کار عاقالنه اعتقاد داشته باشی. 

کرد نخندد، طرح لبخند روی صورتش سیاوش درحالیکه سعی می

 نشست و به سختی از کمد خارج شد. 

ی دیگه همچین تِزی صادر ی بابام بخندم دفعهگوِر نداشته من به -

ذاشتی بیام بیرون از این دخمه، بعد دست پیش . الاقل میکنم

 ی شتریت دختر. گرفتی واسه کینهمی

صدا خندید و او الی چشمش را باز ماریا ریز و کوتاه، اما بی

ت. آرامی که گفت، دوباره آن را روی هم گذاش«ِ آخ»کرد و با 

دست آزادش را سمت کمر ماریا برد و به کمربند مانتوی دخترک 

کرد، او را جلو برد و سمت بند کرد. بعد همانطور که تقال می

هایش را به هم فشرد که صدای خودش کشید. ماریا محکم لب

هایش را برای زدن حرفی از هم اش بلند نشود و سیاوش لبخنده

یدن صدای دعوا و بعد هم فاصله داد که... همان لحظه با شن

زمان با سقوط فلش شلیک گلوله، تن ماریا به لرزه افتاد و هم

هایی گرد شده و الیت از دستش به روی زمین، با چشم

ی سیاوش زل زد. هایی لرزان به چشمان نافذ و تیرهمردمک

اش را اشاره هایش برای زدن حرفی لرزید که سیاوش انگشتلب

ی دخترک گذاشت و با تکان دادن زدهو یخ بازهای نیمهروی لب

سرش به طرفین، وادار به سکوتش کرد. بغضی آنی، میان گلوی 

او سنگین شد و چشمانش در شرف باریدن بود وقتی سیاوش 

روی زانو نشست و به تندی کاغذها را توی ساک گذاشت و 

زیپش را بست و آن را میان دست چپ گرفت. دست راستش را 

ا حلقه کرد و پای سالم او را تقریبا همراه خودش دور کمر ماری

کشید وقتی تند به سمت خروجی رفت و در همان روی زمین می
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حال امیدوار بود دوباره صدای شلیک بلند نشود. اگر صاحب آن 

کرد چون از قبل آورد، بدون شک مجازاتش میشلیک را گیر می

م شرایط زیادی گفته بود حق استفاده از اسلحه را ندارند و اگر ه

کن استفاده کنند. اصال به خصوص بود، مجبورند از صدا خفه

ه باز شود را ی پلیس به آن بیغولکله ی اینکه سر وحوصله

نداشت. به خصوص که صد در صد پای خودش هم گیر بود و 

هایش ی آزادِی مشروط به کار و معاملهتوانست به واسطهنمی

 . ادامه دهد

دند، ماریا با دیدن مرد بلند قدی که ریش پرپشت مقابل در که رسی

و چشمان سیاهش از او یک حیوان درنده ساخته بود و با قامتی 

بلند و عضالنی میان چارچوب ایستاده بود، ناخواسته جیغ کشید و 

سر خودش نگه داشت و با اخم به آن مرد نگاه سیاوش او را پشت

میق گسترده شد و های زرد و سیاهش به نیشخندی عکرد. دندان

کرد و با صدا هایش را میان هم قفل میهمانطور که انگشت

شکست، صدای ناهنجارش تن ماریا را لرزاند و دخترک می

 محکم و ترسیده بازوی سیاوش را چنگ زد.

 کجا با این عجله؟ بودیم حاال در خدمتتون. -

بعد قدمی جلو رفت که سیاوش سر کفشش را به عقب متمایل کرد 

سرش ماریا به پیروِی او عقب رفت و با قدری فاصله، پشتو 

 ایستاد.

چی رو و همه فکر کردی شهر هرته؟ هست و نیست و بد و خوب -

ُهلُفتکی هورت بکشی باال و یه وجب آبم روش؟ خداییش بد 

 جیگری داری تو بچه! 

بعد با نیشخند نگاهش را سمت ماریا کشید و همانطور که زبانش 

داد، با لحن بد و های باال حرکت میندانرا روی ردیف د

 ناکی ادامه داد:چندش

 بد جیگری هم همراهت آوردی! تو بمیری عجب مالیه! -
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 ۱۶۸#پارت_

 

ماریا با غیظ توی خودش جمع شد و سیاوش حس کرد خون به 

 صورتش دوید و محکم دستانش را مشت کرد و از الی دندان غرید:

ندونات پخش میشه کف حلقت تو! گنده گویی نکن که دببند دهن -

 ی حمال! قراضه

 اش را باال کشید.مرد نگاهش را سمت او برگرداند و با نئشگی بینی

 کردی؟ رو نمی نه بابا؟ َپ زبون هم داری و -

سیاوش بدون اینکه با ماریا نگاه کند، دستش را عقب برد و ساک را 

داد. ماریا نامحسوس به سمتش گرفت و با دست دیگر عدد پنج را نشان 

های او سوق داد سعی کرد جلب توجه نکند وقتی نگاهش را سمت دست

و درست یا غلط، پنج را به پنج ثانیه تعبیر و توی دلش شروع به 

 شمردن کرد و همان لحظه صدای سیاوش را شنید.

شم دارم. اونقدر درازه که بپیچه دور دارم. خوب که نه، بد قواره -

که بری بچسبی به سنگ قبر هفت  گلوت و چنان عزرائیلی بشه

 جد و آبادت و دیگه هم این دور و اطراف پیدات نشه. 

زمان با فریاد ماریا شمردن پنج ثانیه را تمام کرده بود که سیاوش هم

دخترک سریع آن را روی هوا  بلندش، ساک را به طرفش انداخت و

 قاپید.

 سمت ماشین. فرار کن ماریا. برو -

تکیه بر عصایش زد و درحالیکه با تمام وجود لنگان،  به سختی و

 هایش سرریز نکنند، به سمت در قدم تند کرد ومراقب بود اشک

شنید، اما تا خورد را می سیاوش با آن مرد گالویز شد. صدای زد و

 زمانی که میان چارچوب قرار نگرفت، سمت آنها برنگشت.



 

443 | P a g e 
 

گفتن آن « آخ»دن چندتا نفس عمیق کشید که نفسش تازه شود و با شنی

ی بعد، با ترسی مشهود سمت آنها ی بلندش به قصد حملهمرد و نعره

ی پیش رو، بغض میان گلویش آب شد و ساک برگشت و با دیدن صحنه

 هایش رها شد و جلوی پایش، روی زمین افتاد.از میان دست

ی غریو و ناهنجار موهایش را رخ سیاوش پیدا بود و مرد با آن جثهنیم

ته بود و درحالیکه خود زخمی و خراش برداشته بود، مشت توی گرف

داد. ماریا های سیاوش گلوی او را فشار میزد و دستصورتش می

دستش را مقابل  زده و ناباور، قدمی رو به عقب برداشت و هردوبهت

خبر از قصد سیاوش، سرش را به طرفین تکان داد. دهانش گرفت و بی

اش از آن مردک زپرتی شکست خورده و جیخواست باور کند نانمی

 مرده شده، سیاوش است... خون آن مردی که صورتش آنطور کبود و

سیاوش همانطور که نقشه کشیده بود، سر مرد را با دعوا و مشت گرم 

اش بنشیند و پروا روی سینهداد مردک بیکرده بود و به عمد اجازه می

کرد سیاوش او فکر می ای کهضربه به صورتش بزند. درست لحظه

پرتی و خستگی او کشد، پسر جوان از حواسهای آخرش را مینفس

سوءاستفاده کرد. خودش دست خالی بود، پس باید از سالح او استفاده 

او  K5ی . به سرعت دستش را پشت کمر آن مرد برد و اسلحهکردمی

ش را از غالف بیرون کشید. نیشخند مرد به آنی رنگ باخت و سیاو

ی او کوفت و فرز اسلحه را زیر گلویش گذاشت کف دستش را به شانه

 و پوزخند زد:

 عیِشت ِطیش شد نه؟  -

 اش را ادامه داد:و با فشردن بیشتر اسلحه، جمله

باس میشد! باس میشد تا حالیتون شه وقتی با خون تهدیدم  -

 تون رو بدم.کنین، بلدم با خون جوابمی

ز مقابل دهانش برداشت و تا خواست جلو هایش را اماریا ناباور دست

برود، سیاوش ماشه را فشار داد. با صدای شلیک، دخترک جیغ نسبتا 
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هایش را هایش گذاشت و چشمبلندی کشید و هردو دستش را روی گوش

بست که نبیند محتویات مغز آن مرد در کسری از ثانیه دیوار را رنگین 

 کرد.

زده به را همانجا رها کرد و بهتضربان قلبش شدت گرفته بود. اسلحه 

 کرد.لرزید و گریه میطرف ماریا دوید که از ترس می

تو برا چی وایستادی اینجا؟ نگفتم بهت برو تو ماشین؟ نگفتم نمون  -

 تو این خراب شده؟ 

های گرد شده و صورتی ماریا با چشمانی خیس از اشک، به چشم

 آلود سیاوش زل زد و زمزمه کرد:خون

دونستم دستات به خون... واقعا خواستم تنهات بذارم. چه مینمی -

 کشتیش سیاوش؟ 

داد و مانع از حرفی نزد. انگار یک نفر محکم گلویش را فشار می

شد. سیبک گلویش تکان محکمی خورد. عصا را از سخن گفتنش می

دست ماریا گرفت و ساک را از روی زمین برداشت. دست دیگرش را 

 ک حلقه کرد و بریده بریده گفت:دور کمر دختر

دونم غیر از این یارو بازم این دور و اطراف آدم کاشتن یا نمی -

ها تحت هیچ شرایطی داخل نیان. چندنفری نه؛ ولی سپردم بچه

ست پس تکیه بده به من. مون خوندهی جفتبیان سراغمون فاتحه

 رسیم به ماشین. اینطوری تندتر می

 تر کمر دخترکی او تکیه داد و سیاوش محکمماریا بی حرف به شانه

 را گرفت و به سمت خروجی خانه به راه افتاد.

های خودمحتارش روی گونه روان میشد و سعی لحظاتی بعد، اشک

کرد اصال سمت عقب برنگردد که نبیند دود غلیظ آتشی را که حاال می

دانست کاِر ی او را نابود کرده و به ویرانی کشانده بود. خودش میخانه

. چون به محض خروجشان از ویال صدای های سیاوش نیستآدم
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های آتش از انفجار شنیده شد و تا آنها سوار ماشین شده بودند، زبانه

نشانی که ها بیرون زده بود و حاال هم صدای ماشین آتشپنجره

تر به کرد، تا چهار خیابان آن طرفحضورش دیگر دردی را دوا نمی

 د.رسیگوش می

 

  ۱۶۸ادامه... #پارت_

 

سرش را از پشتِی صندلی گرفت و همانطور که خوِن دستش را با 

پرسید، زدود، صدایش که خطاب به راننده سوال میی کت میگوشه

 سکوت ماشین را از بین برد.

 شلیک گلوله کاِر ما بود؟ -

 ی زخمی او و اخم کمرنگش انداخت.کمیل از آینه نگاهی به چهره

ها هیچکدوم دست به اسلحه نشدن. جفتش کاِر سیاوش خان. بچهنه  -

خودشون بود. اصال نفهمیدیم چی شد... تا شما رفتین یهو از سر و ته 

 شون پیدا شد. کاربلد هم بودن ناِکسا.خیابون سر و کله

 تلفات هم دادیم؟ -

تلفات زدیم، ولی کسی از خودمون کشته نشد. فقط یکی دو نفر  -

ر بود که خواستیم ببریم بیمارستان، منتها دیدیم خیلی خیته حالشون ناجو

 و نشدنی. 

سیاوش نفس بلندش را کالفه فوت کرد و تلفن همراهش را از جیب 

ی فرهاد مکث کرد و شلوار بیرون کشید و بدون معطلی روی شماره

 کرد، خطاب به کمیل گفت:همانطور که پیغامش را برای او تایپ می

یاورون. بعدم خبر بده یاسر هرکی زخمی شده برو سمت ویالی ن -

 رو بیاره همونجا.
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گفت و ماریا که سوالی نگاهش کرد، سیاوش شانه باال « چشم»کمیل 

 انداخت و سر زبانش را روی لب پایین کشید و زمزمه کرد:

آدرس اون خراب شده رو از قبل داشتن. یهو دیدی بدوقت اومدن  -

که از پس فایترهای آموزش خفتمون کردن. چهارتا دونه نگهبان 

 دیده برنمیان، میان؟

 ادامه... 

ماریا بدون هیچ حرفی، سرش را سمت شیشه چرخاند و سیاوش بااخم 

خواست، آدرس در پاسخ فرهاد که برای آمدن به ویال دلیل می

گفت فقط خودش را برساند و بعدا علتش را توضیح فرستاد و میمی

 دهد.می

ی خیس دخترک رخ و گونهش معطوف نیمسمت ماریا چرخید و نگاه

خواست پیش نرفته بود شد. هیچکدام از اتفاقات امشب، آنطور که او می

ی دخترک، قلبش آکنده از غم شده و فقط خدا کرد از غصهو حس می

دانست چقدر سخت است کنترل دستی که او مشتش کرده بود تا می

های اشکش را انهی زیبا و مغموم نرود و یکی یکی دسمت آن چهره

 .پاک نکند

نگریست و فکرش، رمقش به خیابان باران خورده مینگاه خیس و بی

کرد و اسبی وحشی بود که سریع و ناموزون به هر سمتی تاخت می

دانست امشب چه غمی در دل ماریا تازاند. انگار خدا هم میافسار می

پای دخترک رخته کرده است که به آسمان گفته بود ابرهایش را پابه

 بگریاند و قطرات ریز باران را به زیر پای تهران فرش کند.

شدت باران خیلی هم زیاد نبود، اما چون پشت ترافیک بودند، نرم 

ببیند،  نرمک شیشه خیسی گرفت و کمیل برای اینکه بیرون را واضح

ی پنجره گذاشت و با سر . آرنجش را لبهپاک کن را فعال کردبرف

اش سررفته بود و پشتش را خاراند. حوصلهی ابروی کمانگشت گوشه

زند و نه سر دماغ وقتی دید سیاوش برعکس همیشه، نه با او حرف می
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کند، سر انگشتش است و در عوض با اخم از شیشه بیرون را نگاه می

ای بعد، صدای خواننده سکوت سنگین را سمت پخش برد و دقیقه

ماشین را از میان اتوبان خیس از ماشین را درهم شکسته بود و کمیل 

 .گذراندباران می

 

 ۱۶۹#پارت_

 

 شرم به این دنیا

 به این دردا

 به این عمری که برنمیگرده

 خودم رفتم

 دلم جا موند

 کی تقدیر رو اینجور عوض کرده

 

مشتش نرم نرمک از هم گشوده شد و دستش را قدری نزدیک دست 

ماریا که با فاصله از او کنار پایش افتاده بود، متمایل کرد. سر انگشت 

کوچکش، انگشت کوچک ماریا را لمس کرد و دخترک با حرکت 

جا شد. سیاوش محکم ی او، حس کرد چیزی میان گلویش جابهبارهیک

انگشتش را بیشتر روی انگشت او امتداد بزاق دهانش را فرو برد و 

نور بودند، اما داد. هردو ظاهرا از پنجره خیره به خیابان خلوت و کم

حواِس ماریا پرت گرمای دست سیاوش بود و حواس سیاوش، نزد 

 . ظرافت انگشت ماریا

 

 داره یه عمر میشه
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 که زیر آوارم

 ولی تا جون دارم

 دوستت دارم

 داره یه عمر میشه

 د و بارونمتو با

 مقصر من بودم

 دونممی

 

دادند. های سیاوش، نرم و آرام آرام دست او را نوازش میانگشت

کرد گرمای آن انگشتان مردانه از دنیای فکر و خیال دخترک حس می

خواست. انگار کفِر خدا بود اند، اما... او این را نمیبیرونش کشیده

کرد. ر مقاومت میاحساس مثبت داشتن نسبت به سیاوش که اینطو

برعکس او، سیاوش با چند وجب فاصله از ماریا، توی فکر و خیاالت 

خودش غرق شده بود. کابوِس چهار سال قبل، مثل مته میان قلبش جا 

خوش کرده بود و شده بود یک خأل عمیق که ماریا را چون یک خط 

اش. کاش موازی، دور کند و دور کند و دور کند از دل دیوانه

ی لعنتی هیچگاه ها را برگرداند. کاش این گذشتهنست دقیقهتوامی

آمیز به صورتش سرش نبود. اشتباهاتش با حالتی موذیانه و تمسخرپشت

کرد کاش اصال وارد دم و دستگاه بهنام زدند و او آرزو مینیشخند می

خوری کند! آن هم از تنها دختری که نه با نمیشد که به اجباِر پدر، حق

ی با روح او در هم آمیخته بود و در تمام این مدت ملکه جسمش، که

 قلبش بود...

 

 یه حسرت از گذشته
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 مونده تو وجودم

 اونی که باید

 واسه تو بودم، نبودم

 نبودم

 نبودم

 نبودم

 

  ۱۶۹ادامه... #پارت_

 

های طاغی و سرکش ماریا خواست دستش را عقب ببرد که انگشت

سیاوش، این اجازه را از او سلب کردند و خود مختار چفت شدند میان 

اش فرو انگشتان کشیده و ظریف او. دخترک حس کرد چیزی ته سینه

حال سرش را به پشتِی صندلی تکیه داد. ریخت و سیاوش عاجز و بی

موقعی، باال پایین رفت و ینِی گنگ و بیسیبک گلویش با احساس سنگ

 محکم دست او را میان انگشتانش فشرد. 

 

 داره یه عمر میشه 

 که زیر آوارم

 ولی تا جون دارم

 دوستت دارم

 داره یه عمر میشه

 تو باد و بارونم
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 مقصر من بودم

 دونممی

 

ماریا سرش را سمت او چرخاند و نگاهش به دست خودش که چطور 

ی سیاوش، خیره ماند. میان دست محکم و رگ کشیده محصور شده بود

های عضالنی ای این فکر از ذهنش گذشت که چقدر همیشه هیکللحظه

برد. چمشانش نرم نرمک را دوست داشت و از الغرِی ژوبین رنج می

رخ سیاوش. موهای سیاه و باال آمدند و درنهایت... گیر کردند روی نیم

مه ژل و روغن که برای فیکس حالتش، حتی با وجود آن هخوش

کشیدند و کردنشان به کار گرفته بود، تارهای لخت خود را به رخ می

هایش در فرم و مژهبلند و بَراق تا پشت گوشش آمده بودند. بینی خوش

دید و ندانست که چقدر غم تیررس نگاه ماریا بود اما چشمانش را نمی

 ای خفته است.ه و شیشههای سیاو پشیمانی و... حتی شرم! در آن گوی

 

 داره یه عمر میشه 

 که زیر آوارم

 ولی تا جون دارم

 دوستت دارم

 داره یه عمر میشه

 تو باد و بارونم

 مقصر من بودم

 دونممی

 «شرم_ گرشا رضایی»
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خواست دوباره سرش را سمت شیشه بچرخاند که همان لحظه سیاوش 

ن حرکت را از رنگش، انگار توابه سمتش برگشت و نگاه نافذ و شب

لرزید های گرد و موهومش میعضالت گردن ماریا گرفت. مردمک

هایش را از ی ماریا، لبرنگ و محو شدهوقتی خیره به چشمان خوش

ای به پا اش با یک بخش از ترانه، چه ولولههم فاصله داد و زمزمه

کرد میان دل دخترکی که برای اولین بار، آن حجم از احساس را لمس 

 د. کرمی

 ولی تا جون دارم، دوستت دارم...  -

ریش نرم و شمش چکید و میان تهی چای زالل و شفاف از گوشهقطره

مرتبش گم شد، اما ماریا میان تاریک و روشن اتاقک ماشین آن را 

صدا و ناخوانا را لمس کرد و فشاری ی بیندید. تنها احساِس آن زمزمه

هایش که سیاوش ناخودآگاه به دستش وارد کرد، مثل صاعقه به مویرگ

الیکه پسر جوان با اشتیاق و خواهش صورت زیبایش را پیچید و درح

های خوشرنگ زد برای محو شدن در آن چشمکرد و دل دل مینگاه می

فریب، ماریا با فرو بردن آب دهانش، به تندی دستش را از میان و دل

ی عضالنی او بیرون کشید و انگشتانش را در هم قفل کرد و پنجه

 ند. دوباره سرش را سمت شیشه چرخا

رخ هیچ حرفی دستش را مشت کرد و همانطور خیره به نیم سیاوش بی

ای زیبا و خواستنی دخترک باقی ماند. از نظر او ماریا در هر زاویه

خواست بها ندهد رغم اینکه میی رسیدن، بهبود... و دخترک تا لحظه

ی مردانه، تمام حواسش به گزگِز روی انگشتان و دیدن آن پنجه

ی پُر از احساسش شده بود و ها و زمزمهاوش و جسارتمعطوف سی

ی آن اعتراف غریب اش را در لحظهریز چهرهبدون اینکه بخواهد، یک

 آورد...کرد و به یاد میو مالیم، ریکاوری می
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 ۱۷۰#پارت_

 

در که با ریموت گشوده شد، ماشین وارد فضای باغ بزرگ ویال شد و 

های فرش کف باغ و چراغگماریا فضای سبز و شمشادها و سن

. نمای کرمی رنگ ویال، سقف و دار اطرافش را از نظر گذراندپایه

هایی که ترکیب کرم های سنگی و کاکائویی رنگش، همراه آالچیقنرده

داد که دخترک چند ای داشتند، آنقدر ظاهرش را زیبا جلوه میقهوه

انش روی لحظه خیره به آن ساختمان عظیم نگاه کرد و بعد، چشم

کردند کشیده شد و به نمای عمارت هایی که ارتفاعش را بیشتر میپله

های کاتولیک ساخته شده بود، خیره شد. که درست شبیه به ساختمان

گیر و ی خاصی که برای دخترک چشمنظر! با سلیقهیک معماری بی

 زیبا به نظر رسیده بود.

سرش ی پشتکمیل از عمارت گذشت و تازه آن لحظه بود که ویال

های مکعبی و مدرن خط فرشهویدا شد. بین هردو ساختمان، با سنگ

های اطرافش آن را از مابقی فضای باغ فاصله کشیده شده بود و نرده

کرد. رنگ و دیزاینش تاحدودی شبیه به ساختمان اول بود اما سوا می

ها ی هیچکدام از عمارتمتراژ کمتری داشت. هرچند، دخترک اندازه

نتوانست به طور دقیق حدس بزند. برعکس ویالی جلویی که سوت  را

کشید، آنجا دو نفر نگهبان ایستاده و کور بود و کسی کشیکش را نمی

هایی هایش روشن بود. صدای عوعوی سگبودند و چندتا از چراغ

شنیده میشد که انگار داخل ساختمان بودند و پیدا بود هرکدام از نژاد 

کنند. پارکینگی نطور با صدایی خاص واق واق میمختلفی هستند که آ

ای بود که های پارک شدهکه دست راست کار شده بود، پُر از ماشین

شان را ندیده و حتی دخترک جز در بیلبورد و بنرهای تبلیغاتی مشابه

 شان را حدس بزند.قادر نبود اسم
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دی کمیل که اتومبیل را نگه داشت، ماریا سمت سیاوش چرخید و لبخن

ی لبش های پسر جوان نشست. زخم گوشهکج و همیشگی سوک لب

 قدری سوخت و آرام و زیرلب زمزمه کرد:

پیاده شو کریستال. اینجا صددفعه بهتره از اون لونه موش.  -

 مطمئنم ازش خوشت میاد.

دِر طرف او را باز کرد. دستش را با  و قبل از ماریا خودش پیاده شد و

مقابل او گرفت و ماریا با نگاهی اجمالی، رو از او جان همان لبخند کم

کشید، هایش را میبرگرداند و  بدون توجه به دستی که انتظار انگشت

هایش را عصا را زیر بغلش زد و از ماشین پیاده شد. سیاوش کالفه لپ

 پُر و خالی کرد و کنار گوش دخترک پچ زد:

تر. ِهی قواره کوتاه ُخلِقت کجه دیگه. دیوار منم که از عالم و آدم -

دونی بعدش ازت دوزی به تنم چون میمحلی میگیری و سگمی

 کنم.تشکر هم می

ی ماریا با اخم سمتش برگشت و صورتش درهم بود وقتی سینه به سینه

 او ایستاد و سرش را باال گرفت.

دونی غیرممکنه، فقط تالش بیهوده برای چیزی که خودتم می -

 یزه. رو به هم میاعصاب من

ی سیاوش قدری لبخندش را جان بخشید و نگاه ماریا روی زخم گوشه

اش را لبش کشیده شد وقتی او با سر انگشت اشاره، خون جاری شده

 کرد.پاک می

ی آخر باشه و تنها دلخوشی اتفاقا، همین تالش بیهوده اگه خونه -

واسه نزدیک شدن به اونی که با یه من عسل هم نمیشه قورتش 

اعصاب که نمیره هیچ، ژلوفن هم میشه واسه سر تا پا و  داد، رو

 بره. شوره با خودش میهرچی درد و غمه می
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گرفت و به سمت عمارت ماریا پوزخند زد و همانطور که رو از او می

 دار و اخم آلود واگویه کرد:رفت، زیرلب حرصمی

 واقعا که پرروتر از تو، توی این دنیا وجود نداره.  -

 هایش را زیر بغل چفت کرد و طوری که او بشنود گفت:سیاوش دست

تال! باید های تیِزت کریسکنی با لبهام میرو نداشته باشم که نفله -

 یه جوری از پِس خودم بربیام یا نه؟

ماریا حرفی نزد و درحالیکه سرش از درد رو به انفجار داشت و درد 

م تند کرد و اش شده بود، سمت ویال قدپا و لنگ زدنش باعث کالفگی

 سیاوش دوباره گفت:

ی طوسی. واسه نگهداری از جک و جونورهای اونجا نرو چشمه -

 منه. سر تا تهش توله سگ و کره خره که جولون میده.

تر گرفت هایش را روی هم فشار داد و عصا را محکمماریا کالفه پلک

رفت، زیرلب با خودش و همانطور که سمت ساختمان جلویی می

 زمزمه کرد:

 «طلب.ی شیاد و فرصتاز خودت و عمارتت متنفرم پسره -»

کمیل نزدیک او که با نگاهی خاص و یک لبخند کمرنگ دور شدِن 

 کرد، ایستاد و کنار گوشش گفت:ماریا را نگاه می

رسن اینجا. قبل از اومدن ما هم دارن می آقا، یاسر گفت نزدیکن -

از آپارتمان تخلیه  ها وسایلی که خواستینسامان و چندتا از بچه

 های عمارت.کردن و همونجوری که گفته بودین چیدن تو اتاق

. وجود دخترک سیاوش بدون اینکه نگاه از ماریا بگیرد پاسخش را داد

 چنین مسخ و محوش میشد. انگار سیاهچاله بود که او هردفعه این

کار تحویلم میدی. حواست خب. آزمایشگاه که نیست گزارشخیلی -

ه مشتی قاسم از خواب بیدار نشه. گناه داره طفلک سن و سالش باش
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شینه تو گیرتش اضطراب میزیاده، شلوغِی اینجا رو ببینه خوف می

ها رو ببره داخل دلش. خودت مراقب در باش. یاسر که اومد بگو بچه

 و منتظر وایستن تا دکتر بیاد باال سرشون.

 نداریم که!ها دکتر؟ دکتر کیه آقا؟ ما از این تیپ -

سپردم یه نفر که دستش تو کاره بیاد. آهان راستی... به شایان زنگ  -

بزن بگو چند نفرو بیاره جلو ویال کشیک بدن شاید نتونم شب خونه 

 بمونم.

 

 ۱۷۰ادامه... #پارت_

 

داد برگشت و دستش هایش را گوش میبعد سمت او که بااحتیاط حرف

 اش نهاد.را سرشانه

آ چینمو میای این دختر کم شه تک به تک پرهاتیه تار از موه -

 کمیل!

ها سپرم شایان بچهآقا ما کوچیک شمام هستیم. خاطرتون جمع. می -

 رو بیاره.

. اگه آمار گرفت، یه جوری راست و ریستش کن فکر بهنام نفهمه فقط -

 کنه میرن سیلوهای احمدآباد.

 چشم آقا. -

ها گام فرشبعد به سمت سنگی او را فشرد و سیاوش قدری سرشانه

ی بزرگ وسط باغ نشست و مشغول باز برداشت. کنار استخر و فواره

هایی شد که خیس از خون، بوی تلخی به خود گرفته کردن باند بوکس

هایش چسبیده بود. چند مشت آب بودند و خشک شده و سفت، به دست

ه هایی کی لبش درد گرفت و جای مشت. گوشهبه صورتش پاشید
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ذق افتاد. بدون اینکه مخاطبی در خورده بود، روی صورتش به ذق

هایش را توی آب فرستاد و دست« لعنت»ذهن داشته باشد، زیرلب 

شست، اما بوی ضخم خون به این سادگی پاک شدنی نبود و مدام 

داد. کتش را روی دست انداخت، باندها را برداشت و از جا آزارش می

اریا شد که مردد و بالتکلیف، همانجا پای . چشمانش زوم مبلند شد

کرد. با همان لبخند ها ایستاده بود و عاجزانه به انتهای آنها نگاه میپله

سرش ایستاد و آرام آرام سرش شیطون و بازیگوش، بی سروصدا پشت

هایش را را جلو برد. شال دخترک دور گردنش افتاده بود و او لب

 و به نرمی زمزمه کرد:درست کنار گوش ماریا قرار داد 

تیپ و ببخشید خانوم، شما سفارش یه فقره پیک موتورِی خوش -

 ها داده بودین؟جنتلمن، ِمن باِب باال رفتن از پله

خفیفی کشید و به سمت او برگشت. سیاوش با همان «ِ هعی»ماریا 

های هایش قد صاف کرد و زل زد به مردمکانحنای تخس روی لب

ی گاه دخترک از بازوهای عضالنی و یقهخوشرنگ و زیبای او. ن

ی تیشرت سیاهش پیدا بود، تا ی گشوده شدهبازی که از سه دکمه

های صورتش باال رفت. با تکان دادن سر، موهای شلخته و کبودی

موهایش را پشت گوش انداخت و نگاه سیاوش افسار گسیخت برای رج 

 رنگ.زدن تار به تار آن گیسوان صاف و شب

دونم، ها. اینجا آسانسور یا... چه میم باال رفتن از پلهسخته برا -

 ها نداره؟هر راهی به غیر از این پله

سیاوش چند قدم جلوتر رفت و درست مقابلش ایستاد. عطر سردش حاال 

با بوی باران ترکیب شده بود و قدری محوتر از همیشه به مشام 

 رسید.می

کرد، منم ی تق و توق میداره. منتها آسانسورش خرابه. یه مدته هِ  -

 یادم رفته بگم تعمیرش کنن.

 پس... من چطوری بیام باال؟ -
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 همونطوری که از گاراژ فرار کردی! -

های سیاه چشمان او که برق دخترک نگاه سرگشته و متعجبش را به تیله

زدند و شیطون شده بودند، دوخت و لبخند سوک لبش را از نظر می

 گذراند.

 اون موقع انقدر حالم بد بود که...یعنی چی؟ من  -

هللا رو بگیم خانوم خانوما چمشاشون بسته شد و یه که تا اومدیم بسم -

کنه درست، ولی راه و سک زدن به عالم بیهوشی. حاِلت فرق میسک

 روشش که همونه.

هایش قدری از هم های ماریا سوالی شد و همین که لبحالت چشم

 هایش را باال برد.کرد و دست ا غلیظفاصله گرفت، سیاوش لبخندش ر

کنم اذیتت نکنن. های خوبیم هستن. تضمین میهای من! بچهدست -

 دیم.حاال اگه خواستی بین راه کیک و نوشابه هم می

 اخم ماریا درهم رفت و سرش را به سمت مخالف چرخاند.

 ای بهت نمیدم.اصال فکرشم نکن! من هیچوقت همچین اجازه -

زنم تو کاِر عملی کنم. مستقیم میمن معموال خیلی به چیزی فکر نمی -

 کردن! 

بعد قدمی جلو رفت و با تو کشیدن لب پایین، به لبخندش رنگ بیشتری 

 هایش به گوش دخترک نزدیک شد.و باز لب بخشید

در ضمن، تو واقعا فکر کردی من منتظر تعارف و اجازه  -

ن ساکم سفت بچسب چون تا در و ببند... اومونم؟ کمربندتمی

 دیزی بازه، گربه حیا رو قورت داده و یه آبم روش!

ماریا با همان صورت درهم و اخمی که گره میان ابروانش انداخته 

زد؛ اما ندانست بود، سمت سیاوش برگشت. او تند و کالفه حرف می

سیاوش حواسش از عتاب او پرت است و شش دونگ به موهایی داده 
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حرکت سرش تکان خورده بودند و حاال در دستان باد  شده که با

 رقصیدند.می

کنم تو صورتت. اونوقت آقا گربه به وقتش این دیزی رو خرد می -

 یادش میره ُدم رقصونی با سین نوشته میشه یا با صاد!

ی کم سیاوش کوتاه خندید و دستی به صورتش کشید. از همان فاصله

هایش از هم فاصله گرفت. و لب آلود دخترک را نگاه کردصورت اخم

هایش اش چشم چرخاند و درنهایت، چشمچند ثانیه روی اجزای چهره

تر از های ماریا شد که حاال بخاطر تاریکِی هوا، قدری تیرهقفل چشم

های خوشرنگ لب همیشه بودند. صدایش آرام بود وقتی خیره به آن تیله

 زد:

 کنی!نمی -

 زیادم مطمئن نباش. -

و که اعتمادی نیست؛ ولی از خودم مطمئنم. دست به یقه بشی، به ت -

 شم!دست به کمر می

های تخس و لبخند کجش را نگاه کرد و بعد با لحنی ای چشمماریا لحظه

 سوالی زمزمه کرد:

 و از کجا درآوردی؟دست به کمر؟ این -

سر به کمر دخترک نزدیک سیاوش توی گلو خندید و دستش را از پشت

 کرد.

شم خانوم خانوما. وگرنه کمر خوِد خرس به کمِر تو میدست  -

 .ام که دست زدن ندارهگنده

 

 ۱۷۱#پارت_
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ی پالستیکِی هایش را روی هم فشار داد و دستهماریا با حرص لب

 ی او کوبید.عصا را به شانه

خاره که وایستادی جلو روم و جای اینکه انگار بدجوری تنت می -

 زنی. می راهکار بدی مدام حرف الکی

ای کوتاه ابروهایش را باال برد و دخترک را قدری به سیاوش با خنده 

 تر کرد.خودش نزدیک

راهکاری که تهش برسه به تو زیاده، منتها بستگی داره چقدر  -

 دست به خاروندنت ملس باشه! هرچی بیشتر، بهتر!

ای ای تأمل، قدم میانشان را هم از میان برداشت و لحظهبعد بدون لحظه

زد و تقال اش مشت میآلود به سینهبعد دخترک را همانطور که اخم

ها کرد از آغوشش بیرون برود، روی دست بلند کرده بود و از پلهمی

 رفت. باال می

اِتٍر بگیرم ای بابا دختر آروم بگیر دیگه. شیطونه میگه چهار قطره  -

 آ!جلو دماغت باز از حال بری

ی این رسه که جواب همهوقتی می انقدر حرف بیخودی نزن. یه -

 خراب. ی کلهذارم پسرههاتو کف دستت میگستاخی

تر به خودش نگه داشت و نما خندید، او را نزدیکو سیاوش دندان

 سرش را سمت صورت دخترک جلو برد.

التا االن خرابِی این کله رو دریاب تا از حاال تا اون موقع... اج -

 داغش خوبه.دهن نیفتاده! هرچیزی داغ

ی دار و عاصی سرش را سمت دیگر چرخاند و دستهماریا حرص

تر میان مشتش فشرد. پسر جوان عمدا او را طوری ساک را محکم

های قلبش اش باشد و او به خوبی تپشگرفته بود که سرش روی شانه

. قلبش... برعکس ظاهر شر و شیطونی که داشت، آرام کردرا حس می

هایش قابل لمس بود و تپید. با یک ریتم خاص. ضربانآرام و مالیم می
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ها به اندازه و مرتب بود که ماریا ناخودآگاه ی میان نبضآنقدر فاصله

شنید، هایش را نمیهایش را با تپش قلب او تنظیم کرد. صدای نفسنفس

هایش درحالیکه همانقدر مالیم و بانظم از میان ریه اما داغِی آنها،

خورد و میان موهایش شدند، مستقیما پشت گوش ماریا میخارج می

کرد اما... ناخودآگاهش از سیاوش پخش میشد. االن باید فرار می

کرد لمِس ترسید. وجودش با او بیگانه نبود. شاید حتی، احساس مینمی

آیند است. آنقدر احدودی هم برایش خوشهای ریتمیک و گرم، تآن نفس

تر برد هایش را روی هم گذاشت، سرش را قدری عقبکه دخترک پلک

 های محکم و حامی او آرام گرفت...و بدون هیچ حرکتی، میان دست

سر او سایید و میان موهایش گرم و  اش را به پشتسیاوش سر بینی

او آشنا بود، سیاوش هم های عمیق نفس کشید. همانقدر که ماریا با نفس

با عطر یاس آن دختر مانوس شده بود. دخترک خودش دلیلش را 

دانست، اما فوبیای وحشتناکی که حتی موقع دیدن مردها هم نمی

آمد، در کنار سیاوش به کل خنثی میشد. از همه گریزان سراغش می

وار واکنش مثبت رسید، ناخودآگاهش اتوماتیکبود اما به سیاوش که می

 .انداختداد و این اعتماد را هرچند کاذب، به جانش مینشان می

هایش را روی هم فشار داد و قبل از اینکه آن افکار مسخره بیشتر چشم

ی سیاوش فاصله داد و نفسش را بلند پیشروی کنند، سرش را از شانه

ها شده بود و مدام با خودش کرد. درست شبیه مالیخولیایی« ها»

. این پسر یک جهنِم خالص بود! با ظاهر و رفتاری که رفتکلنجار می

داد و سیستم عصبی دخترک هم البد گول همین او را بهشت جلوه می

ترسید. اما عقلش... تند و افسار گسیخته، را خورده بود که از او نمی

کرد و حاال دخترک خودش هم با خودش در کینه را رنگ آمیزی می

 جدال بود.

را هم گذراند و دخترک را روی زمین گذاشت و از  سیاوش آخرین پله

او فاصله گرفت. ماریا سعی کرد به مبارزه با خودش پایان دهد و میان 
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بس اعالم کند و صدای سیاوش... دقیقا محرکی اعصاب و عقلش آتش

 پرتی نیازش داشت. بود که او برای حواس

او رسید که های جلوی در گذشت و به و ستون نگاه ماریا از مجسمه 

 کرد. در عظیم و کاکائویی رنگ سالن را باز می

در با صدای بلندی باز شد و سیاوش کنار ایستاد و به صورت او لبخند 

 زد.

بفرمایید خانوم خانوما. شرمنده فرش قرمز تو دست و بالم نیست  -

 کردم زیر پات.وگرنه پهن می

خل شد. مدام تر گرفت و به عصایش تکیه زد و داماریا ساک را محکم

چنین ضعیفش کرده گفت که اینزیرلب به آن پای وامانده بد و بیراه می

 بود. 

 ی قبلی رو بیشتر دوست داشتم.ولی من... اون خونه -

 هایش را پُر و خالی کرد و دستش را دور چانه امتداد داد.سیاوش لپ

اونجا خیلی ساله که رفیقه باهام. خودمم االن که ازش دورم، حس  -

 نم یه چیزی کمه دور و برم. کمی

ماریا قدری نزدیکش ایستاد و سیاوش صورت دخترک را از نظر 

 گذراند.

 وسایلم چی؟ -

و بگم ولی... مجبورم خواد اینقبل از خودت چیده شده. اصال دلم نمی -

ی ساده، که سوای تمام این داستان فردا صبح بسپرمش دست یه خانواده

 ش زندگی کنن. خطر توو قضایا، ساکت و بی

ی تایید تکان داد و داخل ویال رفت و سیاوش از سرش را به نشانه

ی ماریا شد. سر مشغول نگاه کردن به کمر باریک و قامت کشیدهپشت

دانست این همه جاذبه . خوب میکرد کم بود انگارهرچه نگاهش می
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نسبت به ماریا، بر خالف تمام دخترهایی که تا آن لحظه اطرافش 

 دند، از روی خوشگذرانی و القیدی نیست.بو

 

 ۱۷۱ادامه... #پارت_

 

دخترک بمب بود! بمبی از جنس دوست داشتن... و احساسات پسر 

بار قلبش را لرزانده بود ترین ماده برای انفجاری که یکجوان محرک

تر ی وجودش جا خوش کرده، محکمو ارتعاشش هنوز در رگ و ریشه

 از قبل باقی مانده بود.

لوسترهای حسی به محض ورودشان، به صورت خودکار روشن شدند 

ها را روشن کرد. آنجا خبری از و نور سفید اطراف در و هالوژن

چیز مدرن و وسایل سنتی و سلطنتی نبود. برعکس فضای بیرون، همه

ی سیاوش چیده شده بود، اما باز هم با فانتزی، درست متمایل با سلیقه

 ..های خنثی و تیره.رنگ

های مرتب و لوسترهای هرمی نگاه دخترک از وسایل لوکس و نشیمن

ی گردی دوخته شد که در مرکز آن یک آکواریوم پلهگرفته و به راه

ای کار شده بود و نور طالیی ی درختی شیشهعظیم، به شکل کنده

انداخت. ماریا چند دور نگاهش های ریز و درشتش سایه میروی ماهی

های انتها چرخاند. به نظرش ترکیب رنگبی را در آن سرسرای

آمد اما نه وقتی که بیشترش مشکی، سفید و طالیی، به فضای آنجا می

 مشکی باشد. 

سرش ایستاده بود برگشت و پسر جوان سمت سیاوش که پشت

 هایش را زیر بغل گذاشت و لبخند زد.دست

که گفتم که خوشت میاد. وقتی خریدمش، دیدم اونقدری آس هست  -

 و بزنم.واسه خودم نگهش دارم و قید سودش
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 کنی؟ خودت تنهایی اینجا زندگی می -

آدم تو همچین درندشتی تنها باشه دیوونه میشه که! تنها نیستم. اینجا  -

زنم همیشه پُِره از خدم و حشم و مهمون. ولی چون دیر به دیر سر می

ست و همه هکنن. االنم که آخر هفتبهشون تا غروب بیشتر کار نمی

 زودتر از موعد رفتن پِِی عشق و حال. 

ماریا دوباره نگاهش را توی سالن چرخاند و این بار که به سیاوش 

 نگاه کرد، با لحنی به خصوص زمزمه کرد:

 همونقدر که بهت نمیاد، ترسناکی! -

 سیاوش با تعجب چشمانش را قدری گرد کرد و به نرمی پرسید:

 ستال!ترسناک؟ یه چی بگو بگنجه کری -

 هایش را باال انداخت و به او نزدیک شد.ماریا شانه

گنجه. مخصوصا که االن باخبرم آره، ترسناک! اتفاقا خیلی هم می -

 ات.ی کج و کوله و بدقوارهاز سلیقه

ای که آنجا کار شده بود، اشاره کرد. های خنثیو با چشم به رنگ

دخترک  سیاوش با همان لبخند کمرنگ، قدمی جلو رفت و نزدیک

 ایستاد.

خواست خودش دکوراسیون رو تعیین کنه، ولی من عادت دیزاینر می -

چیزش باید دارم به آرشیتکت جماعت رو ندم. جایی که مال منه، همه

 خاص خودم باشه.

 کال چندتا ملک و خونه داری مگه؟ -

 خصوصی و دونم! با یه حساب سرانگشتی... هفت هشت ده تاچه می -

ان و مجبورم مونقدرم شراکتی با اونایی که یه سر معاملهبی سر خر، ه

 ور که همچین توفیری نداره.ور اونبه تحملشون. حاال دو سه تا هم این
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ماریا سر تکان داد و سیاوش همانطور که خاص و متفاوت نگاهش 

کرد، صورتش را جلوتر برد و لب پایینش را توی دهان کشید. می

های ت وقتی چشمانش خیره به مردمکلحنش رنگ و بوی شیطنت داش

 ماریا درخشید و زمزمه کرد:

اس، تو یکی چرا انقدر ی من زیادی کج و بدقوارهاگه سلیقه -

 ی دلم شدی دختر؟قواره

هایش را درشت کرد و او کت را روی دست دخترک قدری چشم

دیگرش انداخت و دست راستش را به صورت ماریا نزدیک کرد. حتی 

رت وجودش پوست نازک دخترک را سوزاند وقتی بدون لمس، حرا

 ی او امتداد و زمزمه کرد:هایش را روی گونهپشت انگشت

هایی که رفتن و برگشتن، تو یکی موندنی شدی! ی گزینهبین همه -

چون اونا انتخاِب اجبارِی من بودن؛ ولی تو... تو همونی هستی 

مخم که بمیرم ام جفت پا میرن رو که اگه پاش بیفته، عقل و سلیقه

 برات.

های دخترک ها، گونهاز لمس گرمای دستش و از فرط التهاب آن واژه

هدف ُگر گرفت و سرش را به سمت دیگر کج کرد. دست سیاوش بی

رخ ماریا را رج روی هوا ماند و نگاهش همانقدر سرکش و عاشق نیم

تپید و صدای گرومپ گرومپش تنها آوایی زد. قلب دخترک باشدت می

 برد. شکست و از بین میشان را مید که سکوت میانبو

های سیاوش، نامحسوس روی موهای او کشیده شد و پسر سر انگشت

جوان از لمس آن تارهای سیاه و ابریشمی، محکم آب دهانش را بلعید و 

ماریا که نگاهش کرد، نرم پلک زد و صدای دخترک توی گوشش 

 انداز شد.طنین

آزاردهنده بود پس... لطفا تو هم با این  ی کافیامشب به اندازه -

 حرفا بدترش نکن.
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اش نشست. ته دل دخترک از آن همه دست سیاوش همانجا کنار گونه

شان را هم از میان برداشت. سینه به ی کمالتهاب تپید و سیاوش فاصله

ی دخترک ایستاد و او سر باال گرفته، به چشمان طاغی و نافذش سینه

رسید، پس برای نگاه ی سیاوش مید بود و تا شانهخیره شد. قدش بلن

 کرد.کردن به چشمانش زیاد نباید تالش می

 شم؟من باعث آزارت می -

 کنی بهم نزدیک بشی...به خودِی خود نه؛ اما وقتی تالش می -

کنم؟ من هیچوقت ازت دور نبودم کریستال. وقتی تو قلبم تالش می -

د و روحم اونجا کنار تو، چه نیازی کشی، وقتی جسمم اینجا بونفس می

تر ثابت کنم اگه قرار بود نزدیکم به تالشه که بخوام از این واضح

 داد؟نباشی، سرنوشت هیچوقت تو رو سر راهم قرار نمی

 

 ۱۷۲#پارت_

 

ماریا نفس بلندی کشید و پشت به او ایستاد. خواست فاصله بگیرد که 

پارکت انداخت، باند بوکس سیاوش قبل از او، به سرعت کتش را کف 

را میان هردو دستش گرفت و دور کمر ماریا حلقه کرد و تا دخترک 

فرصت کوچکترین حرکتی داشته باشد، باند بوکس دورش افتاده بود و 

نسبتا «ِ هعی»کشید. دخترک با گفتن سیاوش او را سمت خودش می

پسر ی سیاوش چسبید، اش که به سینهبلند، رو به عقب رفت و شانه

جوان دست راستش را جلوی شکم او، درست در قسمتی که شومیِز باال 

اش کرده بود، قفل کرد و دست دیگرش را کنار ی دخترک برهنهرفته

 گردنش گذاشت و سفت نگهش داشت.

زد و سیاوش سرش ماریا در آغوش او از فرط استرس نفس نفس می

گذاشت. عطر  هایش را آرام روی همرا کنار گوش دخترک برد و چشم
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ای که توی صورتش پخش شده بود، استشمام موهای او را از چند طره

رد نفسش، روی گردن ماریا به  شد.« ها»کرد و نفس غلیظش همانجا 

 گزگز افتاد و او ملتهب و یواش، کنار گوشش لب زد:

ی قدیمی از سرخپوستا هست که میگه هروقت دیدی یه افسانه -

کن تو خواب یه نفر دیگه بیداری! تونی بخوابی، شک نشب نمی

نخوابی از خوای با چه دلیلی توجیه کنی چهار سال شبحاال می

دورِی چشمات، تنها دلیلش این نبوده که واسه یه ثانیه هم که شده 

 و پشت پلکات بکشونم و یه لحظه تو خیالم ببینمت؟خودم

های او که محکم نگهش داشته بودند ماریا دستش را روی انگشت

گذاشت و سعی کرد خودش را از حصار آغوشش بیرون بکشد. اما 

اش را به تن او چسباند و دخترک چفِت چفت، به تر پنجهسیاوش محکم

 هایش فشرده شد.آغوشش چسبید و میان دست

 خوام برم.من به این خرافات اعتقادی ندارم. ولم کن می -

ید و تر از قبل، عطر موهای دخترک را به ریه کشسیاوش حریص

هایش داغ و سرکش صورتش را میان تارهای نسبتا بلندش فرو برد. لب

به گردن او نزدیک شد، نفس پُر حرارتش از پوست ماریا گذشت و 

تر دخترک به خودش چسباند و تمام تنش را به آتش کشید و او محکم

سفت نگهش داشت. حاال ماریا آنقدر راحت زیر و بم آغوش سیاوش را 

های وحشِی قلبش ملتهب شده، از داغِی تن و کوبش کرد کهلمس می

 شدیدتر از قبل به نفس زدن افتاده بود.

کنم. حتی اگه ولی من هرچی رو که به تو مربوطه باور می -

 خرافات و دری وری باشه.

ای که هایش پشت گردن ماریا بنشیند، با ضربهو قبل از اینکه لب

ارد کرد، علیرغم میل اش ودخترک با سر پالستیکِی عصا به شانه

باطنی قدمی به عقب برداشت و فشار دستش روی تن او کم شد. 

دخترک تند از او فاصله گرفت و مقابلش که ایستاد، عصا را جلوی 
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گردنش گذاشت و وادارش کرد سرش را عقب ببرد. هردو نفس نفس 

زدند وقتی سیاوش دستش را مشت کرده، لبخندی کمرنگ سوک لب می

هایش روی تن ماریا نبض زدن ی انگشتبه جا ماندهنشاند و رد 

سوخت. باشدت سعی کرد صدایش را محکم گرفت. گردن دخترک می

 حفظ کند و با اخمی کمرنگ ابروهای نازکش را به هم نزدیک کرد.

اگه خوِد خدا هم بیاد رو زمین و وصاتت کنه، یه کدوم از این  -

ی یت کن پسرهو رعاحرفا تو گوش من نمیره. پس حد و حدودت

 پررو! 

های لبخند سیاوش بیشتر رنگ گرفت و چشمان خمارش توی مردمک

 ی ماریا محو شد.برافروخته

شرمنده خانوم خانوما، این یه مورد تو دست و بال من پیدا نمیشه.  -

رسم، حد که هیچی، خط قرمز خودش تو مخصوصا به تو که می

 زنه که بشکنمش و بیام سمتت!اش میکله

بیشتر عصا را به گلوی او فشرد که سیاوش به نرمی پلک زد و  ماریا

 او گفت:

کنم به خط قرمزت بگی قبل از شکسته شدن یه فکری پس پیشنهاد می -

کنم همیشه همینقدر ی بعدش بکنه. چون تضمین نمیبه حال مرحله

 آروم برخورد کنم باهات.

مورفین کنم هروقت حالم بد شد، زودتر از ولی من تضمین می -

گیرت که یهو افسارش های پاچهبخشم میشی. حتی با همین چشمآرام

کشه به سالبه، بلدی درمون کنی دردی رو که شه و ما رو میپاره می

 خودت به جونم انداختی.

نما لبخند هایش را روی هم فشار داد و سیاوش دندانماریا محکم دندان

زند، با چشم به سمت زد و قبل از اینکه دخترک فرصت کند حرفی ب

 باال اشاره کرد و ادامه داد:
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بینم، باال می ها که منی طوسی؟ این پلهخوای چشمهتاکسی نمی -

 رفتن ازشون همچین هم ساده نیست!

ماریا عصا را از زیر گلوی او برداشت و به سمت مخالف حرکت کرد 

 کرد، صدای او راو سیاوش درحالیکه کتش را از روی زمین بلند می

 شنید:

تو نگه دار تا به وقتش صدات کنن. این خراب شده بیشتر خیرات -

از هزار متره... البد یه اتاق هم همین پایین داره که احتیاج نباشه 

 ها از تو کمک بخوام. هردفعه واسه باال رفتن از این پله

سیاوش کوتاه و توی گلو خندید و ساک دخترک را گرفت و او را به 

 ایش آماده کرده بود هدایت کرد.طرف اتاقی که بر

 آ!ای کلک... پس خودتم خوشت اومده من ببرم بیارمت -

 دار پاسخ داد:و ماریا زیرلب و حرص

امیدوارم حتی کالهم هم روی بومت نیفته که مجبور شم تحملت  -

 کنم. 

ی طالیی رنگش سیاوش حرفی نزد و مقابل اتاق که رسیدند، دستگیره

 به طاق باز شد. را کشید و دِر سفید طاق 

تو همینجا بچینن که رفت و آمد برات سخت ها وسایلدادم بچه -

 نباشه.

 ۱۷۲ادامه... #پارت_

 

ی تخت گذاشت. بعد خودش قبل از ماریا داخل رفت و ساک را گوشه

دخترک هنوز همان بیرون ایستاده بود که او سمتش برگشت. کت جین 

ی ملتهب و سرخ های ظریفش انداخت و دستش به گونهرا روی شانه

 ی او نزدیک شد. شده
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یه گوشی تو جیب بغلش گذاشتم، هرچی کم و کسر داشتی فقط  -

 چشماتم.  شک نکن چند دقیقه بعدش جلوزنگ بزن؛ 

ماریا حرفی نزد و او همانطور که روی اجزای صورتش چشم 

تر چرخاند، جسورتر از قبل دستش را به صورت دخترک نزدیکمی

ی حرفش را نرم ی او را نوازش داد و ادامهکرد و با سر انگشت گونه

 وار روی زبان آورد.و زمزمه

ونی. اشکالی که نداره؟ البته... کم نگهبان شاید امشب اینجا تنها بم -

نذاشتم که دورادور مراقبت باشن. منتها تو خوِد عمارت کسی 

 نیست ااِل خودت.

 های او نگریست و بعد زمزمه کرد:ماریا چند ثانیه به چشم

 تو کجا میری؟ -

ی او نگه داشت و بازدمش را عمیقا های کت را زیر چانهسیاوش لبه

 بیرون فرستاد. 

ی شما. باید مطمئن شم پلیس بو نبرده رمیگردم نزدیک خونهب -

 وگرنه کالهمون افتاده پس معرکه. 

بار جنباند و سیاوش از همان ی تایید، یکماریا سرش را به نشانه

 ی کم به چشمانش زل زد.فاصله

ها زخمی شدن. مجبورم بیارمشون اینجا و تو خونه چندتا از بچه -

ر اتفاقی که افتاد، سروصدا شنیدی، یا گلوله رو بکشیم بیرون. ه

جوره کشه، هیچحتی اگه حس کردی کسی داره یکی دیگه رو می

 از این اتاق بیرون نیا کریستال. اوِکیه؟

ماریا دومرتبه سر تکان داد و سیاوش کمرنگ و محو لبخند زد. پشت 

دستش را که تا آن لحظه مشغول ناز کردن دخترک بود، از کنار 

ی پیشانی زد. بعد بدون رداشت و با سر انگشت به گوشهی او بگونه

هیچ حرفی، از ماریا فاصله گرفت و سمت خروجی ویال قدم تند کرد. 
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. خواست صدایش کند. میهای دخترک لرزید و از هم فاصله گرفتلب

اش از بار هم که شده به آن ترس همیشگی و واهمهبگوید برگردد. یک

کند. حتی از سیاوش خواهش کند کنارش تاریکی و تنهایی اعتراف 

. زبانش قفل شده بود انگار. صدای بسته شدن در، مساوی .بماند اما.

. قدمی جلو رفت و شال شد با سنگین شدن همان بغض کهنه و همیشگی

و مانتویش را همانجا جلوی در، توی اتاق انداخت. کت جین سیاوش را 

ی اولش را چفت کرد. مهروی شومیز صدفی رنگش پوشید و دوتا دک

بعد در را بست و بدون روشن کردن المپ به سمت تخت راه افتاد. از 

بست و مستقیم هایش را می. وقتی تنها میشد، چشمکودکی همینطور بود

کشید و آنقدر پلک بر هم رفت. پتو را روی سرش میسمت تخت می

ترسد. فشرد تا به دنیای خواب برود و الاقل آنجا از چیزی نمی

 کردند...ها رهایش نمیهرچند... آنجا هم کابوس

حدود دو ساعت بعد، فرهاد بااصرار او گلوله را بیرون کشیده بود و 

ها از باغ بیرون رفته بودند. همانطور که عصبی دست میان نگهبان

آمد و سیاوش رفت و میها میکشید، روی سنگ فرشموهایش می

های ی باغ تکیه داده بود، به غر زدنگوشه درحالیکه روی تاب بزرگ

 کرد. رفیقش گوش می

عقل؟ پا میشی میری دزدی؟ اونم تو ی بیمن چی بگم بهت پسره -

دونی آدمای دژخیم مراقبشن! تو اصال ملکی که خودت خوب می

 ات داری سیاوش؟ یه جو فهم تو وجودت پیدا میشه؟ عقل تو کله

توی هم قفل کرد و هایش را و سیاوش خنثی و بیخیال، دست

 هایش را با صدایی بلند شکاند.انگشت

 مو از آب بکشم بیرون. اِی... اونقدری دارم که کفاف بده گلیم -

فرهاد کالفه سمتش چرخید و هردو دستش را روی هوا گرفته، مقابل 

 او با فاصله باال برد.
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کرد ِد نداری! همون یه نمه رو هم نداری که اگه داشتی حالیت می -

دختر دوِرش پلکیدن هم خطرناکه؛ چه برسه به عشق و این 

 عاشقی! مطمئنم آخرسر سرت رو به باد میده.

 هایش را هاللی کرد و سرش روی شانه کج شد.سیاوش لب

 نه بابا؟ بگو تو بمیری؟ -

زهرمار! حاال من هرچی میگم مسخره کن ولی یه روزی به حرفام  -

 ای نداره.رسی که دیگه فایدهمی

 ازهم بیخیال بود وقتی تاب را حرکت داد و با آرامش گفت:و او ب

ِد نشد ِد! حرف دکتر گله، هرکی هم گوش نده بی پدر مادر و  -

 خله.

ای کشید و دستش را کالفه«ِ پوف»ای نگاهش کرد و بعد فرهاد لحظه

 میان موهایش حرکت داد. 

از بار دیگه آدمات نفله بشن و تو که آدم بشو نیستی؛ ولی اگه یک -

من بخوای بدون مجوز و غیرقانونی، با این امکانات کم، اونم تو 

شون محیطی که استریل نیست جراحی انجام بدم و گلوله از تن

دمت و دیگه نه بکشم بیرون، خدا شاهده درجا تحویل پلیس می

 من نه تو.

ی تیشرتش را مرتب سیاوش از روی تاب پایین پرید و همانطور که یقه

 داد:کرد پاسخ می

قصاب تیز و آخه قربوِن اون تیغِ جراحیت که عینهو ساطور علی -

تونی تو خطرناکه، حاال یه بار ما از تو کمک خواستیم، ببین می

 بوق و کرنا جارش بزنی کل تهرون بفهمن یا نه! 

هایی که مثل گرگ زوزه تا فرهاد خواست حرفی بزند، صدای سگ

های سیاوش عمیق سوک لبکشیدند بلند شد و لبخندی نه چندان می
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کرد که با نزدیک شدن نشست. فرهاد همانطور متعجب نگاهش می

 صداها، نگاهش را به سمت دیگر سوق داد.

 

 ۱۷۳#پارت_

 

ی شبیه گرگ و دم اش، خیره به دوتا حیوانی که با پوزهزدهچشمان بهت

 کشیدند باقی ماند و آرام گفت:و پاهای مشابه سگ زوزه می

 ؟اینا گرگن -

شونم دختره. نر و ماده گرفتم زاد و یه چی بین سگ و گرگ. یکی -

ی آموزشی ولد کنن ولی انگار هنوز به اون مرحله نرسیدن. یه جلسه

 ها.الزم دارن پدرسوخته

بعد چند قدم جلو رفت و مقابل هردو حیوان قدری به جلو متمایل شد. 

دور گردن یکی از آنها روی هردو پا بلند شد و سیاوش دستش را 

اش را نوازش کرد. نگاه دیگری حرکت داد و پشم های خاکستری

نمای آنها بود که همان های گرگهای نیش و گوشفرهاد روی دندان

 لحظه صدای سیاوش را شنید:

بهشون میگن گرگاس! حاصل زاد و ولد گرگ خاکستری و سگ  -

ها، هیچوقتم اهلی نمیشن، شرفژرمن شپرد. کم وحشی نیستن بی

لی میشه باهاشون کنار اومد. به شرطی که مدام گردنشون قفل و

 شون کنی. باشه به همین زنجیر و یه گوشه حبس

فرهاد خواست قدمی رو به جلو بردارد که همان لحظه یکی از 

ها نسبت به او حمله کرد و پسر جوان از دیدن اخم او و گرگاس

سمت عقب  اش شنیده شد، دو قدمخرناسی که از دهان آب افتاده

 برداشت. 
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 دونی نگهداری از گرگاس غیرقانونِی؟می -

ها فاصله گرفت و مقابل فرهاد که آنها هنوز نسبت سیاوش از گرگاس

کشیدند و حالت حمله داشتند، ایستاد و سرش را به معنی به او دندان می

 . تایید تکان داد

هایی رو کنار به من میاد اونقدر کودن باشم که همچین وحشی -

و درمیاره؟ دونم قانون اگه بفهمه پدرمودم بند کنم؟ اونم وقتی میخ

ی اگه تو کار نگهداری بودم که خیلی سال پیش افتاده بودم گوشه

فروشم. مگه اینکه... خرم و میست، میهلفتونی. کار من معامله

 تاس جفت شیش بیاد که اونوقت دیگه نمیشه ازش گذشت.

او نگریست و سیاوش با انگشت به گر به فرهاد با چشمانی پرسش

 ویالی پشتی اشاره کرد.

 .اینجا همونقدر که رونما داره، زیرنما هم داره -

تراز با جهت بعد انگشتش را تا پایین هدایت کرد. رد نگاه فرهاد هم

ی او پایین رفت و دستش که روی زمین متوقف شد، دومرتبه اشاره

 صدای سیاوش را شنید.

به زودی آزمایشگاه بشه همین پایینه. البته کارگاهی که قراره  -

های خالص و دکترهای فعال در حال ساخت، ولی به وقتش ژن

کاربلد هم اضافه میشن. کار با دستگاه و ترکیب ژنی خیلی به 

شون سرمایه تره تا اینکه مدام بخوام رو خرید و فروشصرفه

 بذارم و آخر سر قانع بشم به پورسانت. 

 او انداخت و متعجب گفت:فرهاد نگاهی به 

سازی، با هوش ای که میهای پیشرفتهاونوقت فکر کردی حیوون -

تونن واسه اکوسیستم خطرناک جسارت گرگ چقدر میسگ و

باشن؟ همین یه هفته پیش بود که یه گرگاس خارج از شهر به چند 

 نفر حمله کرده بود.
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ش را پشت کمر هایهایش را باال انداخت و با بیخیالی دستسیاوش شانه

 گذاشت و از همانجا به کمیل اشاره زد ماشین را روشن کند.

شو سفت اونش دیگه به من مربوط نیست. آدِم زرنگ، باید مال -

بچسبه که بعدا انگ دزدی نزنه به همسایه. در ضمن دکتر، قبل 

و در نظر بگیر که این ایده فعال در حد از اینکه به من بتوپی این

مو بگیره نم ریسکش به سودی که قراره دستتئوریه. باید ببی

ارزه یا نه. اگرم این دوتا عقیم بودن و توله نزاییدن که کال می

کنم. نمیشه رو چیزی حساب باز کرد که دندون تیز اش میمنتفی

  آدم. ِکنه واسه دار و نداِر خودمی

اش را کشید و خواست سمت ماشین برود که فرهاد از پشت شانه

 د نگاهش کند.مجبورش کر

 آ!کنم نکردیاگه یک درصد فکر کردی من کار خالف می -

ی سیاوش لبخندی به لب نشاند و دستش را میان ابروهای گره خورده

 رفیقش قرار داد.

هاتو. اخم کنی کنی؟ وا کن اون سگرمهخب چرا شلوغش میخیلی -

بعد خر بیار و باقالی  مونیکسی نمیاد بگیرتت رو دستمون می

 بذار تو تنبونش. 

فرهاد برخالف تمام تالشی که برای نخندیدن به کار گرفته بود، لبخند 

 کوتاهی روی لب نشاند و سیاوش گفت:

 مونی اینجا؟نمی -

 ک سه صبحه. مادر و آبجیم تنهان باید بگردم پیششون. ساعت نزدی -

 رسوندت. اومدنی که کسی تعقیبت نکرد؟پس این پسره می -
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ها نه حواسم بود. ولی با این نمیرم. سیاوش، قبول کن این ماشین -

پوچ  ی دوهزارِی ما. حوصله ندارم سر هیچ ون واسه محلهزیادی گنده

 سرم لغز بخونن. مردم پشت

پوچ کدومه عزیز من؟ تو لب تر کن، بی پدر و مادر اونه که  و یچه -

 و نسپره دستت. همین حاال سندش

فرهاد با لبخندی محو سرش را به طرفین جنباند و بعد از خداحافظی 

کوتاهی به سمت خروجی ویال رفت. سیاوش با سر به کمیل اشاره کرد 

قبل از خروج فرهاد دنبالش برود و او همانطور که رئیسش گفته بود، 

ماشین را کنار پایش نگه داشت و آنقدر اصرار کرد تا فرهاد سوار شد 

و یک دقیقه بعد، ماشین از آنجا خارج شده بود. الاقل اینطوری خیال 

سیاوش هم راحت بود. آنقدر این روزها تهدیدش کرده بودند که دیگر 

 ی خودش هم اعتماد نداشت.به سایه

 

 ۱۷۳ادامه... #پارت_

 

ی شهرزاد را پشت ُرل نشست و همانطور که استارت میزد شماره

گیر روی اعصابش ی مسخره و تکرارِی پیغامگرفت و باز هم جمله

رفت. با اخم تلفن همراهش را روی صندلی شاگرد انداخت و ماشین را 

 با سرعت از ویال بیرون برد.

                                                      *** 

آلود، با رد و کالفه و اخمتر از قبل به ُرل خواش محکمدست زخمی

ی زن همسایه باز هم میان سرعت ماشین را حرکت داد. چهره

ی صورت گرفته، مخیالتش جان گرفت وقتی روسری را حاشیه

وجوی سیاوش، تهمت مدنظرش را پروا و بدون ترس در پاسخ پرسبی

 رده بود.پچک ککنار گوش پسر جوان پچ
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مادر جان این دختر از همون اول هم معلوم بود یه چیزی زیر سر  -»

خوابونده. وگرنه دختر جوون با پسرعموی عذبش، تک و تنها تو یه 

! حتمی یه خبطی هم کردن دیگه!  چهاردیواری ور دل هم... استغفرّللاه

. صداش شونو بکشهکردن تا حاال پلیس کشیکوگرنه که فرار نمی

ه امشب هم دختره با یه مرد غریبه اومده خونه. حاال اینکه دراومد

شون گذشته، ّللاه و اعلم! فعال که مأمورا شون چی بوده و چی بینغرض

گفتن دختره فرارِی و تحت تعقیب. دیگه راست و دروغش با خدا. 

راستی نگفتی پسرم، تو چه سنمی داری باهاش؟ نکنه سر تو رو هم 

 «شیره مالیده؟

ز اینکه پسر جوان حرفی بزند، خودش لب گزیده، دست چپ را و قبل ا

پشت دست راست کوفته بود و حرفی بدتر از قبل روی زبانش رانده 

 شده بود:

ها از همون اولم به شوهرم گفتم این خراب شده رو به این یهودی -»

ی خدان... ولی گفت اینا هم بندهنفروشه؛ ولی کو گوش شنوا؟ می

گم نامسلمون جماعت جون به جونش شنفی، میمیمادرجون، از من 

شونه که حالل و حروم کنن؟ اگه باهات کنی کافره! اینا مگه خدا حالی

قول و قراری گذاشته بذارش در کوزه پسرم. حکما رگ خواب یه شیر 

و تو دست گرفته و تا حاال هم از این مملکت پاک خورده عین خودت

 «بالد کفر خودشون.بار کردن زدن به چاک و رفتن سوی 

اش کرده بود، با نیشخند و پسر جوان برخالف فریادی که توی گلو خفه

و مالیمت، چیزی در جواب او گفته بود که پیرزن هاج و واج مانده، 

 کرد.ناباور و گیج نگاهش می

کل عمرم جز  از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون من تو -»

داشتم. حتی یه خط هم از قرآن نخوندم و قبول نخوِد اوس کریم هیچکی

دونم، اینکه چی. ولی یه چیزو میکه بدونم حاللش چیه حرومش چی

شرِف بی دین و ایمون عین من هم اونقدری حالیش هست که حتی یه بی
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دونم این مدرک پشت بقیه صفحه نچینه حاج خانوم. نمی بدون سند و

ره با چشِم ندیده و گوِش گین چیه ولی... اگه قبول دامسلمونی که می

ّللاه رو به نشنیده تهمت پشت تهمت ردیف بشه و هرکسی پاکِی خلق

دم تو همین نامسلمونی بمونم نگزه، ترجیح می توبره بکشه و ککش هم

 «و تا آخر دنیا کافر باشم...

سمت ماشین رفت. محکم مشتش را  ی اوو مقابل چشمان گرد شده

 یرلب به خودش غرید:چندبار به دیوار کوبید و ز

لعنت بهت که جونت در میره واسه یه تار از موهاش... ولی جز  -

 آزار و اذیت چیزی نداری واسه اون دختر طفل معصوم. 

کردن سپِر  آنقدر از دست خودش عصبانی بود که حتی برای چک

گرد ی ماشینش به او خورده بود هم عقبماشینی که ناخواسته بدنه

بی، با افکاری گسسته و سرکش، عرض هدف و عصنکرد. بی

کرد وقتی او گذراند و حتی به ذهنش هم خطور نمیها را میخیابان

کند و با خودش در کلنجار است، ماریا با پیشانی ها گز میمیان خیابان

خیس از عرق پتوی پاییزه را میان هردو مشت چنگ زده، با جیغ 

 ه بود...بلندی که به گوش هیچکس نرسید، از خواب پرید

هایش، های همیشگِی پشت پلککابوس تن دخترک به لرزه افتاده بود و

های آبی و زنان گریه کند. همان چشمصدا و نفسباعث شده بود بی

وحشتناک... هیکلی که چون یک هیوال جسم ظریف او را محصور 

ها و تعرض در بوی تند ناشی از خون و جای گزیدگی کرد ومی

ای که هرشب برای دخترک های آزاردهنده. کابوسپیچیدمشامش می

شد، اما هرگز تکراری نبود. چه کسی قادر است به درد تکرار می

 عادت کند که ماریا بتواند؟

نگاهش را میان اتاق چرخاند تا موقعیتش را به یاد  چند بار پلک زد و

 اش پتوهای یخ زدهتنش بیشتر شد وقتی دست آورد. لرزش هیستریک



 

478 | P a g e 
 

هایش با شدت شروع به رها کردند و قاب صورتش شدند و شانه را

 لرزیدن کرد.

هایش را روی صورتش انگار عادت داشت موقع گریه و ترس، دست

ترسید ترسید از تنهایی. میبگذارد و محکم پلک بر هم فشار دهد. می

از این خفقان. یادش آمد با شنیدن یک صدای شلیک از خواب بیدار 

ی ک یک گلوله! از طرف کسی که با وجود همهشده بود. شلی

 هایش، همیشه ناجی ماریا بود. حتی در خواب...بدی

لرزید وقتی کت مردانه را از تنش بیرون کشید و هایش هنوز میدست

هایش شد. چند بار تلفن از دستش افتاد تا با عجله مشغول گشتن جیب

ی او را شمارهدرنگ هایش بند کند. بیتوانست آن را میان انگشت

بوق به دوتا  گرفت و با هردو دست، کنار سر نگهش داشت. هنوز یک

نرسیده، صدای گرفته و مرتعش پسر جوان از آن طرف خط میان 

 هایش را روی هم نهاد.تر چشمگوشش پیچید و او محکم

 

 ۱۷۴#پارت_

 

شرفی رو تموم کردم در ام و بیزنگ زدی بگی عنِد نامردی -

خودم. فکر کن تِب شرم بود که نذاشت  دونممیحقت؟ باشه. 

 گری بندم کنه کنارت.بدحالِی نالوتی

هایش از درِد دل بود و کلمات ناخواسته و خودسر روی زبانش حرف

های سیاوش قدری لرزید و هق ماریا که بلند شد، لبآمد. صدای هقمی

 به صدای مقطع و آرام دخترک گوش سپرد.

ترسم... از... میشه برگردی؟ من... می سیا... سیاوش! کجایی؟ -

 از تنهایی... از اینکه... از اینکه...
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پیچاند صدایش بهت زده و طاغی، درحالیکه ُرل را به سمت مخالف می

ی دخترک شدت از آن سوی خط به گوش ماریا رسید و صدای گریه

 بیشتری گرفت.

ش، خب میام االن. آروم باترسی دختر؟ خیلیماریا؟ از چی می -

خب؟ اون چراغ خواب بی پدر و مادر رو روشن کن، یا بیا تو 

 سالن. گوِشت با منه دختر؟ کلیدش درست سمت چپ تختته. 

دانست آن حجم از گریه و بغض، چه تاثیری روی خودش هم نمی

لرزید گذارد ولی دست خودش نبود وقتی از فرط وحشت میسیاوش می

. صدای بلند سیاوش ناخودآگاه و حتی قدرت تکلمش را از یاد برده بود

هایش خارج شد و فریاِد انتهای حرفش، باعث شد تلفن از از میان لب

دست ماریا روی تخت بیفتد و با هردو دست، دوباره صورت خیس از 

 اشکش را بپوشاند.

دونی بنِد دلمی و ِد گریه نکن لعنتی! آتیشم نزن دختر. خودت می -

گیر ماریا. دارم برمیگردم کشی رو مخم؟ آروم بمدام پنجه می

 دور نشدم خیلی. به سه شماره پیشتم کریستال. 

ی آخرش دور و ندانست قبل از اینکه آیکون قرمز را لمس کند، جمله

 رسید. شده بود از ماریا و به گوش او نمی

حواس، ماشین را همانجا جلوی عمارت با موتور روشن آسیمه و بی

ی آخر مچ پایش ا باال رفت که روی پلهها ررها کرد. طوری تندتند پله

توجه به دردی که میان ساقش پیچید، در عمارت را پیچ خورد و او بی

باشدت باز کرد و وارد شد. صدای بلندش که اسم ماریا را صدا کرد، 

ی نور در اتاق تاریک پیچید و فضای سوت و کور قلب مثل باریکه

نار زد، کت مردانه را دخترک را در بر گرفت. به تندی ملحفه را ک

کرد و کنارش انداخت و از تخت پایین پرید. لعنتی... پایش درد می

ای توانست بدود. سیاوش دوان دوان سمت اتاق دوید و درست لحظهنمی

اش رسیده بود، دخترک در را گشود. نفس زنان مقابل او که به آستانه
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ل چشمان لرزان و ایستاده بود و هنوز یک ثانیه نگذشته بود که... مقاب

ناباورش، ماریا قدم میانشان را طی کرد و با بغض و گریه خود را 

های زمان با فشرده شدن پیراهنش میان پنجهاش کشاند. همنزدیک سینه

اش بلند شد. با لمس عطر هق گریهظریف و لرزان او، صدای هق

هایش را روی هم گذاشت و یک دور پلک آشنای دخترک، سیاوش چشم

هایش را اش، از ته گلو رها شد. دستنفس ترسیده و حبس شده زد.

همانقدر گرم و لرزان دور ماریا پیچید و دخترک را تنِگ تنگ به سینه 

لرزید. چسباند و میان بازوانش قفل کرد. جسم ظریفش در آغوش او می

اش را به ی تنش عادی هم نبود. پیشانینه در حد تشنج، اما رعشه

داد و سیاوش سر بر موهای مشکی و ابریشمین او  ی او تکیهشانه

کرد که گذاشت. ضربان قلبش شدید بود و چنان گرومپ گرومپ می

های او داغ و غلیظ، روی فرق ماریا هم نبضش را حس کند وقتی نفس

 کرد:وار و مقطع زمزمه میموهای دخترک فوت میشد و ناله

ش به کشتنم گی آخرنصفه جونم کردی دختر! ِچت شد یهو؟ نمی -

 ها؟دی با این گریهمی

هایش را نداشت. آن لحظه آنقدر حالش ماریا انگار قدرت استنباط حرف

ی عمیقی از این مرد به دل دارد. داد چه کینهبد بود که حتی اهمیت نمی

تر پیراهنش را مشت کرد و او بیشتر دخترک را به خود فشرد. محکم

اشت تا ابد، آن جسم بلورین و طوری بغلش کرده بود که انگار قصد د

 .نازک را نزدیک خودش نگه دارد

دونی تنها باشم، شم. میدونی بدحال میترسم. میدونی میمی -

دونستی دونستی... میتونم تحمل بیارم درد و تاریکی رو. مینمی

 این همه فوبیای مسخره تو وجودم جمع شده و گذاشتی رفتی؟

های او گذاشت. صورت نهسیاوش هردو دستش را دو طرف گو

های شب . مردمکظریفش را قاب گرفت و از خودش فاصله داد
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های طوسی و دلبری رنگش، لرزان و پُرهراس خیره شده بود به چشم

 دادند.که حاال با اشک، تیزتر از خنجر آزارش می

دونستم. به جون خودت روحم هم خبر نداشت حالت بد میشه نمی -

دونی غز خر خورده بودم برم؟ خودت میاز تنهایی وگرنه مگه م

 ای... ولت کنم کجا برم کریستال؟ی این دِل واموندهرگ و ریشه

 اش قطع نشد. پیراهن او را رها کردهای ماریا روی گونهریزش اشک

اش گذاشت. ی محکم و عضالنیهایش را روی سینهو کف دست

های و لب ی او بودی رنگ پریدههای سیاوش خیره به چهرهچشم

 لرزان دخترک به آرامی از هم فاصله گرفت.

 این همه ادعا... ولی چه فایده وقِت عمل کم میاری؟  -

وار ادامه سیبک گلوی سیاوش تکانی خورد و ماریا لرزان و زمزمه

 داد:

ام بدی! اذیتم خوای شکنجهنکنه... نکنه توئم مثل ژوبین... می -

 کنی! آره؟

نشود اما نتوانست وقتی گردوهای دو  سیاوش سعی کرد لحنش عصبانی

 روی دندان چفت نکند و نگوید: شوند، دندانطرف فکش برجسته می

 انقدر اسم اون حرومزاده رو نیار دم چشم من! -

 

 ۱۷۴ادامه... #پارت_

 

حالی هایش با بیهایش را روی هم فشار داد و دستماریا محکم لب

های خیس دخترک های سیاوش، روی گونهپایین افتادند. سر انگشت

دارش که روی پیشانی تب امتداد پیدا کرد و سرش را جلو برد. پیشانی

ی ماریا نشست، نفس گرمش توی صورت او پخش شد. ماریا یخ زده
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ی ناچیز سیاوش همانطور که از آن فاصلههایش را بست و چشم

 اش را روی زبان آورد.کرد، جملهصورت زیبایش را نگاه می

ی ام کنن و بگن ماریا رو یه کفهحتی اگه بمیرم، اگه قیمه قیمه -

کنم. اش، بازم تو رو انتخاب میی دیگهترازو، جونت رو کفه

یه مونی برام. شبدونی ولی... مثل مغناطیس میخودت نمی

کنی. به ارواح خاک زنی، اما تیمارش میداروی درد. زخم می

دادم شاید حاِلت خراب شه، شده مادرم اگه یه درصد احتمال می

متر از این خراب شده دور شکستم ولی یه میلیو میقلم پام

شدم. تو از من بدت میاد کریستال. پُر بیراه نیست نخوای راه نمی

و ِهی برم و بیام. خواستم بعد از  به راه جلو چشمات رژه بکشم

اون همه استرس و مصیبت، به یه بهونه بزنم بیرون تا یه دم 

دونستم یهو... اینی میشه که آروم بگیری تو تنهاییات! چه می

 نباید! 

هایش، ناخودآگاه آرام ی او و گرمای دستماریا از لحن آرام و آسوده

ا به شدت اول هم گرفته بود. ضربان قلبش عادی نشده بود، ام

 دانست کسی مراقبش است، برای دخترککوبید. انگار همین که مینمی

کافی بود که خودش را قانع کند تنها نیست. چند قدم از او فاصله 

های دخترک خیس شده بود و های سیاوش حاال از اشکگرفت. دست

ی اتاق، خیره شد به برق سوخت وقتی در میان تاریکهزخمش می

 هایش. مردمکطوسِی 

 دی دیگه نذاری تنها بمونم؟دونی. قول میخب... حاال که می -

سیبک گلوی پسر جوان تکان خفیفی خورد و با سر انگشت مشغول 

 های او شد.زدودن اشک

 قول میدم. -

 مردونه؟ -
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 .ی مردونه. دو قبضه و مرامی و آسمردونه -

دو طرف  های سیاوش ازماریا بیشتر از او فاصله گرفت و دست

. کنار تخت رسیده بود وقتی ملحفه را کنار زد و صورتش پایین افتاد

روی آن نشست. سیاوش چند قدم جلوتر رفت و کلید چراغ خواب را 

زیر انگشتش فشرد. نور خاکستری اتاق را در بر گرفت و قدری آن 

هایش فضای ترسناک را روشن کرد. ماریا دستش را روی چشم

تخت، مقابلش زانو زد. تازه آن لحظه بود که گذاشت و سیاوش پای 

ای توانست دخترک را واضح ببیند. شومیز صدفی و آستین حلقه

تراشش را به نمایش گذاشته بود و موهایش های سفید و خوشدست

همگی اطراف صورتش پخش شده بود. چقدر این رنگ مالیم، با آن 

د و دل ی دخترک عجین بوگونهپوست صاف و روشن و موهای شب

 کرد. قرارتر از قبل، زیر و رو میسیاوش را بی

دونی چه تأثیری داری تا سر حد سکته رفتم و برگشتم. خودتم نمی -

خط هم کنن و واسه تو نیمخط فرضش میرو آدمی که همه هفت

 به حساب نمیاد.

ماریا دستش را از روی چشمانش برداشت. صورتش هنوز ردی از 

ها تازه نبودند. سر به خشک شدن داشتند و اشکگریه داشت، اما این 

های بلورین سیاوش قبل از اینکه دوباره انگشتانش برای زدودن آن دانه

های پشت دستش هایش کرد و ماریا به زخمجسارت کنند، محکم دست

 خیره شد.

 چی خونیه؟دستت واسه -

 فکر کن رد دادم از این همه پازل بی سر و ته. -

 ای؟دیوونه -

 شانه باال انداخت. هایش را هاللی کرد وبل

 کم نه!  -
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رنگ رنگ گشوده شد و سیاوش محو و بیهای ماریا به لبخندی کملب

 در پاسخش لبخند زد.

 بهتری؟ -

ماریا فقط سرش را تکان داد و او نفسش را فوت کرد و از روی زمین 

 بلند شد. 

صی، ی بعد خواستی قبض روحم کنی، قبلش یه ندا بده قردفعه -

کنم دوایی، کوفتی، زهرماری زیر زبونم بذارم که تضمین نمی

 این بار هم شانسی واسه قِِسر در رفتنم وجود داشته باشه.

ماریا بی هیچ حرفی سرش را زیر انداخت و بعد از چند ثانیه، صدای 

 مالیم سیاوش را شنید.

 اگه یه چی بگم، نه تو کار نمیاری؟ -

سمت باال کشیده شد و او همانطور که به اش، آرام آرام به نگاه سوالی

رفت، دستش را پشت گردنش برد و دوباره صدای سمت دخترک می

 اش سکوت اتاق را شکست.گرفته

دونم قبال بهت گفتم یا نه، اما به محِض چشم وا کردِن من، نمی -

های مادرم برای همیشه بسته شد. حق بخوایم حساب کنیم چشم

لش شدم با به دنیا اومدن. اما اون اش نبودم، قاتهیچوقت بچه

 مردتر از این بود که دست خالی ولم کنه.

های دخترک محو زنجیر گردنبند استیل را که مقابل ماریا گرفت، چشم

انگلیسی شد که شکسته و باظرافت به زیر  Sای رنگ آن و پالک نقره

یک تاج کار شده بود. سیاوش لبخندی حزین و کجکی سوک لب نشاند 

 و قدم دیگری به سمت او برداشت.

 

 ۱۷۵#پارت_
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دوتا پالک دوقلو که یکیش واسه منه، یکیش گردن داداشم. شاید  -

س یا زیادی ننر بار اومده، حتی اگه ام کنی، بگی بچه ننهمسخره

مین حاال هرهر بخندی که یه غول بیابونی با این قد و قواره و ه

ای توفیر سن و سال دلش وصله به یه پالک استیل و قدیمی، ذره

گرفتم تو و میگرفت، پالککنه به وجودم. قبالها دلم که مینمی

زدم با مادری که خودم باعث مرگش بودم. مشتم و حرف می

 کنه.هنوزم آرومم میوجبی ست ولی... این نیمبچگونه

 بعد به لبخندش جان بخشید و با صدا نیشخند زد و سر به زیر انداخت.

بیخود که نیست میگن بهشت زیر پای مادراست. مادر من حتی  -

 جسم هم نداره ولی انگار همیشه کنارمه.

ی چشمان ماریا  را پُر کرده بود و او سرش را که بلند کرد، اشک پیاله

 :تر زمزمه کردآرام

شنوم بغل هاشم میها صدای نفسکنی اگه بگم گاهی وقتباور می -

 گوشم؟

های دخترک به یک ثانیه روی صورتش راه گرفت. به آرامی اشک

تر از سرش را به معنای تایید تکان داد و سیاوش نفسش را سنگین

هروقتی از عمق سینه بیرون فرستاد. زنجیر را باالتر گرفت و چشمان 

 باال آمدند. ماریا همراه آن

ارزشه یا من این پالک همیشه منبع آرامش بوده برام. فکر نکن کم -

ام اهل بذل و بخشش، اتفاقا برعکس! کل دنیا رو بگردی، از آدمی

ام زیادی عزیزی. به . منتها... تو واسهکنیتر  پیدا نمیمن خسیس

ی قلبم که دنیای یه وجب خاک شده واسه سر پا موندن، جا اندازه

خواد بمونه پیش فتی تو همین دل و خاطرت باارزشه. دلم میگر

 تو. اِی... شاید معجزه شد. تو رو هم آروم کرد.
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ماریا نگاهش را سوی چشمان او امتداد داد و نرم و مالیم، با صدایی 

 که سیاوش بی حد و اندازه نازش را خریدار بود، زمزمه کرد:

خوای ولی... این تنها یادگاریه که از مادرت داری. مطمئنی می -

 بمونه دست یه غریبه؟ 

هایش نگاه ای کوتاه کنارش روی تخت نشست و به چشمسیاوش با خنده

 کرد.

ی تری چشمهغریبه؟ چهار ساله که تو از خودم هم به من نزدیک -

 کنم با کریستاِل رویاهام.طوسی. زندگی می

ش را گزید و سرش را پایین انداخت. عادت نداشت به ماریا لب پایین

این حجم از دوست داشته شدن. اعترافات سیاوش همانقدر که شیرین 

بود، متفاوت و زجرآور هم بود. انگار قلبش گنجایش نداشت برای 

توقع و خاکی تقدیمش درک آن حجم از احساس که پسر جوان بی

 کرد.می

 کنی ماری؟قبولش می -

های سیاه لند کرد، سیاوش به راحتی انعکاس مردمکسرش را که ب

ی شفاف و زالل طوسی رنگ تماشا کرد و خودش را در آن آینه

 دخترک لب زد:

 و قیچی نکنی، شاید!مو کامل بگی و انقدر مناگه اسم -

تر شد ی او لبخند زد. پسر جوان نزدیکسیاوش خندید و ماریا به خنده

های سیاوش، میان ند. انگشتو ماریا سرش را سمت مخالف چرخا

تارهای پرکالغی و صاف موهای پرپشت او پیچید و دخترک با لمس 

های مردانه، پلک بر هم نهاد و تسلیم حرارتشان شد. گرمای آن دست

 هایی که نقش یک حامِی محکم و همیشگی بودند برای او... دست
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با  موهای او را یک طرف سرش انداخت و زنجیر را جلو برد. ماریا

انگلیسی را میان انگشتانش  Sلمس سرمای پالک، قدری لرزید و 

 گرفت و به نرمی لمس کرد.

خوای تم خانوم خانوما. نشدنِی برام. میاین یه فقره رو شرمنده -

واسه بقیه ماریا باشی، خب باش! اما من بهت میگم ماری... چون 

 واسه من فرق داری. مارِی منی، ماریای بقیه.

هایش را کنار گوش دخترک برد. عطر را چفت کرد و لبقفل گردنبند 

سرد و خنکش، مشام او را نوازش داد وقتی که همانجا، گرفته و نرم 

 زمزمه کرد:

هیچوقت دلم نخواست آدِم بدی باشم. مخصوصا نسبت به تو.  -

ی قصه. بخاطر اما... دنیا همیشه یه جوری چرخید که بشم آدم بده

 و تو... خوِد خوِد بهشت! همینه که همیشه من جهنمم 

ماریا قدری سرش را باالتر گرفت و پالک را میان دستش مشت کرد. 

ی حرف سیاوش، نفسی داغ و سوزاننده بود که کنار گردنش فوت ادامه

 شد. 

های شو دارم که به تاریکیخوام و نه توقعاالنم نه ازت می -

تهش اطرافم تکیه کنی چون انصافا حقت هیچوقت این نبود که 

های زیادی بهت بدهکارم که برسی به اینجا. معذرت خواهی

اولیش امشب سنگ شده و چپیده تو گلوم. از خدا خواستم عوِض 

خوام بهت بگم آزادی! تا آدم شدنم تو رو بهم بده، اما... االن می

پات خوب میشه پیشم بمون، بعدش برو هرجا که دوست داری. 

کش و خرمغز ی الت و آدمهجایی که مجبور نباشی همش این پسر

 رو تحمل کنی.

کرد دخترک بزاق دهانش را محکم بلعید. ظاهرا به تاج تخت نگاه می

های او بود. سیاوش از او فاصله اما تمام حواسش معطوف حرف

 هایش را روی زانو نهاد و به مقابلش زل زد.گرفت و آرنج
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واهمه. رو پای خودت باش کریستال. محکِم محکم. بدون ترس و  -

مثل یه دختر! نه هر دختری، عینهو یه دختِر واقعی. شبیه همون 

 شناختم.ماریای لجباز و حق به جانبی که از قبل می

سمت او که برگشت، سیاوش سرش را به زیر افکنده، میان هردو دست 

گرفته بود و چندتار از موهای لختش میان پیشانی پخش بود. ماریا 

وارش را که شنید، آرام آرام صدای زمزمهپالک را رها کرد و سیاوش 

 های طوسی و دلربایش نگاه کرد.سرش بلند کرده، به مردمک

 

  ۱۷۵ادامه... #پارت_

 

من و تو هرچقدر هم خصومت داشته باشیم، تو این یه مورد  -

مون مشترکیم که با تولدمون باعث قتل عزیزترین آدم زندگی

. منم مثل تو هیچوقت هبودیم. روز تولد منم، سالگرد فوت مادرم

ندیدمش. حتی یادگاری هم نداشتم که بندازمش گردنم و به یادش 

دونم که خیلی شبیهشم. باشم. فقط از روی چندتا عکس قدیمی می

و دوست داشت. یا مخصوصا چشمام. بخاطر همین پدرم خیلی من

 گفت... و میالاقل ظاهرش این

 بغض ادامه داد: کرد که دخترک باحرف نگاهش میسیاوش بی

ا بازِی رفتن و اومدنه. ما اومدیم، اونا و عذاب نده. دنیخودت -

رفتن... فرزند برای پدر و مادرش یه موهبته... و این نه یک 

ست. فرزندان هدایایی زندان، بلکه نوید برای یک آزادی دوباره

هستند از جانب خداوند. آنها پاداشی هستند که او برای ایشان 

یند. همچون تیرهای تیزی هستند در دست او و خوشا بتدارک می

کند. او به حال کسی که ترکش خود را از چنین تیرهایی پُر می

 در جدل با دشمنان، هرگز مغلوب نخواهد شد.
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ای نگاهش کرد و بعد صدای آرامش از میان گلو خارج سیاوش لحظه

 شد.

 های قشنگی...!چه جمله -

خیلی از ما معتقدن بعد از این جهان، حیاتی هایی از تورات بود. تیکه -

ای برای تناسخ. اما... من وجود نداره و معاد یه لفظ پوچالیه و بهانه

مخالفم. به نظر من، مرگ یعنی سلوک در راه خدا و رسیدن به 

 آغوشش.

سیاوش یک تای ابرویش را باال انداخت و ماریا رو از او گرفت. پسر 

ا نگاه کرد و بعد با دیدن ساعت دیجیتال رخ او رجوان چند لحظه نیم

 داد، خندید و گفت:صبح را نشان می 6:20کنار تخت که  

 شب رو به صبح کشوندی با حرفات دختر.  -

هایی گرد شده به سمتش برگشت و با دست به خودش ماریا با چشم

 اشاره کرد:

های من؟ کی بود که دِر دفترچه خاطراتش باز شده بود و حرف -

 و گرفته بود به نسخه و توصیه؟ نیه بند م

 سیاوش بیخیال شانه باال انداخت.

. من! فقط حواست باشه، این دفترچه جز تو واسه هیچکی خونده نشده -

کنم. هامو خیلی ِچک نمیام، بخاطر همینم نوشتهمن آدم بدخطی

دونم چی شد که امشب از دستم در رفت ولی... حواست باشه خوب نمی

 و قلبت. حکم راز چیه تو دین شما؟چفتشون کنی ت

خب... به نظر من یکی از اصول اخالقی اینه که وقتی کسی تو رو  -

محرم اسرارش دونست، خیانت در امانت نکنی و اون حرف رو تا ابد 

 تو قلبت نگه داری. فرقی هم نداره چی باشه دین و مذهبت.
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حجم زیادی باز هم همان حس بد. باز هم همان تنفر از خودش. باز هم 

های آن پیرزن به یادش از انزجار میان وجودش غلظت گرفت و حرف

 بند گفت:آمد. سعی کرد لحنش تغییر نکند وقتی با حفظ همان لبخند نیم

کنه. یه آمپول فهم آی قربون دهنت که در و گوهر ازش ُشِره می -

و شعور نداری تزریق کنی به ما؟ از خدا که پنهون نیست، از تو 

 ن شعوِر خونم بدجوری افت کرده.چه پنهو

و دخترک برای اینکه لبخند نزند، سرش را سمت مخالف کج کرد و 

 ها خارج شد.صدایش به آرامی از میان لب

 و لوس نکن.برو خودت -

رخ او گرفت و سمت در سیاوش نگاه مغموم و دردمندش را از نیم

سنگین  ی بیخ گلو، چقدردانست که آن بعض مردانهرفت. فقط خدا می

و آزاردهنده بود و به چه دالیلی مدام قلب پسر جوان را نشانه 

ی او، ربط به جملهی در را توی دستش گرفت و بیگرفت. دستگیرهمی

 زیرلب و نزد خودش زمزمه کرد:

یه چیزی رو یادم رفت بگم. من هیچوقت تو رو از دست نمیدم.  -

وقت تونن چیزی رو از دست بدن که هیچچون... آدما نمی

 نداشتنش.

 و با اندکی مکث، بلندتر افزود:

 شب که نه؛ بامدادت بخیر کریستال.  -

وار سر بلند کرد پاسخ بدهد، اما سیاوش رفته بود. مثل یک سایه، شبح

 .آمده بود و حاال هم از نظر محو شده بود

سرش را روی بالش گذاشت و پتو را تا روی کمر باال کشید. پالکی که 

بود را میان دستش گرفت و چشمانش را که بست، حاال گرم شده 

 ی پسر جوان توی ذهنش زنگ زدن گرفت.جمله
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مونی برام. شبیه داروی دونی ولی... مثل مغناطیس میخودت نمی» 

 «کنی.زنی، اما تیمارش میدرد. زخم می

های دیگران شاید خودش هم شبیه به این جمله بود با این تفاوت که زخم

خشید و زخمی که خودش زده بود، دیگر قابل جبران برا بهبود می

 نبود...

ی نه چندان های دخترک، آرام آرام گرم خواب شد و در فاصلهپلک

هایش را به زیادی از اتاقش، سیاوش زیر دوش ایستاده، دست

های سفید و سرد حمام تکیه داده بود. قطرات آب غلتان غلتان کاشی

رقصیدند و موهایش توی اش میهو برنز های عضالنیروی شانه

 صورتش پخش بود وقتی چشمانش را بست و زمزمه کرد:

کنی بخت و ی شانست تو کدوم دخمه افتاده که مدام لگدمال میسکه»

 «اقبال ما رو اوس کریم؟ ازت معامله خواستم ولی... نه یک به هزار!

هایش که جمع شد مشت محکمش روی کاشی نشست و زخم انگشت

تش سر باز کرد. نگاهش به خونی که در مسیر آب روی پشت دس

 ساعدش جریان پیدا کرده بود، خیره گشت و با پوزخند زمزمه کرد:

یه وقت به اسِم فایتر، حاال به رسِم دفاع! فرقش چیه وقتی چپ و »

ست؟ حاال دیگه بخوای نخوای... راست دستت به پدرسوختگی آلوده

 «مرکِز پرگاِر دژخیمی.

سر هم و تندتند زیر آب سرد گرفت و قطرات خون پشت و دستش را

 کف حمام ریخته شدند...

 

 ۱۷۶#پارت_
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صدای سیلی، هیاهوی اتاق را در هم شکست و در کسری از ثانیه 

فرما شد. سیروان همانطور دست به سینه، سکوتی سنگین به فضا حکم

داخت رنگ، سر به زیر انکرد و آروین با اخمی کممقابلش را نگاه می

ای از خودش بدش آمد که مقصر و لِب پایینش را به دندان گرفت. لحظه

 این سیلی و کج شدن صورت رفیقش، او و اصرارهایش بوده است.

های کرد و برجسته شده بود. رگشریان کنار پیشانِی بهنام ذق ذق می

ی سیاوش، های بستهسرخی میان چشمانش پیدا بود وقتی خیره به پلک

 دار فریاد زد:حرصعصبانی و 

یک عمر راه و چاه کار رو نشونت دادم که حاال بیای زل بزنی  -

اش کشک بود؟ هرچی یادت دادم دود شد و بگی همه تو چشمام و

هاشون دست رفت هوا؟ عقلت کار نکرد اون وقتی که با خودی

 ذاشتی؟و در جریان میرفاقت دادی من

هایش ش بود و چشمی سمت چپسیاوش حرفی نزد. دستش روی گونه

 خیره بود به خطوِط پارکِت کف اتاق کار پدرش.

سه هفته خبری ازت نبود. هزار جور فکر و خیال و کوفت و  -

و گول زدم که پسرم کاربلده. یادش زهرمار زد به سرم ولی خودم

شو از آب بکشه بیرون و از همون آِب خالی دادم چطوری گلیم

کردم قراره دست یب. فکر میکیلو کیلو کره بگیره و بزنه به ج

ی بزرگ رو ردیف کرده باشی پُر برگردی. مثل همیشه یه معامله

که موجه باشه دلیلت. نه که دست از پا درازتر، با یه ضرِر کلون 

خودی بچرخونی رو ی دژخیم قد علم کنی جلوم و نطِق بیو تحفه

 زبون!

ی که از فریاد هایدستش را به آرامی از کنار صورتش پایین آورد. پلک

بهنام بسته بودند، نرم نرمک گشوده شد. نگاهش را به چشمان پدرش 

ی انداخت و آروین چشم دوخت به رد گلگونی که روی استخوان گونه
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خورد اش به چشم میی بینیسیاوش پیدا بود. چند قطره خون هم حاشیه

 ی دیشبش اضافه شده بود.و حاال کاردستِی پدر، به رد مرافعه

کنی نندازش تقصیر من وقتی خودت مفت و مسلم، پا رو پا چفت می -

مه حمالی کنم، برم و بیام و کارهای و خیالته با پشت میز نشستن وظیفه

 ریست کنم.  تو رو راست و

ته. حکمش ی نخاله؟ معلومه که وظیفهمگه جرأت داری نکنی پسره -

 هم همون وقتی صادر شد که...

ها از دستت بیرون اومد و دادی و زمینهمون وقتی که باخت  -

و جا کردن صفرها رودست خوردی. منفهمیدی از کارمندت بابِت جابه

آوردی واسه عقد قرارداد اما نه بخاطر خودم! بخاطر خودت که 

ای که شد سیروان دست تنها ولت کرده بود و به هر بونه بهونه

ادت. نگو نه که هات خیانت کردن به اعتمو کج کرد. نورچشمیمسیرش

خوای لکچر هات. واسه هرکی میگیره به نقش بازی کردنام میخنده

بنویس، اما دستت پیِش من که یه عمر سقِز دهنت بودم رو شده. دیگه 

 تونی َخرم کنی با حرفات!نمی

کشید وقتی سر هم نفس میبهنام حرفی نزد. عصبی، ممتد و پشت

به سیاوش کرد و از او دور  دستش را میان موهایش کشید و پشتش را

 شد. 

ی گذاشت. حرف که میزد، گوشه اش را زیر بینیسر انگشت اشاره

ی چشم هم حاکی از همان سوزش سوخت و چند چیِن گوشهلبش می

باک و بلند حرفش را زدود، بیی خون را میبود. همانطور که قطره

 ادامه داد.

بابامی، اختیار زدی تو گوشم؟ خیلی خب، نوِش جونم که زدی.  -

کنه حتمی دارمی، البد اونقدری هم حالیته که آدم اگه دست بلند می

کشی و بِزن بِزن. اما قبل از رفتن، باید تِه علت داره واسه یقی

دونی که دست حرفام رو هم بگم و بعد بسپرمش بهت. می
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ی خودتم و وقتی میگم حرف دارم، تا نزنم قدم یُِکمم به پرورده

 ه.رسدوم نمی

ی میز تکیه زد. سیروان نگاهش را اجمالی بهنام هردو دستش را به لبه

 به پدرش انداخت و بعد به سیاوش نگاه کرد.

هرچی که مونده رو بگو. تا از الف تا یا رو ندونیم، نمیشه یه  -

 تصمیم درست حسابی گرفت واسه حِل این مشکل.

بهنام خیره  رخنیم نگاهش یک دور روی سیروان چرخ زد و بعد به نیم

 شد.

 زرنگار کجاست؟  -

 ی حرف زدن نداشت.صدای بهنام دورگه شده بود. انگار اصال حوصله

فرستادمش بره. پسر خودم کارهای خصوصی رو انجام بده  -

 .مو سر و سامون بدم و تقسیم کنمخوام اموالبهتره. می

رقصی کرد و چشم به سمت سیروان یک تای ابرویش سوی باال خوش

 او اخم داشت و سیاوش بامعنا پوزخند میزد. چرخاند.

هنام فقط تا گذره مسند و دفتر دستک جدید؟ مال و منال بخوش می -

زدی؟ حاال که دو میوقتی حروم بود که باس واسه دو هزار سگ

اش چندتا زیرمجموعه ردیف کرده و چی رواله، کارخونههمه

ه شد طیب دونی تنها سختیت پشت میز نشستن و جیب پُر کردنمی

 و طاهر؟ 

های اطراف صورتش امتداد داد و سیروان دستش را روی ریش

جانی گفت. سیاوش اما بیشتر از آن حرصش گرفته بود کم« االهللاالاله»

 که صدایش باال نرود و نگوید:

تف! تف به اعتقاد و نظری که با یه غوره سردش بشه و با یه  -

 کیشمیش بیفته به عرق کردن. 
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آلود نگاهش کرد، سیاوش قدمی سمت جلو رگشت و اخمبهنام که ب

های هایش را به سینه گذاشت. به هر دلیلی، از چشمبرداشت و دست

برد، اما روحیاتش طوری نبود که سر خم بهنام و اخمش حساب می

 هایش هم سرجا بود.گفت، اما غلدریکند. چشم می

 

  ۱۷۶ادامه... #پارت_

 

دونیم تو ت. هردومون خوب میخوام فکر کنی محتاجم بهنمی -

و وارد کارای کارخونه نکردی. تو این دم و دستگاه هیچوقت من

ی جایی نداشتم. هنوزم درست درمون خبر ندارم اون هیئت مدیره

احمقت به اسم دارو و لوازم بهداشتی چه زهرماری میدن دست 

ها. اگه االن مردم که اینجوری بمب شده و ترکیده بین جوون

... اول به اصراِر آروینه و بعد بخاطر مشکلی که از قبل اینجام

 الینحل مونده.

ی اتاق، توی قفس بزرگ و بهنام پوزخند زد. سمت عقابی که گوشه

ی چوبی نشسته بود به راه افتاد و طالیی رنگش به روی یک کنته

سیاوش با حرص زیر دماغش را تمیز کرد. چرا این یک ذره خون 

 د؟آموامانده بند نمی

ته و ساخت و پاخت پای تارخ وسطه. کسی که هم قد و قواره -

داشتی باهاش. اگه نمیگی زیادی دم درآوردم، حاضرم قسم 

 ها هم ربط داشته به همین مردِک بی پدر.ی زمینبخورم مسئله

های بزرگ و تکه گوشت مرغوب را جلوی عقاب انداخت. پرنده بال

ر که با غروری واضح غذایش اش را قدری باز کرد و همانطوایقهوه

خورد، بهنام دستش را روی پرهای سرش حرکت داد و صدایش را می

 در اتاق پیچید.
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تر هیچ کاری از دست من برنمیاد. از هیچکس برنمیاد! تارخ گنده -

. قدره. خیلی هم هاست که من بخوام حریفش بشماز این حرف

 و بکنی.تر از اونچه که فکرشقدره. شاق

هایش ریتمیک و مرتب پخش شد و به برگشت. صدای قدم سمت آنها

کرد. درحالیکه نگاه آروین به ساعت جیبی و سیاوش نگاه می

زنجیردار او خیره مانده بود. تمام فکرش درگیر این بود که 

چنین برق طالست؟ یا خوِد طال به اطرافش ورقه کشیده که اینآب

 زند؟می

ه حرکت درآمد. فِک سیاوش با صدای بهنام دوباره میان دیوارها ب

ای غلیظ ابروانش را به هم ی منحوس سفت شد و گرهیادآوری آن واقعه

 رساند.

دوازده سال پیش، تو رو تضمینی و به دور از چشمش، با باج   -

ی زمین که کنار دادن زنده نگه داشتم. انداختمت تو کار معامله

جز خودم.  دستم باشی ولی هیچکس نفهمه کارت درواقع چیه، به

ی اون ملک مازندران پیش اومد. تا اینکه چهارسال پیش قضیه

پیروزی در اون مناقصه، حق من بود... اما مجبور شدم 

ی تارخ ازم خواست. قرار شد در واگذارش کنم. چون فرستاده

 ازای زمین، آزادی تو رو بهم بده. یه آزادی مطلق، برای همیشه.

رخ داشت. نه از غم. از فرط خشم. ی سهای سیاوش حاال یک رگهچشم

ی کذایی که اگر نبود، هیچگاه قدمش به این دم و از نفرِت آن ضربه

دستگاه باز نمیشد. از همان اول تخس و شر بود و سرکشی داشت؛ اما 

 کالهبرداری و دزدی را بهنام بود که یادش داد. 

قدر قبول کردم. منتها به اینش فکر نکرده بودم که ممکنه پسرم اون -

ی زنبور و پا روی عقل باشه که خودش با کله بپره وسط لونهبی

دمش بذاره. اون مرتیکه هم به راحتی نامردی کنه و زیر حرفش 

 بزنه.
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سیبک گلویش به شدت تکان خورد. صدایش گرفته و آرام بود و 

 همانطور سر به زیر پاسخ داد:

 . ناخواسته پیش اومد.عمدی نبود -

ناخواسته، واسه تو یکی غلِط زیادی بود. کافیه فقط بخواد. خواسته یا  -

 کنه کف دستت.تو حواله میاونوقت به سادگی آب خوردن حساب

 و نگاهش را میان او و آروین چرخاند و تاکید کرد:

 شایدم حساب جفتتون رو! بهرحال توئم از فایترهای کالب بودی. -

 ۱۷۷#پارت_

 

دند و نیشخندی سوک لب سیاوش سیاوش و آروین نگاهی رد و بدل کر

 را چین انداخت.

ها الزمه پا جای . گاهی وقتخواست و نشد. خواست و نذاشتم -

غلط گذاشت تا بفهمی با خودت چندچندی. دژخیم اسمش بزرگه، 

ولی فقط یه نمه جربزه کفاف میده جلوش قد علم کنی و رو پات 

 وایستی.

ایش نشست و سرش را هپوزخند بهنام واضح و عیان، با صدا روی لب

 به طرفین تکان داد.

 دوشمش؟ خِر نفهم. من میگم نره، تو میگی تنها تنها میکره -

چرخاند و همانطور که به نویس را میان انگشتانش میسیروان روان

 کرد، اندیشید شاید هم حق با سیاوش است!خطوط پارکت نگاه می

ی بهنام  چهرههایش را به سینه گذاشت و به پدرش زل زد. حاالدست

تر بود، اما بود. صدایش قدری از سیاوش کلفت از قبل هم بیشتر درهم

. انگار بهنام ذاتش را به سیروان داده بود و گرمای لحِن او را نداشت

 ظاهرش را به سیاوش. 
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 یه نفر این وسط مخبری کرده. -

 و سیاوش حرف را از دهان برادرش گرفت.

 ز جیک و پوک من و تو با خبره.راست میگه. یه نفر خودی که ا -

کردند، مرِد اش میبهنام سرش را به طرفین تکان داد. پسرها که دوره

 مغرور بدجوری کالفه میشد. 

 همچین کسی وجود نداره. -

دونست من قراره با سمیر معامله اگه وجود نداشت، تارخ از کجا می -

 و بفرسته واسه عقد قرارداد؟شکنم که آدما

دونن تو، توی کار ملکی! چطور ممکنه های من نمیاز آدم هیچکدوم -

 خبرن؟ ندیده و نشنیده راپورت چیزی رو بدن که ازش بی

 هات به غیر از یه نفر...ی آدمهمه -

حرف و سؤالی نگاهش کرد. سیاوش لب پایینش را بهنام همانطور بی

 اش، عضالت صورت بهنام را شل کرد، اخم سیروانتر کرد و زمزمه

 را در هم گره زد و باعث شد آروین به تندی سمتش چهره بچرخاند.

 شهره! -

های سیروان، به روی میز سقوط کرد و نویس از میان انگشتروان

ای متفکر، چشم ریز کرد. به صورت بهنام به وضوح وا رفت. با چهره

سمت سیاوش گام برداشت و همان لحظه صدای آروین آن سکوت 

 .سنگین را به هم ریخت

 شهره؟!  همون شهره که... -

ی تایید تکان داد. چشمانش همچنان خیره به سیاوش سرش را به نشانه

 بهنام بود.

زن بابام. شبی که رفتم اون دختر رو بیارم، خودم وسط اون  آره. -

 جماعت دیدمش. با ناجورترین وضعیتی که...
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 تر ادامه داد:و دستی به صورتش کشید و آرام

 شرف هم شرم دارم از گفتنش. حتی مِن بی -

 بعد زیرلب زمزمه کرد:

زنیکه از همون اول هم باهام شیشه خورده داشت. دست آخر هم  -

 زهر خودش رو بهم زد. 

کرد. سیروان بلند شد و از بهنام حاال مقابلش بود. ناباور نگاهش می

 همانجا گفت:

 کنی؟مطمئنی سیاوش؟ اشتباه نمی -

داداش. کور که نیستم. دوبینی هم ن چشمام دیدمش خانمیگم با همی -

 ندارم. خوِد خوِد ناکسش بود. 

و سمت بهنام چشم چرخاند که همچنان مبهوت و ناباور به پسر 

 کوچکش زل زده بود.

اگه یه درصد شک داشتم اصال به زبون نمیاوردمش. فکر کردی  -

د کنی شو رات که شهره و خدم و حشمچرا گفتم وقتی میام خونه

برن؟ هرچند... پُر بیراه نیست اینجا هم دوربین و شنود نصب 

 کرده باشن.

هایش خارج شد. گرفته. دورگه. صدای بهنام تازه آن لحظه از میان لب

 عصبی... و ناباور و گیج.

تر از اونه که هر یاوه نگو. سیستم امنیتِی این عمارت پیشرفته -

 خری بخواد ردیابیش کنه. 

ه باال انداخت و بهنام سمت میزش رفت. روی صندلی سیاوش فقط شان

 نشست که صدای او را شنید.چرم اصلش می
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موندم چطور تونسته تو رو دور بزنه؟ حضرت عباسی کسی رو  -

نیا باید ماچ کرد و گذاشت که زورش چربیده به بهنام خاِن بزرگ

 رو پیشونی! 

اش کشید. چانهسیروان اخم کرد و آروین برای اینکه نخندد دست به 

نگاهش خیره شد با تابلوی نقاشی که به سبک کوبیسم کشیده شده بود و 

روی دیوار مقابلش نصب بود. مدام سکوت کرده بود. دوست نداشت 

 میان بحث پدر پسری و خانوادگی آنها دخالت کند.

 

  ۱۷۷ادامه... #پارت_

 

بار دیده بهنام دستمالی به پیشانی کشید و توی فکر فرو رفت. یکی دو 

پلکد. مبالغ کالن، آن هم بدون اطالع از بود شهره دور اتاق کارش می

ی دلبری و نشان دادن حسابش برمیداشت. چند باری هم به بهانه

 های خصوصی و کاری پاپیچش شده بود. ، موقع تلفنی زنانهعالقه

انگشتانش مشت شد و سیاوش زیر چشمی حرکاتش را پایید. بهنام یاد 

ای افتاد که در اتاق شهره پیدا کرده بود اما... اصال فکرش را پرونده

اش، کسی که این همه سال خانِم کرد که زن عقدی و شرعیهم نمی

 ی او بوده، خائن باشد! خانه

پلک زد. خشن و محکم. تیارا را رها کرده بود که با شهره گذشته را 

دید. از نظر او خنجبران کند، اما دنیا مرموزانه به مغلوب شدنش می

طور خیانت کرده بود، شهره با ها مکر بودند و بس! تیارا یکزن

تر شد روی سیاقی دیگر. حاال آنقدر از جنس مؤنث متنفر بود که مصمم

 قانون منع ازدواج برای پسرهایش پافشاری کند. 

تر بود، به وضوح سرش را به آرامی بلند کرد و سیروان که نزدیک

زند. احتمال ض شده و رنگ پوستش به تیرگی میدید فک پدرش منقب
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سکته، برای مردی در سن و سال او آن هم با فشار خونی که ده سالی 

کرد، خیلی هم بیراه نبود. اما مرد میشد با آن دست و پنجه نرم می

جوان ترسید قرصش را به او بدهد. بهنام بدخلق بود و هیچکس بهتر 

 باخبر نبودند.  از سیروان و سیاوش از عصبانیت او

های صورتش چرخید. ی آرام سیاوش و کبودینگاهش روی چهره

خواست بحث را عوض کند و او هم تمایلی برای صحبت درمورد می

آن عفریته نداشت. قصدش این بود بهنام در جریان قرار بگیرد، که 

 گرفته بود.

نم. تا حاال هرچقدر تِر زدی به زندگیت و عقب افتادی از کار به جه -

 دونی...ِمن بعد باید جبرانش کنی. خودت که می

 دونم! نخوری خوردنت. می -

های صندلی فشرد و هایش را به دستهبهنام نفسش را بیرون داد. دست

 با لحنی محکم گفت:

 تا پنجشنبه کارها رو جمع و جور کن. باید یه سر بریم دبی. -

 زده به سرت؟خبره وسط این گیر و دار هوای سیر و سیاحت چه -

ی شرکت االلحان گذرونی نه. دو روزه و فوری. مناقصهبرای خوش -

 برگزار میشه که باید حضور داشته باشیم. 

بعد از جا بلند شد و همانطور که اخمو طول و عرض اتاق را طی 

 هایش را پشت کمر گذاشت.کرد، دستمی

ه ی روسِی دورگه بخوام جامون خالی باشه و اون مرتیکهنمی -

 اسم برنده از میدون بیاد بیرون. 

 اش بیشتر حالت تمسخر داشت تا شادی. سیاوش کوتاه خندید. خنده

چرا با وکیل پایه یک دادگستری نمیری؟ زبونش قِد من نرم نباشه،  -

 عقلش صدتای من گرمه.
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. یکی باید باشه تو نبود من کارخونه رو روده درازی نکن بچه -

تونم بذارم مدیریت و تمدید کنه نمیاد قرارداشبچرخونه. فتحی قراره بی

 خالی بمونه.

ی لب امتداد داد. زخمش سوز زد و او به سیاوش انگشتش را گوشه

هایی شده بود که با نرمی اخم کرد. صورتش درست مثل همان وقت

دانست گذاشتند. خودش هم میها پشت مدرسه قرار دعوا میسال آخری

آید، اما باز هم از پسرهای سال آخری برنمی با آن قد و قواره از پس

ها بودند که پایش را به کالب باز رفت. دست آخر هم همانرو نمی

 کردند... 

 تونم بیام.ی مرامتم بهنام خان. این دفعه رو نمیشرمنده -

 کرد.بهنام اخمو و عبوس نگاهش می

ت داده با چهارتا توپ و تشر سردیت کرد باز؟ یادم نمیاد اختیار دست -

 باشم.

 تونم!خوام، گفتم نمیاش نکن پدر من. نگفتم نمیگنده -

هایش را تر بهنام رو به او قدری چشمانش را زیر کرد و سیاوش لب

کرده، زیر دندان گرفت. سرش پایین افتاد و زیرچشمی آروین را پایید، 

بلکه او حرفی بزند و تنگنا را از میان بردارد. سر هر چیزی همیشه 

دانست ماریا چه کرده با باِن بقیه بود اما االن... خودش هم نمیاو ز

وجودش که موقع حرف زدن درمورد آن دختر این گونه قالب تهی 

شود. هرچند، ماندِن او فقط هم به خاطر ماریا کند و خلع سالح میمی

اش مثل یک مثلث شده بود انگار... شهرزاد و ماریا، حاال نبود. زندگی

 بودند که پسر جوان برای تکمیل دنیایش بند به آنها بود.هایی زاویه

ُکِنت چطور به دلیل آوردن که رسید هان؟ زبوِن سیبیل چرب -

 موش شد و چپید تو گلوت؟
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هایش را به هم فشرد و آروین نگاهش را اول روی سیاوش محکم چشم

ی منتظر و متعجب سیروان کشاند و بعد به صورت بداخم و چهره

ام خیره شد. معموال در چنین مواقعی سیاوش بود که ی بهنگرفته

کرد اما االن... درواقع مصداق وای به روزی که اوضاع را جمع می

توانست همینطوری دست روی دست بگندد نمک شده بودند و او نمی

بگذارد تا سیاوش با سکوت بدوقتش از اصل ماجرا فاصله بگیرد. 

توانست واقعیت را نخ کند و ل میمالی بلد نبود، اما الاقدروغ و ماست

 به دست رفیقش بدهد.

 تونه بیاد چون... پاش به یه نفر گیره.نمی -

هایش را از هم فاصله داد و چشمانش از سیاوش که بهنام قدری لب

 هنوز سر به زیر بود به سمت آروین کشیده شد.

خر! چی میگه این رفیقت ی کلهپاش گیره؟ بیخود کرده پسره -

 سیاوش؟

  ۱۷۸#پارت_

 

سیاوش باز هم حرفی نزد و آروین از روی مبل بلند شد و به جای او 

 پاسخ داد:

راست و حسینیش همینه بهنام خان. نه فقط پاش، دلش هم گیره.  -

 تونه ُجم بخوره چون... نمی

دار به آروین که با این جمله سیاوش سرش را بلند کرد و حرص

و او خیره به سیاوش، بلندتر چیز را خراب کرده بود نگاه کرد همه

 ادامه داد:

مونی گرفتی؟ خودت بگو چرا دیگه! وقتی انقدر خب چرا الل -

تونی بری، باید شهامت گفتنشم داشته مهمه که بخاطرش نمی

 باشی. 
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فکش سفت شد و بیرون زدن دو گردوی حاشیه فک و زیرگوشش، 

بلند بلند و هایش بود وقتی بهنام با تمسخر، نشان از چفت شدن دندان

 عصبی به او خندید و بعد چند قدم جلو رفت و مقابلش ایستاد.

شنوم؟ من تو رو تربیت کردم بچه! بهتر از خودت چی دارم می -

بره و روزی چهار نفر دونم هرشب مست و بدحال خوابت میمی

خوای بازی زنن. پس اگه میرو انگشتات چرخ چرخ می

 دربیاری از االن بهت بگم... 

از اینکه حرفش تمام شود، سیاوش سرش را بلند کرد و با اخمی قبل 

 های بهنام زل زد.کمرنگ به چشم

اش سر این دفعه بازی نیست. چرخوندن و مست کردن هم دوره -

 اومده. بد یا خوب، حق و حقیقت همونه که آروین گفت. 

ای از تعجب وا رفت و صدای سیروان، متعجب و صورت بهنام لحظه

 گوشش رسید:ناباور به 

خوای بگی عاشق شدی؟ پس... قانون یعنی چی سیاوش؟ می -

 خانواده چی میشه؟

هایی مشت صدای تیریک تیریک انگشتانش واضح بود وقتی با دست

ی برادرش ادامه داد و بیشتر سرش را باال شده، رد نگاهش را تا چهره

 گفت.اش را هم باید میگرفت. حاال که تا اینجا آمده بود، بقیه

آره خان داداش. عاشق شدم. عاشق کسی که گروگانمه. مثه یه  -

مازوخیسِم احمق تو دام اونی افتادم که چپ و راست آتیش میزنه 

 به دلم ولی بازم نمیشه دست بکشم ازش...

دست بهنام دوباره باال رفته بود که سیاوش سمتش چرخید. تخس و 

ظار سیلِی هایش زل زد. آروین و سیروان به انتسرکش میان چشم

هایشان را به هم فشردند اما او طاغی و خروشان به دوباره، چشم

 های خونین پدرش نگاه کرد و داد زد:چشم
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خوای بزنی، بزن! تو تموم عمرت از پدر بودن همین یه فقره می -

و سیاه و کبود کنی تا خوب یاد گرفتی که چطور صورت منرو

م طرفت. ولی بعدش بخاطر چتری که پهن کردی رو سرم بیا

دیگه تموم شد... این دفعه زیر مشت و لگد هم بگیریم فرقی به 

 حالم نداره. قانونت واسه من شکسته شده بهنام خان.

ی پسرش را مشت کرد. دار پایین آورد و یقهبهنام دستش را حرص

سیروان خواست قدمی به جلو بردارد که آروین مچ دستش را نگه 

سرش را به معنای امتناع به طرفین  داشت و وقتی او نگاهش کرد،

 تکان داد. همان لحظه صدای غرش بهنام در میان دفتر پیچید.

ی احمِق ناالیق! هزار دفعه تو گوِشت نخوندم تو این کار پسره -

کشی که یه احساس مسخره مانع نشه جلو پات تو خط میدور قلب

رو و با سر نزنتت زمین؟ با کله رفتی ته دره، اونوقت پررو پر

 وایستادی اینجا دری وری تحویل من میدی؟

سیاوش گلوخشک بزاق دهانش را فرو برد. بهنام با دستی که از شدت 

اش را مشت کرد و او وادار شد سرش را تر یقهلرزید، محکمخشم می

 باالتر بگیرد.

چون همین چیزی که اسم دره روش گذاشتی، راِه همواره و داره  -

کنه. پای یه دختر وسطه که تا پای سفید میرو  زندگی سیاِه سیاوش

نیای بزرگ؛ چون تونی متقاعدم کنی بزرگجون بخاطرش رفتم. نمی

این احمِق ناالیقی که جلوت وایستاده، واسه اولین بار به جای 

 هاش یه چیز باارزش پیدا کرده که ارزش جنگیدن داشته باشه.عیاشی

 جنگیدن با کی؟ با پدرت؟ با برادرت؟ -

 ه... جنگیدن با دژخیم!ن -

شعور! فکر کردی تارخ از تو، بچه قرتِی و تکرار نکن بیانقدر این -

تازه به دوران رسیده خوف داره که فکر جنگیدن به سرت زده؟ ِد آخه 
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کشه به خودت عقل، اون اگه اراده کنه در عرض یک ثانیه فندک میبی

 و هرچی که داری و نداری!

 تر از قبل، زمزمه کرد:و بعد آرام سیاوش چند لحظه مکث کرد

. بعدا به ی داراییم شده دختری که بهم اعتماد کردهفعال که همه -

 رسیم. هاشم مینداشته

ی او را رها کرد و قدمی به عقب هولش داد. دار یقهبهنام حرص

ای رنگش را مرتب کرد و بهنام همانطور های پیراهن سرمهسیاوش لبه

کشید، دستش را دوِر صورت عرق نفس می که عصبی و بلند بلند

 ی خود امتداد داد.کرده

 خر باشی! کردم انقدر کرههیچوقت... هیچوقت فکرشم نمی -

ی لبش را به سوزش نشاند، سیاوش با لبخندی کج که دوباره زخم گوشه

 خون جاری از دماغش را با سر انگشت زدود و گفت:

 خان.  متو بگو خوِد خر. ما غالمتم هستیم بهنا -

فکر و نادون. توقع داشتم بعد از این همه سال از آب و هم خر، هم بی -

 و غرق کنی تو باتالق.گل در اومده باشی، نه اینکه تا گلو خودت

بند را حفظ کرد و باز رنگ شیطنت به ی نیمسیاوش همان خنده

هایش برگشت. دو طرف پیراهنش را کشید و همانطور که به چشم

 کرد، پاسخ داد:می خودش اشاره

در اومدم دیگه! خودت یه نگاه بهم بنداز، خداوکیلی بدون تعمیر و  -

 ام.بندی، یه دستمال به صورتم بکشم مرد زندگیآب

 

  ۱۷۸ادامه... #پارت_
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اشاره رفت. حاال که  اش را سمت اوبا این حرفش، بهنام انگشت اشاره

فاجعه را قبل از وقوع اش به حقیقت پیوسته بود، باید جلوی واهمه

 گرفت. با پیشانی چین افتاده، محکم و جدی تحکم کرد:می

وای به روزگارت اگر بفهمم این عشق مسخره ختم شده به  -

تشکیل خونواده! فکر ماه عسل رو از سرت بنداز  ازدواج و

فرستم سراغش که داغِ خطبه بیرون وگرنه همین االن یه نفرو می

 شو هیچ موقع فراموش نکنی.لخیتاابد بمونه سر دلت و ت

 سیاوش کوتاه خندید و سرش را باال انداخت.

ام، ولی خان؟ درسته خر جفتک زده به کلهماه عسل کجا بود بهنام -

 دیگه در اون حد هم نیست که تو کما ِسیر کنم. 

ی زیرلبی «حرومزاده»سیروان با این حرفش کوتاه خندید و بهنام 

 سینه گذاشت و قدری به جلو خم شد.نثارش کرد. سیاوش دستی به 

 ی خودتیم مهندس! دست پرورده -

آروین دستش را به دهان کشید که نخندد و بهنام همانطور که سمت میز 

 هایش را توی جیب شلوار فرو برد و گفت:رفت، دستمی

خورد احمق. ات به طاق نمیی من بوده که کلهاگه دست پرورده -

نون  از بخت بد تو آستینم آب وخالی که تو یه مار خوش خط و

 ریختم تو دهنت. 

سیاوش با همان لبخند تخس و کمرنگ، سرش را باالتر گرفت و با 

ی لبش را پاک کرد. دیگر داشت حالش از انگشت شست، خون گونه

 خورد.این همه زخم مسخره به هم می

 شناسیمش؟ کی هست حاال این دختر؟ ما می -
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ل را پرسیده بود، انداخت و لبخندش نگاهی به سیروان که این سوا

بیشتر جان گرفت. نگاهش سمت آروین رفت و او به جای سیاوش 

 پاسخ داد:

 اونقدری که از نزدیک دیده باشین، نه! -

 و خودش حرف او را با همان شیطنت همیشگی ادامه داد:

ی اختصاصی اما  خیلی هم غریبه نیست. قبلش با بهنام یه مکالمه -

خوبیشم اینه مسلمون نیست عین تو چپ بره  درموردش داشتیم.

ام. خدا شاهده راست بیاد رو بگیره و ادا و اطوار دربیاره واسه

ی سوزه که باید تو عصا قورت دادهاز االن دلم واسه زنت می

 مشنگ رو تحمل کنه. 

گاه پیشانی کرد و بهنام آرنجش را به میز تکیه داد. دستش را تکیه

 شمانش را تنگ کرد.سیروان باتعجب قدری چ

یعنی چی که مسلمون نیست؟ یعنی تو دست گذاشتی رو دختری  -

 که...

اش افتاد سیاوش دستش را مقابل او گرفت. چند چیِن کمرنگ به پیشانی

 را قطع کرد. ای کالفه حرف اووقتی ابرو در هم کشید و با چهره

دار رو واسه های متعصب و دینکنم تیریپ آدمازت خواهش می -

 هایی که اون روز به چشمی گندکاریبرنداری که اصال قواره من

 خودم ازت دیدم نیست. 

سیروان کالفه نفسش را فوت کرد و او سر انگشت شست دست چپ را 

 اش بند کرد.به جیب شلوار جین تیره

تای مِن باشعوره که ده آره مسلمون نیست، ولی اونقدر خانوم و -

ای شه. سرت رو از الِک مسخره، خدا پیغمبر سرش میحرومزاده

تونی دنیا رو بهتر که واسه خودت ساختی دربیار، اونوقت می

ببینی و درک کنی دین و مذهب باعث برتری کسی نیست، دِل آدم 
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باید صاف باشه... که خوِد خدا شخصا دِل اون دختر رو سیقل 

 داده. 

نام چرخید بعد بدون اینکه منتظر پاسخ برادرش بماند، با لبخند سمت به

 ی پیشانی زد.و دستش را گوشه

عزت زیاد بهنام خان. دبی خوش بگذره. فقط تنها تنها میری  -

آ... یهو شیطون چرخ نزنیحواست باشه زیادی تو سواحلش چرخ

 ی آنتالیا و اِلیف داستان میشه...زنه مثل قضیهگولت می

خیال و ی او، بیغرهبهنام با اخم نگاهش کرد و سیاوش در پاسخ چشم

لبخندزنان سمت در رفت و از اتاق خارج شد. از اینکه برای اولین بار 

در زندگی حرفش را زده بود حسابی سر کیف بود. آن هم مقابل بهنام! 

رو شود و آنها های وجودش روبهانگار واقعا ماریا باعث میشد با ترس

های یک خط در را پس بزند. هرچند تدریجی و آرام، اما همین قدم

ی کرد. شاید میان این همه سیاهی، یک یاختهمیان برای او کفایت می

آن نیازمند کشف شدن بود و  DNAای که سفید هم وجود داشت. یاخته

سیاوش در این جدال پرهیاهو، افسار گسیخته به دنبالش دستی برای 

 گشت...پیدا کردنش می

 

 ۱۷۹#پارت_

 

ی چیزی در های عمارت چرخاند و بعد با جرقهنگاهش را میان ستون

اش قدم تند کرد. یک چیز ارزشمند آنجا داشت ذهنش، سمت اتاق قدیمی

آویز کهنه و قاجاری، با آن سه خواست با خودش ببرد. گردنکه می

ی ناصری و مظفری که از پایینش آویزان بود، حتما هنوز جایی سکه

هایش پنهان بود و بعد از این همه وقت بالاستفاده ماندن، میان کمد لباس

بود و به  کشید. ظریف و کوچکبه زیر چند وجب خاک نفس می
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آویز هم امانتی بود که باید یک راحتی کف دستش مشت میشد. آن گردن

داد و هم... یادگاری که هجده سال پیش، از روز به مالکش پس می

و صدا برای خودش برداشته بود. روی کودکی و کنجکاوی، بی سر 

 توانست به جای اتاق عمارت بهنام، توی جیب محصورش کندحاال می

 .تا وقتی که دوباره با صاحبش تجدید دیدار کند

های صدای بسته شدن در که به گوش رسید، بهنام دستش را به دسته

 صندلی بند کرد و به پشتِی آن تکیه زد. نفسش کالفه و بلند فوت شد و

 صدایش آرام بود.

کرد سیاوش یه و میعجب توله سگی شده این بچه. کی فکرش -

 روزی طناب بشه و بپیچه به گردن خودم!

بدل کردند و بهنام سر بلند کرده،  سیروان و آروین نگاهی کوتاه رد و

 خطاب به آروین گفت:

 وقت برنامه نکنه با این دختره شر بشه بیفته گردنش!یه -

ی بهنام طوری بود که کرد و از جا بلند شد. چهره آروین گلویی صاف

برد و ظاهرا تنها کسی که یارای آدم ناخودآگاه از او حساب می

 بازی و مزه پراندن مقابلش را داشت، فقط سیاوش بود.تخس

هوا نیست که بخواد دست اتفاقی نمیفته. سیاوش اونقدرا هم سربه -

شناسمش میگم... درازی کنه سمتش. اونم دختر خوبیه. چون می

 اهل کارای ناجور نیست.

بهنام سری تکان داد و دوباره زیرلب به سیاوش بد و بیراه گفت. 

گفتنش، دست « با اجازه»آروین بیشتر ماندن را جایز ندانست. پاسخِ 

 دادن با سیروان و سر تکان دادِن بهنام بود.

میزد و رفتند. سیاوش با سرخوشی لبخند لحظاتی بعد سمت نیاوران می

 گفت:برد و آروین میولوم آهنگ را باال می

 خوای چیکار کنی حاال؟ فعال که یک بر هیچ عقبی.می -



 

511 | P a g e 
 

 کویِن اضافی از آسمون افتاده تو دخلم.اتفاقا برعکس. سه تا بیت -

مسخره بازی درنیار. تکلیفت با این دختره روشن نشده هیچ، بهنام هم  -

 ی حنا. تو ِول داد تو کاسهدست

کرد زد. انگار کال در یک جهان دیگر ِسیر میسیاوش بیخیال لبخند می

 های آروین نبود.و اصال متوجه حرف

 گفتی اگه لفظ اومدم، باید شهامت اثباتشم داشته باشم! نه؟ -

های تخس و لحن دانست برق آن چشمکرد. میآروین فقط نگاهش می

ایست که همین حاال قشهی ناش پیدا بود، نشان دهندهَشری که میان جمله

 خورد. های خاکستری مغز سیاوش پیچ و تاب میبین سلول

یک دستش به ُرل بود و با دست دیگر به سیروان پیامک میزد. قرار 

ی منحوس در نزدیکی لتیان خواست آن خانهمالقاتشان با کسی که می

ی دیگر گذاشته شد و سیاوش همانطور که را بخرد، برای یک هفته

اش گذاشت، حرف نصفه ماندههمراهش را روی کنسول ماشین می تلفن

 را ادامه داد:

دارم. اونقدری جربزه خوابوندم الی آب نمک که به وقتش چشم  -

 تونه بره... دنیا رو آب بندازه. دیشب بهش گفتم می

 آروین متعجب نگاهش کرد و او خیره به خیابان گفت:

وردم. گاِف بدی بود، مست نبودم، ولی االن فهمیدم چه گوهی خ -

شم همین امروز بهنام کاشت تو کنم. تخم جمع کردناما جمعش می

 دلم.

 آروین گیج نگاهش کرد و ناباور لب زد:

 احمق... خریِت محضه اگه بخوای با ماریا رابطه داشته باشی.  -
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هامم دکترا گرفته بودن عزیز من! اگه به خواستن بود که تا االن بچه -

شرف نیستم کار نیست. تا دلش رضا نباشه، اونقدر بی پدرسوختگی در

 که دستم بخوره بهش.

تونو خوای چیکار کنی؟ یادت باشه پا کج بذاری بهنام  جفتپس می -

 فرستاده سرای باقی.

هایش برق میزد وقتی سمت آروین چرخید و سیاوش کوتاه خندید. چشم

 کوتاه نگاهش کرد.

 اگه فقط من و خودش بدونیم، بهنام هیچوقت خبردار نمیشه.  -

کرد که او لب آروین همانطور سوالی با چشمانی ریز شده نگاهش می

 ای مکث، حرفش را به زبان آورد.پایینش را گزید و بعد از ثانیه

صاحاب هم انواع و اقسام داره. خطبه! بهنام گفت خطبه... این بی -

 د...پرسم و بعاز سیروان می

آروین که محکم بازویش را کشید، حرف سیاوش نصفه ماند و محکم 

 آب دهانش را بلعید.

 کنی! هیچوقت همچین غلطی نمی -

لبخند سیاوش این بار عمق نداشت اما صدایش پُر بود از شرارت و 

 کرد.آروین همانطور ناباور نگاهش می

تو دنیایی  کو تا بفهمی هر غلطی از من برمیاد. خودت بگو آروین... -

که دو روز بیشتر نیست و دژخیم همونم واسه ما کوتاه کرده، چرا 

بار هم که شده بدون ترس از بهنام نخوام حاال که موقعیتش هست، یک

 صاحابم برسم؟ هاش، به خودم و دِل بیبازی واسه مشتریو سیاه

اینجوری؟ این کثافت هرچی َهم بخوره بدتر میشه و تو رسما داری  -

 و میندازی وسط جهنم.خودت
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  ۱۷۹ادامه... #پارت_

 

سیاوش سرش را به طرفین تکان داد. حاال دیگر نه خبری از برق 

 ها بود، نه ردی از آن صدای شاد و شیطون.چشم

فکر کردی االن کجام؟ کسی که تموم عمر نقش شیطان رو بازی  -

 ترسه رفیق.کنه، از آتیش نمی

. و سرش را به صندلی تکیه داد هایش را روی هم گذاشتآروین پلک

فهمید دلیل آن همه واهمه و نگرانِی بهنام را. سیاوش واقعا تازه االن می

زد... و خدا رحم قابل کنترل نبود. هرلحظه یک فکر جدید به سرش می

 .کند به کاری که این دفعه قصدش را کرده بود

، تلفنی رفتآروین را رسانده بود و درحالیکه سمت ویالی خودش می

دستی که تا آن ی کمبا زرنگار صحبت کرد که آپارتمانش را به خانواده

های دورادور و پنهانِی سیاوش را داشتند واگذار کند و روز هم کمک

 شان بزند.سند را تا عصر به نام

با تمام « خطبه»ی ی وامانده بود. واژهتمام فکرش درگیر همان ایده

کرد. داشت در سرش دنگ دنگ مینفرتی که از آن عمل وقیحانه 

های کوتاه مدت دنبال هوس همیشه از مردهایی که به اسم صیغه

گویند از هرچه دانست اینکه میرفتند متنفر بود و االن تازه میمی

 شود، یعنی چه!بترسی بر سرت آوار می

گل رز آبی را روی صندلی شاگرد گذاشت. ابرو در هم کشید و دسته

آنها را که لمس کرد، اخمش ناخودآگاه شدت  برگ ظریف یکی از

ها بود. ظریف. دلربا. خوش عطر و . ماریا به زیبایی همین گلگرفت

کرد ِکی و چگونه باید بو. حساس و شکننده... آنوقت او به این فکر می

این پیشنهاد مضحکانه و دور از ادب را تقدیم دخترک کند. اگر 

 ش بشکند؟اظرافتش خدشه بخورد چه؟ اگر ساقه
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 مشتش روی ُرل کوفته شد و زیرلب به خودش تشر زد:

گرده چیزت. عاشق از ِکی دنبال پابند میتف به وجوِد بی همه -

 واسه زنجیر کردن معشوقش؟

 و خودش در ثانیه پاسخ خودش را داد:

ات از همون وقتی که بین خواب و بیداری، عطر لعنتیش دیوونه -

هیز شد رو تن و بدنش  کرد. بوسیدیش. لمسش کردی. چشمات

 و...

ماشین را جلوی در نگه داشت و محکم چشم روی هم گذاشت. تک 

بوقش حواس پیرمرد باغبان را جمع کرد و دوان دوان سمت در دوید 

دانست وقتی او با اخم و غیظ نفس میزد. افکارش یاغی بود و خدا می

ضرب رود. عصبی روی ُرل اگر افسارش نکند، تا کجاها که پیش نمی

 کرد:گرفت و آرام زمزمه می

تو شکر! زهر بود یا عسل؟ چرا این مریضی اوس کریم مصب -

گشتم، دست آخر خوب نمیشه ِد آخه قربون سرت؟ دنبال راه می

شرفیه ولی... حاال که ماریا دونم بیقدمم باز شد به بیراهه. می

خوام با چنگ و دندون هم که شده حفظش سپر ترسام شده، می

ست... سپر بازندهم بخاطر خودش. هم بخاطر خودم. آدِم بیکنم. ه

 خوام ببازم.این دفعه رو نمی

همان لحظه مشتی قاسم در را باز کرد و او با نفسی عمیق پدال گاز را 

 قدری فشرد و وارد باغ شد.

 

 

 ۱۸۰#پارت_
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گل را توی دستش گرفت و همانطور که سوئیچ را به دور انگشت دسته

سمت مشتی قاسم رفت. پیرمرد دستی به کمر زد و با چرخاند، می

لبخند نگاهش کرد. پیراهن آبی و راه راهش قدری چروک افتاده بود و 

دست سفید و های یکای را تا مچ ال زده بود. ریشی شلوار پارچهپاچه

ی چشم های میان پیشانی و گوشهپشتش، به خوبی با چینموهای کم

ی کشید. مشتی قاسم از خیلی سال قبل عجین بود. سیاوش نفس عمیق

تر بود اما ها سرحالکرد. آنوقتهمراه همسرش لیال اینجا سرایداری می

ی لیال، او هم از رمق افتاد و بارهی مغزی و مرگ یکبعد از سکته

حاال بعد از گذشت دو سال، ریش و مو را از بن به چرخ آسیاب عاریه 

ها یک شبه پیر آدم»گویند داده بود. انگار دروغ نیست که می

شبه پیر شدن او را. شاید  سیاوش به عینه دیده بود یک«. شوند!می

حتی مرگ بعد از رفتِن عزیزان هم آنقدرها شایعه نباشد. زنده بودن با 

 این حجم از فغان و چشمانی که دیگر رنگ خنده ندارند، مگر دست

 کمی هم از مرگ دارد؟

میشد، با چشمکی که زد به گل رزها  همانطور که به سیاوش نزدیک

 اشاره کرد و گفت:

نونوار رفتی پسر! به سالمتی قراره زن بیاری همچین بریز  -

 بپاشت ُگل انداخته؟ 

 سیاوش با خنده نگاهش کرد.

ی هرکس از پنجره نه مشتی زن کجا بود؟ ما از در بریم تو خونه -

 کنن تو کوچه.پرتمون می

ی او را پدرانه مرتب اند و یقهمشتی اخمی مصلحتی به صورت نش

 کرد. 

گوم هرکی نه به تو بگه خدا از روز ازل یک شنفی، میاز مو می -

تخته کم قواره زده به مخش. پسِر مو شاخ شمشاد هم نباشه، از 

قطاراش یک سر و گردن باالتره. وهللا! حاال راست بگو بدونُم، هم
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آوردیش و  ای گالِی واسه همو دختری خریدی که دیشب قائمکی

 فکر کردی ما هم عرعر؟ 

 هوا لبخند زد.های متعجب نگاهش کرد و بیسیاوش با چشم

دور از جون. بزنم به تخته از هزارتا سیستم امنیتی هم حواس  -

 تری مشتی. جمع

های شیطونش را ریز کرد. قدری او با لبخند سر جنباند و سیاوش چشم

 سرش را جلوتر برد و پچ زد:

شو جدا کردم و آوردم حاال که خبرت هست یه ترگل و کریستالی -

 ور دلم بنشونمش، نظرت خیره یا چی؟ 

مشتی دستی به محاسن پرپشت و سفیدش کشید و ابروی چپ را باال 

 انداخت و خاراند.

 از قدیم گفتن علفی حجته که به دهن بزبزک شیرین بیاد. -

 . می به لب نشاندبعد دستش را روی رزهای آبی کشید و لبخند نر

کنه دلت ضعف بینُم، بیداد میگل و چشایی که مو میای دسته -

 رفته واسه او دختری که هنوز از نزدیک ندیُدمش.

سیاوش هنوز چیزی نگفته بود که او به صورت کبودش اشاره زد و 

 خون زیر دماغش را زدود.

عشق و عاشقی به جای خود، تو واسه چی درب و داغون رفتی  -

ای چه وضعیه ساختی واسه خودت؟ خون بینیت یک دم بند پسر؟ 

نیست، یقه و لباستم که از او بدتر! همچین شلخته و کثیف باشی، 

 ی کوچه. دختر مردم حق هم داره از پنجره پرتت کنه سینه

 سیاوش لبخند کج و کمرنگی سوک لب نشاند.

کار آق باباس. ناز شستش. اینم رو هرچی که تا حاال زده و  -

 بش از دست جفتمون دررفته.حسا
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کرد. روی چوب بزرگی دار نگاهش میمشتی قاسم موشکافانه و شک

 که دستش بود تکیه زد و با چشمانی تنگ شده گفت:

 هات؟ دمغی سیاوش! کو شیطنت -

سیاوش خندید. هرچند کوتاه و راحت، اما مشتی متوجه مصنوعی 

سعی کرد  ی او را بوسید وبودنش شد. خم شد پشت دست چروکیده

 .لحنش را همانطور شر و شیطون حفظ کند

ردِی سابقم. اگرم هستم، محض نیستم قربون سرت. همون مخ -

 . شما به دل نگیر.ی سحرهی کلهمرافعه

بعد قبل از اینکه مشتی حرفی بزند، برای عوض کردن آن بحث هم که 

 شده با سر به چوپ زیر بغلش اشاره زد و گفت:

 خوای بری دعوا؟ ه مشتی؟ نکنه توئم میچوب و چماغ واسه چی -

 ی کوتاهی به ساق پای سیاوش زد.مشتی کوتاه خندید و با چوب ضربه

 سن تویُم؟زبون نریز بچه. مگه مو هم -

ی سرد و گرم چشیدنات ی سرد قوارهشما تاج سری. منتها اسلحه -

 نیست.

 مشتی دوباره خندید و با دست به شمشادها اشاره کرد.

ها. باس بُُرم پرشون ها آغل ساختن رو درختز ای چغکچندتا ا -

 بُدم تا نشدن آفت و نزدن به باغ. 

نمک به آن سیاوش نگاهش را توی باغ چرخاند. رنگ و بوی پاییز نم

 کرد.اش طنازی میچربیده بود و رنگ نارنجی در میان سرسبزی

نه شونه ها االن فصل کوچ. این وروجکهوا داره میره به سردی -

 موقع لونه ساختن.

! اینایم قصد کردن خون به جیگر مویه پیرمرد کنن! -  چی بُُگم وّللاه
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هایش نگاه کرد. این بار لحنش بعد سمت سیاوش چرخید و به چشم

 آمرانه بود وقتی پدرانه و محکم گفت:

حواست جمعِ خودت بره. تو پسر الیقی هستی، حیفه یک مو کم  -

رت میره و میاد، چشِم امیدش به شه از سرت. هرکی تو این عما

 .هللا روا نیست پسر جاندست تویه. ناامید کردن خلق

جانی زد و از کنارش ی او فشرد، لبخند کمبعد دستش را سر شانه

ی او نگاه های کوتاه و قامت خمیدهسر به گامگذشت. سیاوش از پشت

چگاه ای بود که هیتنها کلمه« الیق»کرد و دستی به صورتش کشید. 

ی توانست به خودش اطالق کند.  با خروج از کالب و آن ضربهنمی

 دانست.مهلک، خودش را شکست خورده می

 

 ۱۸۰ادامه... #پارت_

 

ورودش به دم و دستگاه بهنام از او یک سایه ساخته بود و حاال... 

تر پا بیخ ی سیاهش محکماش به ماریا از تمام گذشتهعشق یک طرفه

ود که باورش شود بازنده بودن آنقدرها هم سخت گلویش گذاشته ب

نیست. آدمی که الیق باشد، زندگی هم با او سر سازگاری دارد و شیب 

گذشت، هایش. نه مثل سیاوش که هرچه میکند برای قدمرا صاف می

ترسید از اینکه یک تر میشد و او میاین سرباالیی کژدار و مریض

میشه از سراشیبِی مقابلش ُسر لحظه پایش کج شود و بعد... برای ه

 بخورد.

ی خدمتکارها صدای حرف زدنش با مشتی قاسم آنقدر بلند بود که همه

متوجه حضورش شدند. دوتا دختر جوانی که به تازگی استخدام کرده 

ها بود، مقابل در ایستاده بودند و همانطور که باال آمدن سیاوش از پله

پچک بودند. دستمال شغول پچکردند، در گوشی و آرام مرا نگاه می
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آرامی «ِ هعی»شان خورد، هردو ی فروغ خانم که پِس شانهکهنه

 کشیدند و سمت او چرخیدند.

ها. تو کار دستمال هعی و مرض. برین سر کارتون گیس بریده -

 کشیدن رو تموم کردی وایستادی اینجا به هره کره؟

 یکی از آنها من من کنان پاسخ داد:

کنم. ببخشید همش تقصیر این نگاره، رم تموم مینه، ولی االن می -

 گیره به حرف.و میآدم

نگار چشمکی سمت فروغ خانم پراند و با لبخندی شیطون سرش را 

 جلو برد.

کارمون انقدر جیگره. ما وای فروغ خانوم نگفته بودی صاحب -

نیا ازش شنیده رو که اینترنتی سفارش داد فقط یه اسم بزرگ

گم مخلصتم خدایا که جای اون بودیم. ولی االن... تازه دارم می

هافو یه خوشتیِپ جنتلمن از بهشت انداختی تو پیرمردهای هاف

 مون. دامن

به او رفت و دوباره با همان دستمال پشت ای فروغ خانم چشم غره

 اش کوبید.شانه

ی ورپریده! رو آقا نظر نداشته باش. اخالقش هیس ببینم! دختره -

خوبه ولی بفهمه قصد و غرضی داری اونوقته که واویال... تو که 

ی تری تینا، بهش بگو چی به سر مهگل آورد وقتی دخترهقدیمی

 چشم تیز کرده بود. چشم سفید واسه مال و دارایِی آقا

 تینا خواست حرفی بزند که نگار با خنده به فروغ خانم چشمک زد.

تیله داره اش نقشه ندارم، اصال هرچی مایهمن که واسه پول و پله -

شو بخوره. لعنتی خودش بد کوفتِی. چه صدای بذاره دم کوزه آب

قشنگی هم داشت. مثل همون بازیگر خوشتیپه تو اون فیلم ترکیه. 

 بود اسمش؟ توِک زبونمه ها...  چی
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فروغ خانم خواست حرفی بزند که همان لحظه سیاوش وارد عمارت 

شد و آنها مجبور به سکوت شدند. دخترها به او زل زدند و فروغ خانم 

 با لبخند گفت:

 سالم آقا. خوش اومدین.  -

سیاوش سمت او لبخند زد و هنوز حرفی نزده بود که فروغ خانم چنگی 

 شید و قدری چشمانش را درشت کرد.به گونه ک

خدا مرگم بده آقا سر و روتون چرا همچینکی شده؟ یا قمر بنی  -

 هاشم نکنه مرافعه راه انداختین؟ 

 پچ ادامه داد:بعد قدری جلوتر رفت و به حالت پچ

وضع و بی دست و پاست، ولی اگه کم خلآقا این غالم هرچند یه -

خدا بی خبری که روتون ی اون از بهش امر کنین، حتمی فاتحه

 خونه. دست بلند کرده رو می

سیاوش به حرف او تقریبا بلند خندید و سوئیچ ماشین را توی جیبش 

گذاشت. غالم مرد جوان و الغر اندامی بود که برای خریدهای خانه و 

زیر، . ساکت بود و سربهها استخدام کرده بودلوازم نگهداری از سگ

 خانم از همان روز اول با او مشکل داشت.اما پیدا نبود چرا فروغ 

چه خبرته فروغ خانوم؟ یه نفس بگیر قربوِن شکل ماهت  -

چسبه فکر ی ما رو میاینجوری دو صباح دیگه حمیدخان میاد یقه

 کنه اینجا تخم کفتر خوروندیم بهت.می

دارش را دخترها ریز ریزکی خندیدند و فروغ خانم قدری چارقد گل

 مرتب کرد.

روتون خونیه، خدا شاهده  ده آقا. شما هم جای پسرم، دیدم سر وشرمن -

 کاری کرده. بشکنه دست اون نامردی که...ام کتکانگار جیگر گوشه
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اِ فروغ خانم! کوتاه بیا عزیز من. باشگاه بودم اونجا یه زد و خورد  -

 کنی؟ مشقی پیش اومد وقِت تمرین. برا چی قضیه رو جناییش می

ی از سر آسودگی بیرون داد و دستش را با صلوات دور فروغ خانم نفس

 سیاوش چرخاند.

دونستم شما هزار هللا و آخیش. الهی شکر خیالم راحت شد. می -

رین. برم یه کشی نمیبازی و یقهاکبر یه پارچه آقایین. سمت الت

اسپند دود کنم کور شه چشم حسود و بخیل. 

 محمد.محمدوآلعلیصلالهم

خندید از زخانه برود که سیاوش همانطور که میخواست سمت آشپ

 سر صدایش کرد.پشت

وایستا فروغ خانوم. این تن بمیره قبل اسپند و دود و دم یه ناهار  -

 مشتی واسه من بذار که یه امروزه رو بدجوری هالکم. 

 چشم آقا. آب بیارم براتون؟ -

 ها رو درارمنه قربون دستت. فقط ناهار بکش این رخت چرک -

 اومدم.

 جفت چشمام آقا.  رو -

ای با دیدن دخترهای جلوی در مکث ها برود که لحظهخواست سمت پله

کرد. آنقدر فروغ خانم پرچانگی کرده بود که پسر جوان به کل غافل 

شده بود از آنها و از آنجا که عادت داشت با خدمه راحت رفتار کند، با 

ها قدری هول شدند و تینا همان لبخند کمرنگ مقابلشان ایستاد. دختر

نگاه او را که دید، سر به زیر انداخت و دومرتبه سالم کرد. سیاوش با 

 همان لحن گرم پاسخش را داد و بعد به نگار نگاه کرد و گفت:

 شما باید جدید اومده باشی، درسته؟ -
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 ۱۸۱#پارت_

 

فرِم لبخندی پت و پهن روی صورت دخترک نشست و پیشبند لباس

 ای/سفیدش را مشت کرد.سرمه

ای میشه مشغول به کار گستر. یه هفتهبله. از طرف شرکت نیک -

 شدم.

 چی اوکیه؟خب... مشکلی که نداری؟ همه -

 بله آقا. خداروشکر. -

پر غالم نشو. اخالق خانم بگو. زیاد هم دمهرچی خواستی به فروغ -

 مخالق نداره خوشم نمیاد کدورتی پیش بیاد. ردیفه؟

 دخترک لبخند شرمگینی زد و سرش را پایین انداخت.

 چشم آقا. خیالتون راحت. -

اش را بلند کرد و با ها برود که تینا سر زیر افتادهخواست سمت پله

 دار مانع رفتنش شد.صدایی لرزان و لکنت

 نیا!ب... ببخشید آقای بزرگ -

سیاوش سمت او چرخید و با نگاهی منتظر نگاهش کرد. دخترِک 

های لرزانش را در هم لتی همانطور که سرخ و سفید میشد، دستخجا

های سیاوش نگاه نکند کرد به چشمچرخاند و درحالیکه که سعی می

 قدمی رو به جلو برداشت. 

کردم، ها رو تمیز میجسارته ولی... ولی امروز صبح داشتم اتاق -

 یه... یه خانومی رو تخت خواب پایین...

 بیدارش که نکردی؟ -
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با صدای نسبتا بلندش، دخترها نگاهی به هم انداختند و تینا رو به او 

 سرش را باال انداخت.

کار دارم؟ تا دیدم اتاق ِاشغاله رفتم بیرون. ولی چون نه آقا من چی -

 شما خبر ندادین مهمون دارین... گفتم بهتون بگم. همین. 

ای های سیاوش نقش گرفت. شاید برای لحظهلبخند کمرنگی روی لب

 به تینا حسادت کرد که توانسته او را موقع خواب ببیند. 

 هنوز خوابه یا بیدار شده؟  -

 دونم آقا. من... من نمی -

سیاوش دستش را دور دهانش امتداد داد و بعد چند قدم رو به جلو رفت 

 و نزدیک دخترها ایستاد. 

ی گوشتون خوام یه چی بگم بهتون که باید آویزهبیاین جلو، می -

 بشه و بمونه بیِن خودمون سه نفر. اوکیه؟ 

دخترها نگاهی پُرسوال رد و بدل کردند و تینا با ترس آب دهانش را 

بلعید. انصافا سیاوش ترسناک نبود. هیچوقت هم با خدمه تند رفتار 

کرد. به خصوص با تینا که از همه کوچکتر بود، همیشه مالیم بود نمی

اما دخترک خودش زیادی استرسی  بار هم تشرش نزده بود.و حتی یک

 و خجالتی بود و همین هم باعث شده بود مدام از سیاوش بترسد. 

 کرد، گفت:هردو جلو رفتند و نگار همانطور که نگاهش می

 جونم آقا؟ در خدمتیم. -

ببینید، اون خانومی که امروز تینا دیده، قراره یه مدتی با من زندگی  -

ه آشناس که خاطرش زیادی عزیزه و کنه. دوست دخترم نیست، فقط ی

ام بمونه. یه خرده اخالق و رفتارش سرده، الحال مجبوره تو خونهفی

های این ویال شما از همه ترسم غریبی کنه راحت نباشه. بین آدممی

و داشته باشین. هرچی خوام شما دوتا هواشتره، پس میسنتون کم
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ه فقط راهنمایی. گفت، هرجا رفت، اگه خواست کمکش کنین، اگه ن

 آ! نبینم پاپیچش بشین

 دخترها دوباره نگاهی رد و بدل کردند و تینا به آرامی زمزمه کرد: 

 اش باشیم؟ آقا یعنی... ندیمه -

ایه؟ میگم ذاری؟ ندیمه کدوم صیغهنه دختر چرا حرف تو دهن من می -

ندارین. حواستون بهش باشه، همین. ِمن بعد هم تمیزکاری و پخت و پز 

 فقط به کارهای ماریا برسین. ردیف شد؟

هایش را به بار هردو با لبخند به هم نگاه کردند. تینا با خوشحالی لباین

 هم فشرد و نگار گفت:

 خواب آقا. جاش رو چشای ماست. خیالتون تخت -

 و تینا حرف او را ادامه داد:

دشم چقدرم اسمش قشنگه. البته آقا توروخدا ببخشیدا ولی... خو -

 خیلی خوشگل بود. 

نما شده بود وقتی توی دلش زمزمه نیشخند سیاوش حاال ناخودآگاه دندان

 کرد:

زد به کرد و افسار نمیو خر نمینفهم منخوشگل نبود که دِل حرف-»

 «گردنم...

اش به کار بار تاکیِد بیشتری در جملهنگاهی به دخترها انداخت و این

 گرفت.

نبینم تنهاش گذاشتین. یه لحظه غافل شین  خیالم راحت باشه دیگه؟ -

 ها! ازش واسه همیشه عذرتون خواسته میشه

ای از عمارت رفتند. گفتند و هرکدام به گوشه« چشم»دخترها 

ها برود اما... با چیزی که از تینا شنیده بود، دل خواست سمت پلهمی
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ش زد برای باز کردن دِر اتاقی که مالک آن رزهای آبی داخلدل می

 خفته بود.

گذشت، سر یکی از خدمتکارها که از مقابلش می«ِ سالم»در پاسخ 

ی طالیی رنگ را پایین داد و در را با مالیمت تکان داد و بعد دستگیره

گشود. ذرات هوایی که در آن فضا سیال شده بود، مشامش را قلقلک 

و ها فرهایش را روی هم گذاشت. عمیقا نفسش را به ریهداد و او چشم

اش پیچید های بویاییتر از هروقتی به گیرندهبرد. شمیم عطر یاس، گرم

 بلعید.و او با تمام وجود بوی خوبش را می

داشتنی نیست؟ این رایحه چه کسی گفته عطر یاس تند است و دوست

وقتی از موها و تن ظریف ماریا باشد، بدون شک در عین مالیمت، 

 شود! کننده میدیوانه

هایی مان آرامی که باز کرده بود روی هم گذاشت و با قدمدر را به ه

رفت که روی تخت دراز کشیده بود و کوتاه سمت دختر افسونگری می

های رز را روی عسلی گذاشت. کنارش یک دستش زیر متکا بود. گل

 سوک تخت نشست و از همان فاصله به صورت دلنشینش نگاه کرد.

 

 ۱۸۱ادامه... #پارت_

 

باز گذشته، یک خط باریک از صورتش ی نیمهنور خورشید از پنجره

تر کرده بود و چند تار از موهایش در دست آن نسیم مالیم را روشن

تر از آن بود که روی خورد. نگاه سیاوش سرکشتکان می تکان

ی صورت دخترک چرخ چرخ نزند. هردفعه با دقت بیشتری این چهره

ا هربار گویا برایش تازگی داشت. شاید هم کرد، امزیبا را نگاه می

خواست عمیقا خط به خط صورتش را کشف کند. چشمانش حاال می

ی دخترک تا ی شومیز قدری کج شده و گردن کشیدهرفت. یقهپایین می
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جناغش پیدا بود. پالکی که دیشب خود به گردنش  گودی و استخوان

ه و سیاوش فقط آویخته بود، حاال زیر شومیز دخترک پنهان گشت

رفت و اش مالیم و آرام باال پایین میی سینه. قفسهدیدزنجیرش را می

معلوم بود عمیقا خوابش برده. چند لحظه همانجا خیره بود و با پلک 

نسبتا طوالنی که زد، رد نگاهش را تا قوس کمر او و رج باریکی از 

سفید بود و پهلویش که نمایان بود، پایین انداخت. رنگ پوستش زیادی 

این همه ظرافت... الحق که عادالنه نبود. آب دهانش را محکم بلعید. 

اختیار قلبش حاال وحشی شده بود و تندتند نبض میزد. دستش انگار بی

بود وقتی جلو رفت و همانطور که مراقب بود دخترک زیبای مقابلش 

ز پلک باز نکند، سر انگشتانش با مالیمت روی بازوی او کشیده شد. ا

لمس تن نرم و نازکش، این بار با شدت بیشتری بزاق دهانش را قورت 

هایش کمی فاصله گرفت. مغزش از کار افتاده بود وقتی داد و لب

دستش از سر انگشتان او، دو مرتبه روی مچ و بازویش کشیده شد و 

آرام آرام نوازشش کرد. انگشتش خودرأی بود و افسار مغزش فقط به 

دیدند. ی او را میی سینههای مالیم قفسهکه تکان هایی بوددست چشم

ها خشک شده بودند. دستش همانقدر هایش از فرط تندِی نفسلب

اش سوق داده شد. ی سینهسرکش، از بازوی دخترک روی قفسه

ی ماریا انداخت و وقتی مطمئن شد عمیق و سنگین نگاهی به چهرهنیم

اش فقط .. حاال انگشت اشارهخوابیده، به خودش جسارت بیشتری داد و.

، نرمِی سر انگشتش را به وضوح از سمت راست تا سمت یک رد نبود

داد. سیبک گلویش تکان محکمی خورد چپ برجستگِی تنش حرکت می

های دخترک متوقف شد. آرام آرام همان خط و سر انگشتش بین سینه

وجه میشد ها به سمت پایین حرکت داد. انگار حاال مترا از میان دنده

ظرافت ماریا حتی از رزهای آبی هم بیشتر است... درست مثل عطر 

 ی هیچ عطاری پیدا نمیشد. و بوی تن نازکش که در دکه

ی او را لمس نزدیک کمرش رسیده بود. سر انگشتش که پهلوی برهنه

. انگشتانش عزم کرده کرد، عاجزانه پلک زد و به تندی نفس کشید
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را بردارند... که دخترک قدری صورتش را  ی نازکبودند آن ملحفه

 جمع کرد و با تکانی که خورد، سیاوش به تندی دستش را عقب کشید.

جا شد و حاال به ماریا که روی پهلوی چپ دراز کشیده بود، قدری جابه

کمر روی تخت خوابیده بود. دستی که زیر متکا بود، درست کنار پای 

را روی سینه گذاشته بود.  او از تخت پایین افتاد و دست دیگرش

ی او را های بستهسیاوش چند لحظه همانطور که نفس نفس میزد چشم

نگاه کرد و بعد... چشم به کمر باریکی دوخت که دیگر حجاب ملحفه 

ی نازک و سفید رنگ هنوز را نداشت. پای راستش پیدا بود اما آن الیه

انت بود و پای چپش را قایم کرده بود. شلوار جین دخترک نود س

 تر از آن که بعد از آن تکان، کمرش را بپوشاند. شومیزش کوتاه

نفهمید چند دقیقه به او چشم دوخته بود اما وقتی به خودش آمد که 

تاب هایش بیی ماریا بود. لبمترِی گردن کشیدهصورتش یک سانتی

گیر بودند و ی هرچند کوتاه و پنهانی از آن شاهرِگ نفسیک بوسه

خورد. ی دخترک مستقیما به پیشانی و جلوی موهایش میهانفس

هایش را بست. با یک نفس عمیق، عطر مالیم او را به ریه کشید چشم

زنان، شاهرگ اصلی دخترک را دلاش همانقدر عاشق و دلو بوسه

نشانه گرفت. ماریا کمی تکان خورد، ولی سیاوش عقب نکشید. 

ی بعدی او رک منتظر بوسهتر رفت. گودِی گردِن دختصورتش پایین

ی نامحسوس و مالیم از دختری وار خواهاِن یک بوسهبود و او دیوانه

 کرد.رقصی میکه هرلحظه در مخیالتش خوش

هایش را نبسته بود که صدای زنگ تلفن همراهش مثل یک هنوز چشم

های مغزش خط کشید و او با سرعتی که از ناقوس بدموقع روی سلول

انست، فرز و عصبی از دخترک دور شد. همانطور دخودش بعید می

 که بلند میشد آن ماسماسک وامانده را از جیب شلوار بیرون کشید. 
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خیز شد و  هایش دست کشید و بعد با حالتی متعجب نیمماریا روی چشم

دار توی به او که پشت به دخترک ایستاده بود نگاه کرد. سیاوش حرص

 تلفن داد زد:

محل ی االغ! باز شدی خروس بیدرمون مرتیکهزهرمار! درد بی -

 که تا ولت کردن بال زدی نشستی رو بوم این یکی اون یکی؟

منشِی زرنگار از آن طرف هراسان تلفن را از گوشش فاصله داد و 

 تر شده بود، بلندتر از قبل گفت:سیاوش که از سکوتش عصبی

 ِد بنال بدونم چه ِزری خواستی بزنی؟ -

 بزاق دهانش را فرو برد و با لکنت پاسخ او را داد. مرد بیچاره محکم

نیا. راستش غرض... غرض از س... سالم جناب ب... بزرگ -

 مزاحمت اینکه...

دار از آن همه استرس مرد، تلفن را از دست چپ به دست حرص

 راست داد و با غیظ گفت:

 

 ۱۸۲#پارت_

 

پا  تو وا کن درست زر بزن و ااِل خدا شاهدهاون فک وامونده -

کنم که تا عمر تو چنان قطع میشم میام دفتر زبون نصفه نیمهمی

 ات بشه محال و ناممکن. داری عرعر خر هم واسه

اش کشید. سیاوش همیشه گرم و رحمتی دستی به پیشانی عرق کرده

کرد اما این بار... الحق که عتابش مرد را هراسانده اجتماعی رفتار می

 بود.

ای زرنگار گفتن... گفتن بهتون ب... بگم خونه چشم می... میگم. آق -

 معامله شده. فقط... فقط مونده ااامضای نهایی. 
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جا کرده با تو خرمگِس به درد نخور. مگه وکالت تام زرنگار بی -

 خوره؟ صاحاب به چه دردش میی بیندادم بهش؟ پس اون برگه

ش رختکن ماریا نگاهی به سیاوش انداخت و آرام از جا بلند شد. هدف

. شومیزش زیادی ی کشویی را کشید و پشتش ایستادکمد بود. دیواره

روی بود با این لباس ماندن مقابل مردی کوتاه بود و تا دیشب هم زیاده

گردد. دانست دنبال فرصت برای رج زدنش میکه خودش خوب می

بلوز زرشکی رنگی که قدش تا دو وجب باالی زانو بود، به نظرش 

ی کشویی انداخت و مشغول شومیز را همانجا روی دیوارهبهتر آمد. 

ی چروک و های بلوز شد. دخترانه و اسپرت بود با پارچهبستن دکمه

شدند. روی کمرش زنجیر مشکی هایی که تا آرنج جمع میآستین

هایش ست شده بود. ی مچ و یقه و دکمهباریکی داشت که با حاشیه

ای با استشمام را بکشد که لحظهشومیز را برداشت و خواست دیواره 

اش را دوباره بو ی سرد روی آن، سر جایش ایستاد. یقهیک رایحه

. این رایحه متعلق کندکشید و این بار اخم کرد. مطمئن بود اشتباه نمی

 به سیاوش بود. 

کوبید همان لحظه سیاوش عصبی و تندتند توک کفشش را کف اتاق می

 گفت:و رحمتی پشت گوشی می

چی حل شده آقا. از لحاظ قا... قانونی مشکل نداره. فقط... ظاهرا همه -

 ااا...امضای شما باید پا...پای قولنامه باشه. 

 جون بکن. واسه گفتن همین چهار کلمه هوار شدی سر من؟ -

ترسید نکند سیاوش فهمیده باشد زرنگار جا، میخبر از همهرحمتی بی

ی هم از حساب سیاوش پورسانت عالوه بر کارمزد خودش، برای منش

برداشته است. هرچند درواقع این کار با رضایت خوِد او بوده، اما 

 ی زرنگار اعتماد نداشت.رحمتی به گفته
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غ... غلط کردم آقا. با... باور کنین من به آاااقای زرنگار گفتم  -

کنین و...ولی گفت حقته. آقا سیاوش ... میمو میاگه بفهمین کله

 گفته بهت ا... انعام بدم.  خودش گ...

دار و کالفه از رحمتی و لکنت زبانش میان موهایش سیاوش حرص

 آلود عتاب کرد:پنجه کشید و همانطور اخم

کنم. خورت رو روشن میبه وقتش میام تکلیف تو و اون رئیس جیره -

ات رو گوشیم بیفته رحمتی... خب... بهتره که نیفته! ی دیگه شمارهدفعه

ی بعد دونم دفعهخبط امروزت اونقدر مگسیم کردی که بعید می چون با

ای پیدا نامهشو تو هیچ لغتجد و آبادت رو به فحشی نکشم که معنی

 نکنی. اوکِیه؟

 نیا من... من...چ... چشم آااقای ب...بزرگ -

آلود سر انگشتش را روی آیکون قرمز فشار داد و زیرلب سیاوش اخم

 غیظ کرد:

ار. مردِک خر! وقت قحطه تا اَد وسط کار نزنی تو پر من و زهرم -

 ما؟ دعا دعا کن قدمت نخوره سمتم زرنگار، وگرنه...

اجازه وارد حریم وگرنه چی؟ رعایت نزاکت انقدر برات سخته که بی -

سر اون بنده خداها بد و بقیه میشی؛ اونوقت مِچت که باز میشه پشت

 کنی؟بیراه ردیف می

یره نگاهش کرد و بعد همانطور که تلفن را توی سیاوش چند لحظه خ

گذاشت، بدون اینکه چشم از صورت دخترک بردارد جیب شلوارش می

 زمزمه کرد:

 چقدر خوشگل شدی دختر!  -

کرد ماریا جا خورد. همانطور دست به سینه و حق به جانب نگاهش می

 که سیاوش خیره به او قدمی جلو رفت.
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 پدرسوخته!چقدر این رنگ میاد بهت  -

.. نه ماریا نگاهی به خودش انداخت. بلوز زرشکی کیپ تنش بود اما.

 کرد.در آن حد که سیاوش خیره و مات نگاهش می

ای آرام، نگاه از او گرفت و آمد. ماریا با تک سرفهاو قدم قدم جلو می

 اخم کرد.

خوشم نمیاد وقتی خوابم کسی بیاد باال سرم. شاید اصال... شاید  -

 شرایطم طوری نبود که بخوام هرکسی رو ببینم.  اصال

گل را از روی عسلی برداشت. توجه به حرف او، دستهسیاوش بی

 ها را به سمتش گرفت.مقابل ماریا ایستاد و با لبخند گل

 اگه قابل بدونی و نکوبیش تو صورتم، گل خریدم برات. -

ها و لبخندش قدری جان گرفت. لحنش شطیون شد و با ابرو به گل

 اشاره زد.

 مو خودت از بَری کریستال. بازم رز آبی. سلیقه -

ها پایین رفت. ی او تا گلهای خوشرنگ دخترک از چهرهمردمک

رنگشان گذشت و نگاهش از کاغذهای خاکستری و سفید، تا روبان هم

گل چسبیده بود خیره شد. دومرتبه به ی دستهبه کاغذی که گوشه

شمانش رنگ تعجب داشت و در پاسخش، سیاوش نگاه کرد. این بار چ

 های سیاه سیاوش خوابیده بود.نی مردمکهای زیادی توی نیحرف

 این شعر... -

ِکشم کردی. با اینکه ی اول نوشتم برات و بعدش َچکهمونه که نوبه -

 بهت نمیاد، ولی دستت خیلی سنگینه دختر.

رداشت و ها بماریا با اخمی شیرین و مالیم، کاغذ را از روی گل

 زمزمه کرد:

 حقت بود!  -
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تر از آن بود که سرش را جلو نبرد و توی صورت و سیاوش تخس

 دخترک لب نزند:

 

 ۱۸۲ادامه... #پارت_

 

 ای عشق زیبای منی، هم من توام، هم تو منی -

 ای هم درد و غمهم سیلی و هم خرمنی، هم شادی

برخالف هایش را روی هم فشار داد که نخندد. پسرک ماریا محکم لب

 ی حفظ شعر استاد بود.هایش، انگار در زمینههواییسربه

 خیره بود به متن روی کاغذ که سیاوش دوباره گفت:

 خوام بدونم با صدای تو چجوری میشه.میشه بلند بخونیش؟ می -

 ماریا نگاهش کرد و او با مالیمت لب زد:

 عشق سخن کوشی تویی، سودای خاموشی تویی -

 تویی، کفر و هدی، عدل و ستمهوشی ادراک و بی

دخترک محکم آب دهانش را بلعید. سیاوش در منگنه گذاشتن را خوب 

ای استفاده کند که ماریا دانست هربار از چه هربهبلد بود. انگار می

 روی حرفش بیاورد. « نه»نتواند 

هایش را از هم فاصله داد و کرد، لبهمانطور که به کاغذ نگاه می

هایش را روی هم گذاشت و شنیدن صدایش، آرام چشمسیاوش وقت 

 عمیقا نفس کشید.

 گل را یک روز، -

 تو را هر روز.

 گل را تا وقت پژمردن،
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 تو را تا وقت ُمردن.

 دوست دارم... 

تر ها را قدری نزدیکسر که بلند کرد، سیاوش چشم گشود و گل

 گرفت.

ن ی طوسی؟ رگ و پی نموند واسه ایخوای بگیریش چشمهنمی -

 های بیچاره.دست

ها گذاشت اما قبل از رنگ بود. دستش را روی گللبخند دخترک کم

های او زنجیر کرد هایش را روی انگشتعقب کشیدن، سیاوش انگشت

و ماریا که سوالی نگاهش کرد، با تخسی لبخند زد و صدایش شر و 

 شیطون شد.

 من از قرمز تیره خوشم میاد. -

 قرمز تیره؟ -

 .های او ساییدنداخت و قدری سر انگشتش را روی انگشتشانه باال ا

 پس چی؟ -

 بهش میگن زرشکی! -

شناسی نداریم بین واحدامون. باس حاال هرچی! دیگه شرمنده ما رنگ -

 وقت کمبود اجباری پاسش کنم.

 ماریا متعجب نگاهش کرد و او ادامه داد:

مصب ی اینا قرمزه. ولی این قرمِز البه من باشه میگم همه -

رسه به . تِن تو که کال دوِزش میترهتر باشه، سمیهرچی تیره

 . اصال اسید خالص! نهایتبی

هایش را ریز کرد و صورتش را درست مقابل ماریا و قدری چشم

مزاج و سرکش! درست . انگار سیاوش همیشه ملتهب بود. گرمگرفت
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آتِش هایش باز هم گرم بود و مثل حرف زدن روان و فراخش. نفس

 ذق بیفتد. های ماریا به ذقانگشتانش باعث شده بود دست

 ها... رژ لبشم داری؟ از این قرمز تیره -

 های دخترک قدری ریز شد و دومرتبه اخمش در هم رفت.چشم

 ربطش تو چیه؟ -

 جواِب سوال رو با سوال دادن اصال کار به جایی نیست کریستال -

 خانوم.

هایش را فشار تر انگشتاوش محکمخواست گل را عقب بکشد که سی

نوا بود که گل بیشان، فقط همان دستهداد و جلو رفت. حاال حد فاصل

 شد. بین انگشتان آنها چالنده می

 از جواب دادن طفره رفتن هم خیلی درست نیست آقای محترم. -

 شو.فکر کن دوست دارم رو لبات ببینم رنگ -

تر از قبل لبخند زد و او تخسهایش را گرد کرد و ماریا قدری چشم

 ادامه داد:

دونم چرا افتادم ای تو مخِ من. ولی نمیهرچند... تو همینجوریشم مته -

ی وامونده رو روی تو خواد ِهی این قرمز تیرهبه خودآزاری. دلم می

 ببینم و ِهی بخوام دست بزنم و...

رو  گاز میری. حواست هست داری تختهِهی نشدنی و ممنوع باشه -

 ی پرروگری؟دنده

. بخوای نخوای تهش پررو هم نباشم، واسه تو گرگم کریستال -

دم گرگ به کریستالشه که ارزش میندازمت گردنم. به همه نشون می

 . ارزهداره وگرنه که مفت هم نمی

 بعد مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد تندتند گفت:

 م برات. داری! یادمه تو لوازمای اون روز سفارش داد -
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 چی؟ -

 هایش را تو کشید و چشمانش درخشید.سیاوش لب

 ُکش.ُرژ قرمز تیره و سیاوش-

 باز میگه قرمز تیره! -

 اصال هر کوفتی. اصل کاری رو بچسب دختر. -

 اصل کاری چیه؟ -

های ماریا بار لحنش تخس بود. لبخندش جان گرفت و بیشتر دستاین

ی او بود و سیاوش با لحنی گونه را فشار داد. نگاه دخترک به چال سر

 به خصوص لب زد:

 من! -

 تو؟! -

همانطور که گل را گرفته بود قدری چرخید شد و ماریا هم وادار شد 

عقب رفت و درنهایت جا شود. سیاوش که جلو رفت، او عقبجابه

. ماریا همانطور متعجب نگاهش نزدیک میز آرایش متوقف شدند

او گرفت و روی تخت انداخت. دست کرد که سیاوش گل را از می

 چپش را از کنار کمر دخترک گذراند و رژ زرشکی را چنگ زد. 

من که داره نفسم میره واسه دیدن این رنِگ وامونده رو لبای  -

 ات. پدرسوخته

ماریا خواست خودش را از او دور کند که سیاوش بیشتر به دخترک 

لند میز با دردی که سر، رانش به میز خورد و صدای بچسبید. از پشت

 میان پاهای دخترک پیچید در هم آمیخت. 

 ولم کن سیاوش.  -

 چقدر قشنگ میگی سیاوش. -
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 دونی که هنوزم ازت خوشم نمیاد.می -

یهو دیدی دری به تخته خورد؛ پات لغزید رو پوست خربزه و خوشت  -

 اومد.

 ی او کوبید.هایش را کف سینهزده نگاهش کرد و دستماریا بهت

 فهمی؟ ولم کن میگم بهت. تو چرا زبون آدمیزاد نمی -

پرواتر از قبل کمر دخترک را گرفت و بلندش کرد. ماریا سیاوش بی

اش مشت زد و سیاوش او را روی میز گذاشت. محکم تر به سینه

وسایل رویش لرزیدند و قدری پخش شدند و او سرش را کنار گوش 

گوشش خورد و نفس داغ و ی هایش مستقیما به اللهماریا برد. لب

اکیدش که رها شد، دخترک با عجز پلک زد و کمرش به وضوح 

 منقبض شد.

 

 

 ۱۸۳#پارت_

 

ای دختر! آدم جماعت ِکی . فرشتهچون توئه المصب آدم نیستی -

 زبون از ما بهترون رو فهمیده که من دومیش باشم؟

های دخترک از هم فاصله گرفت ریشش که به گردن ماریا خورد، لبته

 و بیشتر سعی کرد او را از خودش فاصله دهد. 

 کردی!و نداشتی چیکار میموندم تو اگه این زبون -

سیاوش کوتاه خندید و ماریا قدری خودش را عقب کشید. حاال کمرش 

 خورد. مستقیما به آینه می

اه بشه باز دو قورت و نیمش باقیه پس این زبون هرچقدر هم کوت -

 حرف از اگه و شاید نزن دم چشمش. 
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اش اما های صورتی و برجستهطرح لبخند قصد شکفتن داشت روی لب

 او به موقع جلویش را گرفت. 

های او نگاه کرد. سیاوش صورتش را فاصله داد و مستقیم به چشم

م به گوش ماریا وار و گردستش را با رژ باال آورد و صدایش زمزمه

 رسید.

 زنی این قرمز تیره رو؟نمی -

گفت و ریخت و میبار نتوانست نخندد. سیاوش آنقدر زبان میاین

ی های دخترک باال برود و او حظ کند از خندهگفت تا سوک لبمی

 بندش. نیم

واسه زدن این... قرمز تیره به قوِل تو، آینه الزم دارم. رو هوا که  -

 نمیشه.

ات میشم دیگه. تو بزن، من صاف و . من آینهگفتیخب زودتر می -

 کنم. صوفش می

 تر شد.غره رفت و او نیشش شلاین دفعه ماریا چشم

 شعوری. واقعا که بی -

ی طوسی. فعال فقط گردم ات رو کنم چشمهکو تا بیشعوری واسه -

 کردنه. 

ل کند و دوباره به اش را کنترهایش را زیر انداخت تا خندهماریا چشم

های سیاهش آنقدر نافذ بود چشمان شر و شیطون او نگاه کرد. مردمک

کرد میان آسمان که انگار انتها نداشت. مثل یک گودال، آدم را حل می

 شب رنگش. 

دستش را همراه رژ باالتر آورد و درش را با سر دو انگشت گشود و 

ن خوشرنگ و دلربا روی زمین انداخت. همچنان خیره بود به آن چشما

 وقتی به آرامی زمزمه کرد:
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 من بزنم برات؟  -

 های ماریا گرد شد و سیاوش کمی سر کج کرد.چشم

 .این تن بمیره، حاال که ذوقم ُگل انداخته کورش نکن کریستال -

 نه!  -

 !لطفا -

 گفتم نه. -

ژه دیگه چرا انقدر اذیت  ُباز باید التماست کنم؟ به پات بیفتم؟ یه ر -

 کنی؟ می

 ست. خودت گفتی بهش حساسی. چون قرمز تیره -

ای هردو به هم نگاه کردند و بعد ناخودآگاه از این حرفش، لحظه

خندیدند. فشار دست سیاوش روی کمرش بیشتر شد و ماریا دستش را 

 اش را کنترل کند.ه خندهجلوی دهانش نگه داشت ک

ی ما رو آب بده حرف زدن خودشم کشیدهو باش! اومد سواد نمخانوم -

 یادش رفت! حاال شد قرمز تیره دیگه نه؟ 

 ذاری واسه آدم؟. مگه حواس میتقصیر توئه -

 یک تای ابرویش را باال انداخت. تخس بود و حاال شرتر شده بود.

وندی، یه بارم من و پوکاین همه تو هوش و حواس من -

 پرتت کنم! چی میشه مگه؟حواس

های دخترک بند، رژ را به لبماریا حرفی نزد و او با همان لبخند نیم

 تر کرد.نزدیک

 ام نکردی دختر.ببند اون چشمای آتیش به پا کنت رو. ببند تا دیوونه -

 بهت که گفتم من...  -
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ود و پاهای او به بیشتر جلو رفت. حاال پاهای ماریا دو طرف کمرش ب

 زد:میز چسبیده بود. نفس دخترک حبس شد و او توی صورتش دل می

حرف حساب تو َکت من یکی نمیره. حاال زده به سرم یه خط  -

گفتم چه ها که... آخ اگه گفتنی بود که میبکشم روی این لعنتی

و ماریا. ببند اون بالیی سرم آوردن این همه سال. ببند چشمات

 تو المصب.وحشیی دوتا تیله

هایی که های سیاوش روی پهلوی دخترک، با حرففشار انگشت

دار به زبان آورده بود، بیشتر شد و دخترک خوب حریص و خش

ها بی برو برگرد روی پوست نازکش به جا دانست رد آن انگشتمی

 ماند. می

ی سیاوش بود و جسمش احساس التهاب داشت. هردو دستش بند به یقه

سر جوان طوری بود که ماریا ناخودآگاه این گرما را احساس رفتار پ

کرد و خواهش نگاهش تکلف و راحت ابراز احساسات میکرد. بیمی

هایش را قدری آنقدر سوزان بود که دخترک پلک بر هم گذاشت و لب

فاصله داد. دست سیاوش، از پهلوی او به نرمی باال آمد. کف دستش از 

زوی دخترک را لمس کرد و درنهایت کنار سر انگشت، تا آرنج و با

های دخترک تند شده بود و او با سر انگشت اش نشست. نفسچانه

 صورت ظریفش را نوازش داد. 

لغزید. بزاق دهانش را ی دلبرش میچشمانش روی جزء به جزء چهره

 با صدا بلعید و زمزمه کرد:

ه تو جا، رواست آخه؟ چرا ایراد پیدا نمیشاین همه خوشگلی یه -

 وجودت؟ 

ماریا حرفی نزد. دست داغ سیاوش حاال کنار صورتش بود و او 

کرد، استرس و اش را مشت کرد. سیاوش که لمسش میتر یقهمحکم

توانست گول بزند؛ از افتاد اما... خودش را که نمیترس به وجودش می

برد. به آن التهاب حس بدی نداشت. طعم های او لذت میلمس دست
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ش شیرین بود و دلچسب، اما دخترک از حالوت آن فرار هاینوازش

 کرد...می

 و چجوری بیارم باال ماری؟ چرا رفته چپیده کف؟این -

اش گرفت و با لبخند حواسی سیاوش خندهمیان آن حیص و بیض، به بی

 زمزمه کرد:

 بپیچونش. -

سیاوش انتهای رژ را پیچاند و سر جامد و زرشکی رنگش از 

  آمد. پالستیک طالیی باال

 با دستی لرزان آن را جلو برد و مقابل صورت ماریا گرفت.

من نقاشیم ضعیفه کریستال. به عمرم یه خط راست هم بدون  -

 آ!کش نکشیدم. اگه یه وقت کج شد... بهم بد و بیراه نگیخط

 

 ۱۸۳ادامه... #پارت_

 

 زیرلبی زمزمه کرد.«ِ جان»ماریا کوتاه خندید و سیاوش 

ست اگه غلیظ کشیده بشه بعدا پاک خیلی فشارش نده. رنگش تیره -

 کردنش مکافاته. 

تر به صورت او نگه سیاوش با تخسی لبخند زد و رژ را نزدیک

 داشت.

بذار وقت پاک کردنش برسه؛ خودم مخلصتم هستم. از پسش  -

 برمیام نگران هیچی نباش.

انداخت و لب  ماریا ابروهایش را از آن همه گستاخی پسر جوان باال

 زد:
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 سیاوش... -

های سیاوش پشت پلکش نشت و رژلب را خواست چشم باز کند که لب

ی حرفش شده و بازش گذاشت. حاال هم مانع از ادامههای نیمهروی لب

 های دخترک را بوسیده بود.هم با جسارت پشت پلک

 ها رو. جاِن سیاوش. وا نکن این چشم -

خواست حرف بزند ولی اصله داد. میهایش را بیشتر از هم فماریا لب

اش چین ی رژ را بیشتر به آنها فشرد و مانع شد. پیشانیسیاوش بدنه

 هایش میان دو ابروی دخترک نشست.افتاد و لب

هیششش!  بین زمین و هوا گیرم انداختی دختر. حاال که دارم  -

 مون نکن. رسم به مقصد... این تن بمیره وسط راه پیادهمی

دنش طوری بود که ماریا نتوانست لبخند نزند. پسرجوان طرز حرف ز

 گرفت. اش میآنقدر شیطنت داشت که او ناخودآگاه خنده

 صورتش را عقب کشید و دستش را که برداشت، ماریا به آرامی گفت:

خوای رژ بزنی، باشه. ولی حد و حدودت رو رعایت کن. می -

 دستتم بردار.

با فاصله، از کنار کمرش رد دستش را از صورت دخترک دور کرد و 

 کرد و روی میز گذاشت.

 خوای زیرپا بکشی بخورم زمین؟اینم دست. باز می -

هایش را روی هم سعی کرد لبخند کمرنگش به خنده مبدل نشود. لب

 ی آرامی زمزمه کرد.«نه دیگه»فشار داد و 

لرزید و دلیلش هم واضح بود. نزدیک ماریا شود، با این دستش می

فرمش ُرژ های خوشر آغوشش بگیرد، قصد کند روی لبفاصله د

 زرشکی بکشد... آنوقت دست و دلش به رعشه نیفتد؟ 
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های دخترک قدری از هم هایش گذاشت، لبسر ُرژ را که روی لب

 فاصله گرفت و سیاوش با حرص زمزمه کرد:

کشی. ببین ِکی بهت گفتم کریستال، تهش یه روز و میآخرشم من -

 مصبت. ام میدی با این لبای سگهرسه که سکتمی

دار و لحن عصبِی کرد به صدای غیظدخترک با تمام وجود تالش می

 داد. او نخندد و سیاوش ُرژ را روی لب پایینش امتداد می

ُرژ که روی لب باالی دخترک نشست، دستش ناخودآگاه روی میز ِکش 

ِن باالی تر شد. رنگ زرشکی حاال از چیآمد و به کمر ماریا نزدیک

لب او گذشته بود و هردو لبش آغشته به رنگی بود که غلیظ و 

 کشاند. پررنگ، پسر جوان را به جنون می

کرد، ُرژ را کف دستش مشت کرد و همانطور که خیره نگاهش می

 زمزمه کرد:

 و وا کن. حاال چشمات -

های های او، تا تیلههای دخترک لرزید و نگاه سیاوش از لبپلک

های سیاهش دلبری وار در حصار مژهرنگی که دیوانهوشطوسی و خ

 کردند باال آمد.می

 کج که نزدی؟ -

 نه بابا. دهنم صاف شد ولی خوب درش آوردم. -

ی چپ کج کرد آرامی لب زد و سرش را روی شانه«ِ امیدوارم»ماریا 

و به عقب برگرداند. موهایش از طرف دیگر پخش شد و سیاوش 

تر برد. دخترک توی آینه به ُرژی که تمیز و مرتب سرش را نزدیک

کرد که صورت سیاوش را هایش را رنگ بخشیده بود نگاه میلب

 اش لمس کرد. چسبیده به گونه
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ست دیگرش را هم از آن طرف کمر ماریا روی میز تکیه داد و د

 های دخترک خیره شده بود، زمزمه کرد:همانطور که توی آینه به چشم

 شکنی پدرسوخته.زیر ُجلی کمر آدم رو از لوال می -

کردند. قدری صورتش ماریا حرفی نزد. هردو از آینه به هم نگاه می

کرد، هایش نگاه میُرژ روی لبرا عقب برد و ماریا همانطور که به 

 گفت:

ی بعدی من دفتر خب... برای اولین بار کاِرت بد نبود. ولی دفعه -

 شم. نقاشیت نمی

 کرد. سیاوش حرفی نزد. فقط با لبخند نگاهش می

ماریا که سرش را سمت او برگرداند، رد نگاه سیاوش هم تغییر کرد 

یک طرف زیر موهای  رخ ماریا ازاما هنوز صورتش همانجا بود. نیم

اه های نافذ سیاوش نگسیاهش قرار داشت و از سمت دیگر به چشم

هایش که های او بود و مچ دستهای پسر جوان زوِم لبکرد. چشممی

از دو طرف به کمرش چسبید، ماریا به قصد دور کردن دستش را 

ی سیاوش گذاشت. او سر زبانش را روی لب پایین کشید و روی شانه

ت پلک زد. سیبک گلویش تکان خفیفی خورد و همانطور که با رخو

 برد، زمزمه کرد:صورتش را جلو می

کنم تو این خونه تو شاهکار طبیعتی ماریا. همین که فکر می -

کنارمی، خود به خود حالم خوب میشه. قضاوت با خودت ولی... 

تونم ببینمت و ام در میره، واسه خاطر اینه که نمیاگه گاهی تسمه

فهمی؟ من با تو که این خیالی طی کنم. کشش دارم بهت، میبی

 ی طوسی.وقت زندگی کردی تو قلبم، غریبه نیستم چشمه همه

های داغش ُگر هایش را بسته بود و صورت ماریا از نفسچشم

باز های نیمههای داغ او تا لبمتر بیشتر بین لبگرفت. یک میلیمی

رسید بلند قلبش به گوش ماریا میهای دخترک فاصله نبود. صدای تپش
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تر پیراهن سیاوش را مشت های دخترک رنگ گرفته بود. محکمو گونه

کرد و تا فرصت کند او را پس بزند، پسر جوان با یک دم عمیق عطر 

 او را به ریه کشید، سرش را جلو برد و نفس ماریا ته سینه گرفت.

 

 ۱۸۴#پارت_

 

های او لرزید و ت، پلکهای سیاوش نشسسر انگشتش که روی لب

وار و آرام بود وقتی کنار اش را مشت کرد. صدایش زمزمهماریا یقه

 گوش او گفت:

و با . تو منجای من اینجا نیست. این احساس، اسمش عشق نیست -

 کنن اشتباه گرفتی سیاوش.ات میدخترهایی همیشه دوره

اال آمد. باز او تا چشمان روشنش بهای نیمهرد نگاه سیاوش، از لب

های ماریا هم ناموزون بود. قلبش وحشیانه افسار گسیخته بود. نفس

های او پنهان شد وقتی با یک دست مچ ظریفش پوزخندش پشت انگشت

ی نرمش، سر سرش گذاشت. بوسهرا گرفت و دست دیگرش را پشت

 های دخترک را گرم کرد و او محکم آب دهانش را قورت داد. انگشت

نار صورت خودش نگه داشت و آرام آرام جلو رفت. دست ماریا را ک

اش کرور کرور حرص و صدایش ظاهرا مالیم بود اما در هر زاویه

 غیظ پنهان کرده بود.

و تونه نشکنه وقتی سنگ مدام بغل دستشه. تو منشیشه نمی -

تر شکستی دختر... بدم شکستی. شیشه بودم برات. هرچی سنگ

زم باقی نمونده جز یه قلب عاشق شدی، ُخردتر شدم. االنم چیزی ا

خوای پسش بزنی؟ . میکه خط به خطش هنر چشمای خودته

حرفی نیست. ولی به عشقش شک نکن و نگو جات اینجا نیست. 

 نگو! چون...
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زانویش را باال آورد و جایی میان هردو پای دخترک گذاشت. ماریا 

. دبرکرد و او مسحورانه صورتش را جلوتر میمبهوت نگاهش می

کمر دخترک که به آینه چسبید، سنگینِی تِن ملتهب او را لمس کرد و تِن 

 های میز لرزید.ظریفش همراه پایه

تاب بودند. برای لمس صورت کریستالی و زیبای او های سیاوش بیلب

ای آرام روی پیشانی دخترک نشاند. زد. گرم و ملتهب، بوسهدل میدل

خورد و مچ باریکش میان  ی او به گلوی سیاوشنفس رها شده

 های قوی او فشرده شد.انگشت

خوره به غیرِت عشقی که چهار سال به پات موند و چون بَر می -

. کم دِر گوشش نزدی، ی قبل نفس کشیدتر از لحظههرروز محکم

و خواست که پا پس نکشید و چفت شد تِه ولی اونقدر خاطرت

 نفهم.همین دِل زبون

تر خواست مچش را آزاد کند که سیاوش محکمماریا دستش را کشید. 

قفلش کرد و مانع شد. زانویش روی میز ُسر خورد و جلو رفت. ماریا 

هایش را روی فرق موهای دخترک زد و او لبدر آغوشش نفس می

اش میان دست دخترک مشت گذاشت. همانجا را با عطش بوسید و یقه

کرد و در عوض  شد. برای عطر یاس حریص شده بود. مچ او را رها

اش را میان انگشتانش انداخت و فشارش داد. موهای ماریا میان پنجه

دست دیگرش مشت شد و او دستش را پشت گردن سیاوش گذاشت... و 

ی وجود او را لمس کرده بود. سیاوش ترین نقطهحاال ناخواسته حساس

 با رخوت پلک زد و نفس داغش میان موهای او رها شد.

 ات گرون تموم میشه.. رو مخ من رفتن واسهبرو کنار سیاوش -

ی دخترک هایش تا گونهتر انگشتان ظریف او را فشار داد و لبمحکم

 کشیده شد.

تقاصش هرچی که باشه میدم. عادت کردم به گرون بودِن ناز  -

 کردنات.
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اش که آنجا نشست، ماریا برای دور کردن او بیشتر دستش را بوسه

اش گلوی سیاوش تکان خورد و دوباره گونهپشت گردنش فشرد. سیبک 

ها چه تاثیری دانست با رد آن انگشترا بوسید. دخترک خودش نمی

 !ی آتش بودگذارد؛ اما تن او گولهروی غرایز سیاوش می

 خوام تو بهم نزدیک شی.من نمی -

دار دستش را از میان موهای ماریا بیرون کشید. هردو سیاوش حرص

ی سرش روی آینه نگه داشت و دست  دیگرش دست ظریف او را باال

ی هایش تند و عصبی بود و نبض گوشهپشت کمر دخترک نشست. نفس

کرد و او میان زنان نگاهش میکوبید. ماریا نفساش به شدت میشقیقه

 اجزای صورتش چشم چرخاند. 

دیگه دیره. یه امروزه که اینجام، یه امروزه که اینجایی، حاال که  -

میلت بهت نزدیک شدم... هراتفاقی هم بیفته برام  حتی برخالف

 .خوام این لحظه رو از دست بدم کریستالمهم نیست. نمی

ای مکث صورتش را جلو برد. های ماریا لرزید و او بدون لحظهلب

های ماریا نشست. گرمای تاب روی لبهای حریصش داغ و بیلب

های دخترک را به سنفس سیاوش تا عمق تنش نفوذ کرد و او با ولع نف

ترسید توانست! میخواست اما... نمیریه فرو برد. نبوسیده بود. می

 .ببوسد و با همان بوسه از دستش بدهد

ی او حرکت گرفت. قلب های ُرژ خوردههای داغش روی لبلب

هایش دخترک ناموزون تپید و سیاوش بیشتر از قبل برای شیرینِی لب

های او ساییده میشد وقتی ش روی لبتابهای بیقرار شد. لببی

 وار گفت: واگویه

 جای تو همینجاست. جات فقط تو بغل سیاوشه! -

و دست چپش را از پشت کمر او برداشت، مشت کرد و محکم روی 

 قلبش کوبید.
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 درست همینجا! وسط قلبی که نبضش وصله به قلِب سنگِی تو. -

سمت خودش هوا او را خواست حرف بزند اما... سیاوش که بیمی

ی عضالنی های دخترک قدری درشت شد و چسبیده به سینهکشید، چشم

تر از هروقتی در آغوشش فرو رفت. پاهایش از و محکمش، ِچفت

ی سیاوش ترس سقوط دور کمر او حلقه شد و پیشانِی داغ و عرق کرده

 ی ماریا چسبید.به شانه

ل کنم تو یه کلیدی که قفگذرم. حس میهیچوقت ازت نمی -

 و کنار بذارم.کنه. تو باعث میشی ترساممو وا میزندگی

ی نرمش کنار گردن او نشست و هردو دست دخترک روی بوسه

 بازوهایش قفل شد.

و سر پا نگه داشته نفس کشیدن نیست، اون چیزی که سیاوش -

 تویی ماریا.

 

 ۱۸۴ادامه... #پارت_

 

دخترک با مالیمت چشم بر هم گذاشت و سیاوش عمیقا نفس کشید. 

محکم بغلش کرد و نرم نرم کمرش را نوازش داد. ماریا سرش را 

ی او گذاشت و پاهایش از دور کمر سیاوش به آرامی روی شانه

ارز با قلب خودش حس پایین افتاد. ضربان قلبش را درست هم

. مثل شبی که و مرتبکرد. دوباره آرام شده بود. موزون می

ها باال برد. خودش چه؟ انگار دخترک را روی دست گرفت و از پله

هایشان حاال مکمل هم کشید. ریتم نفسخودش هم مرتب نفس می

بود. آغوش سیاوش گرم بود. گرم و سرشار از امنیت. آنقدر که 

چنین محکم میان بازوهای ای احساس کرد تا سیاوش اینماریا لحظه
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ترین و محکمش قفلش کرده، هیچکس قادر نیست کوچک عضالنی

 گزندی به او برساند.

نفس عمیقش از عمق سینه رها شد و صدای آرامش به گوش سیاوش 

 رسید.

 تونم نفس بکشم.مشکل من تو نیستی. من فقط... فقط االن نمی

لبخند سیاوش کمرنگ بود. در آغوش دخترک آرام بود و صدایش 

 د.گرفته و نرم شنیده ش

. برو ها ازت دور شم کریستالتر از اونم که با این بونه بهونهتخس

 ی دوم.سراغ گزینه

خوام کسی... کسی انقدر بهم بهونه نیست. من فقط... فقط نمی

 فهمی چی میگم؟نزدیک بشه. اذیت میشم. می

هایش را باز کرد. چند ثانیه توی فکر فرو رفت و بعد سیاوش چشم

را از کمر ماریا فاصله داد. بیماری  هایشبه آرامی دست

ی او میان ذهنش پررنگ شد و نگاهش را روی چهره« هیپوفوبیا»

هایش وقتی که او دخترک را ها و نفس زدنچرخاند. گلگونِی گونه

ی پریدگی و تنگی نفسی بود که در جزوهبوسید، برخالف رنگمی

اد اینجا بود. ای آرزو کرد کاش االن فرهترم قبل خوانده بود. لحظه

توانست از او بپرسد این عالئم هم شامل همان اختالل آنوقت می

 شوند یا نه.عصبی می

اش را رها کرد و سیاوش از روی میز کنار رفت. ماریا نفس آسوده

های پیراهنش را گشود. دخترک را از فرط التهاب دوتا از دکمه

ذهنش گذاشت، روی دست بلند کرد و درحالیکه روی زمینش می

 درگیر یک پاراگراف از آن جزوه شده بود.
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مراقبت اطرافیان گاهی برای کاهش اضطراب و ترس استفاده »

تواند برای برخورد با فوبیا به شود و همچنین یک شخص میمی

 «بیمار کمک کند.

توانست برای دخترک، با شک به ماریا نگاه کرد. یعنی سیاوش می

له با هیپوفوبیا به کمک و همان شخصی باشد که او برای مقاب

مراقبتش احتیاج داشت؟ اصال چرا به این اختالل مبتال شده بود؟ 

 کرد.شاید هم اصال مشکلش این نبود و سیاوش اشتباه می

لبخند نرمش، آرام آرام سوک لبش را باال برد و چشمانش دومرتبه 

 همان حالت تخس را به خود گرفت.

ترسیدی باهات سرما می ولی من یادمه دیشب که از تاریکی و

های خودم ی طوسی. اذیتت نکردم، کردم؟ دستغریبه نبودم چشمه

 آرومت کرد. درست همینجا قفِل تنم شدی.

و باز به قلبش مشت کوبید و لبخندش رنگ بیشتری گرفت. ماریا 

 جهت نگاهش را تغییر داد. اخم کرد و

همیشه میرم و  اینجا بودِن من موقتیه. این ماجرا که تموم بشه برای

کنم. توئم میری رِد زندگیت. زندگی با سرمم نگاه نمیدیگه پشت

 هرکسی که من نباشم.

ی ماریا کشید و او با اخم مچ وار کنار گونهانگشتش را نوازش

 دستش را گرفت و پایین آورد.

ی این دِل های بقیه هیچ رقمه وصلهزندگِی من تویی کریستال، نفس

 نیست. دیوونه

خواست باز توی ذوقش ای دخترک از هم فاصله گرفت. میهلب

ای که به در خورد، سیاوش ابرو در هم کشید و نفسش بزند اما با تقه

نسبتا بلندی گفت و توی دلش کائنات را به «ِ زهرمار»را فوت کرد. 

 گذارند با ماریا تنها باشد.بد و بیراه رگبار گرفت که نمی
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 نمیشی! تا گوِشت تابونده نشه که آدم

 و با ابرو به در اشاره زد و ادامه داد:

 خوای درو باز کنی؟نمی

سیاوش شانه باال انداخت. شر و شیطون شده بود وقتی یکی یکی 

هایش را از نظر پروا لباجزای صورت دخترک را رج میزد و بی

 گذراند.می

شعور باشم این چیزای جزئی اتاق توئه، من باز کنم؟ هرچقدر هم بی

 یگه حالیم میشه خانوم خانوما. رو د

کرد. یک رج از موهایی که توی دار نگاهش میماریا حرص

های سیاوش تا در نگاهش از چشم صورتش افتاده بود، عقب راند و

 اتاق سوق داده شد.

 بیا تو.

زیر و آرام داخل آمد. سیاوش پشت دستگیره کشیده شد و نگار سربه

اخمی مالیم به آن خدمتکار نگاه  به در، خیره به ماریا بود که با

کرد و دخترک سر بلند کرده، با دیدن سیاوش ناخودآگاه لبخند می

 زد.

 اِ شما هم اینجایین آقا؟ خواستم بیام باال صداتون کنم.

سیاوش از سر شانه، گردن کشید و نگاهش کرد. سعی کرد لحنش 

عصبانی هنگاِم دخترک جدی باشد و از آنجا که واقعا از حضوِر نابه

 بود، اخمی کمرنگ میان ابروها نشاند.

و شکر کن تازه واردی وگرنه یه تنبیِه بیخود! همین االنم برو خدات

 حسابی رو شاِخت بود.

 زده چشم گرد کرد و انگشتانش را در هم پیچاند.نگار بهت

 چی آقا؟کردین؟ واسهو تنبیه میمن
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 تو جواب پس بدم؟و بگو مگه من باید به واسه نخودچی! دختر کارت

 .ای از او ترسید و  قدمی عقب رفتنگار لحظه

 

 ۱۸۵#پارت_

 

سیاوش که  سمت در برگشت، دخترک محکم بزاق دهانش را فرو 

برد و او بیشتر اخم کرد. خواست قدمی جلو برود و حرفی بزند که 

سر بازویش را گرفت. لحنش آرام بود وقتی کنایه ماریا از پشت

 میزد:

شو سر  اشتباهات ِداری با این دختر بیچاره؟ آدم دِق دلیکار چی -

 کنه.بقیه خالی نمی

های سیاوش نگاهش کرد. لب پایینش را تو کشید و میان مردمک

طوسی و روشنش چشم چرخاند. عجیب بود اما... ماریا حس 

زند. گویا زبان درازش هایش هم حرف میکرد سیاوش با چشممی

داد که پسرک دست به داماِن آن دو گوِی میهایش را نکفاِف پرگویی

 سیاه و نافذ شده بود.

 سرش را جلوتر برد و به نرمی مقابل ماریا لب زد:

چرخه سمتم. حتی اگه واسه آخ جیگرم حال میاد وقتی آنتنت می -

گیرم پروندن هم باشه، دو قبضه گوش می کاری و تیکهَچک

 تو.صاحابصدای بی

و سیاوش با تخسی، پررنگ و غلیظ چپ نگاهش کرد ماریا چپ

لبخند زد. با نگاهی معنادار به دست ماریا که روی بازوی خودش 

 دار رهایش کرد. مشتش را روی بازوی اوبود خیره شد و او حرص

هایش را روی هم فشار داد و کوبید و سیاوش کوتاه خندید. ماریا لب
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د که هنوز قبل از اینکه سیاوش حرفی بزند، چشم سمت نگار چرخان

 وار حرصدستپاچه و مردد جلوی در ایستاده بود. زیرلب و زمزمه

 زد:

بازی درمیاری، دختِر بیچاره یادش رفت واسه چی از بس دیوونه -

 اومده بود.

سیاوش بیخیال جلوتر رفت. دستی به چانه کشید و پرروتر از قبل 

 ابرو باال انداخت.

کنی. با این قرمِز تقصیر توئه که با قهر و قورت هم دلبری می -

. حق مو گرفتی به باِد تیپادونی چطوری دلتیره... خودتم نمی

 دارم دیوونه شم کریستال! حق دارم.

اش آرام بود و درست کنار شان را جلو رفت. زمزمهماریا قدم میان

 گوش سیاوش لب زد:

انقدر درمورد من و این رنگ فکر نکن. به خاطر خودت میگم،  -

 مونی.شم ناکام میپیر میشی و ته

سیاوش کوتاه خندید. حرفی نزد اما... تمام حواسش پیش نفس 

. عطر یاس مستش ی گوشش را نوازش داده بودمالیمی ماند که الله

متر دستش را کرد. ماریا آنقدر نزدیکش بود که اگر یک سانتیمی

 توانست کمر دخترک را در آغوش بگیرد.برد، به راحتی میجلو می

توانست یکی یکی ای از ذهنش گذشت... کاش میلحظه شاید

تر از هر هایش طاغیهای بلوز دخترک را باز کند، انگشتدکمه

هایش را با تاب لبزمان کمر باریکش را فشار دهند و وحشی و بی

هایش را روی هم گذاشت و آن ُرژ تیره و ُکشنده به کام بکشد. پلک

فعال شده بود و دمای تنش اش های پیشانیفکش سفت شد. سینوس

 رفت. ناخودآگاه باال می
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ماریا به نگار نگاه کرد و ندانست همان لحظه ذهن سیاوش سمت 

گشا کشیده شده. به خاطر همان هم ی نحس اما گرهیک واژه

دار اخم کرد و دستی میان موهایش کشید. از دخترک فاصله حرص

ه خوش تشر رفت، زیرلب بگرفت و همانطور که سمت پنجره می

 زد:

ناموس. به ناِم دوست ی بیات پسرهتف! تف به غیرِت نداشته -

وجود؟ داشتن، به کاِم عشق و حال؟ اینم شد عقل که تو داری بی

تونی کنترلش کنی و ِهی گل بگیرن در احساسی رو که یه دم نمی

 گردی واسه ربط دادنش به گند و کثافت. دنبال بهونه می

هایش را به سینه گذاشت و ، رو به نگار دستتوجه به اوماریا بی

های خوشرنگ او خیره شد. واقعا هم حق با سیاوش دخترک به چشم

بود. ماریا هم سرد بود و هم تاحدودی غرور داشت. شاید هم... این 

گفت زیادی ساکت یک نفر می فقط تصور دیگران از ظاهر او بود.

ی از سرمای رفتارش خواند و دیگراست! یک نفر او را مغرور می

خاطر تمام شاکی بود. اما... احدالناسی خبر نداشت دخترک به

اش، تا چه میزان زیادی انزواطلب شده ها و مشکالت درونیشکست

ماریا آنقدر از اجتماع  و سکوتش تنها بخاطر فرار از دیگران است.

کرد. ترس، هر ها گریزان بود که گاهی از خودش هم فرار میو آدم

 کرد. ظه با او بود و انزجار، یک دم رهایش نمیلح

رفت به اخم مبدل شود که نگار محکم نرمک مینگاه منتظرش نرم

 آب دهانش را بلعید و به آرامی زمزمه کرد:

 شرمنده خانوم، قصد مزاحمت نداشتم... -

هایش را لب پنجره گذاشته و آنها نشنیدند سیاوش همانطور که دست

ولی مزاحم شدی بچه! بدم »و زیرلب غر زد:بود، بیشتر اخم کرد 

 «.مزاحم شدی

 بندش را صاف کرد و ادامه داد:نگار پیش
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 فروغ خانوم گفتن صداتون کنم. ناهار حاضره. میزو چیدن. -

هایش را پایین انداخت. به وضوح تعجب کرده بود. ماریا دست

 دخترک گفته بود ناهار؟ مگر او چند ساعت خوابیده بود؟

 تونی بری. ای نداری میاگه کار دیگهخب، خیلی -

ی آرامی گفت و از اتاق بیرون رفت. تینا پشت در «بااجازه»نگار 

وارد را منتظرش بود. نقشه چیده بودند آمار سیاوش و آن دختر تازه

رفتند کنار . نگار ریز خندید و همانطور که سمت دیگر میبگیرند

 گوش تینا زمزمه کرد:

 ترشه.دخدیدی گفتم دوست -

 دروغ میگی. از کجا فهمیدی؟ -

ای بابا... کم مونده بود جلو من مفت و مسلم دختره رو بغلش کنه.  -

 البته حقم نداره، خداییش ناز بود.

 ای نگاهش کرد و بعد شانه باال انداخت.تینا لحظه

  ۱۸۵ادامه... #پارت_

 

ها نداشت که با خودش ولی من باورم نمیشه. آخه آقا از این عادت -

 دختر بیاره اینجا! کال چشم و دلش پاک بود همیشه. 

شنوی، میگم دختر به این خوشگلی دِل هرکسی رو موم از من می -

گیره تو مشت. این رئیس ما هم البد پیش زمینه داشته کنه و میمی

 که همچین افتاده تو تور. 

 نا کوتاه خندید و دوتایی وارد سال اصلی شدند. تی

سر جمع همان لحظه ماریا موهایش را با کش موی مشکی پشت

 بست.اسبی میکرد و دممی
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 این دختره انگار واقعا حواسش جمع نبود!  -

کرد. خودخوری به جانش آلود به باغ نگاه میسیاوش همانطور اخم

هایش در نوسان بود. نورونافتاده بود و افکار گوناگون توی ذهنش 

های های سرش ناقوسنفر  مدام در سلولزدند و یکآژیر قرمز می

 نواخت.مزاحم و بدوقت می

زد؛ اما نگاهش ظاهرا به غالم بود که با مشتی قاسم حرف می

درواقع فکرش درگیر این شده بود که هیپوفوبیا در بیشتر مواقع 

آید کسی از پیش می ست و به ندرتدرازیحاصل تعرض یا دست

حرف است، از بدو تولد با آن زاده شود. اگر ماریا ساکت و کم

برد، در برقراری ارتباط ضعف هراسد و به انزوا پناه میاجتماع می

اش به تاریکی حساس شده... یعنی ممکن است دارد و سیستم عصبی

خبر ای را دفن کرده باشد که سیاوش از آن بیی او حادثهگذشته

 ت؟اس

اش چین افتاد و دستی به چانه کشید. قطعا اگر مسبب این پیشانی

های گرگ به وقت انتقام کرد. دنداناتفاق پیدا میشد، قِِسر رهایش نمی

شدند. به خصوص که پای کریستالش درمیان تیزتر از هروقتی می

 باشد...

آلود و عصبی پایش را روی زمین کوبید و در پاسخ ماریا با اخم

 گرفته گفت:صدایی 

وارده، ولی دختر زرنگیه. اگه کاری داشتی بسپر بهش ردیف تازه -

 کنه برات. می

ای نگاهش کرد. برایش قابل درک نبود که سیاوش در ماریا لحظه

دهد و مودش به یک تار مو بند است. هرچند ثانیه تغییر حالت می

کرد ظاهرش را حفظ کند، اما ماریا متوجه رفتار ضد و سعی می

 قیضش بود.ن
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گل رزهای آبی را به روی پاف مقابل میزآرایش نشست و دسته

 اش نزدیک کرد.بینی

آخه... گفت ناهار! االن که وقت ناهار نیست! من تازه از خواب  -

 بیدار شدم.

 . سمت او برگشت وهای سیاوش نشستلبخندی محو روی لب

بود که  هایش آنچنان سوزاننده و زیادبار غم چشمنگاهش کرد. این

ماریا چند لحظه خیره نگاهش کرد و ندانست منشا این غم، خوِد 

 اوست.

یادت رفته دیشب تا هفت صبح بیدار بودی؟ یه روز ناپرهیزی و  -

 ی طوسی.زیاد خوابیدن جای دوری نمیره چشمه

بعد قدری رنگ به لبخندش پاشید، میان ماریا و رزهای آبی چشم 

 زمزمه کرد:ی اولش ربط به جملهچرخاند و بی

مخصوصا که اون پالک کردنت، خیلی با این گل رزها بهت  -

 میاد.

کرد به ماریا حرفی نزد و سیاوش سمت در قدم برداشت. سعی می

 گفت:ماریا نگاه نکند وقتی آرام می

. از گشنگی رو پا بند نیستم. هام بودممن از صبح دنبال بدبختی -

باهمیم، درست! اما  توئم هروقت سرکیف بودی بیا سر میز. اینجا

 تونی تحملم نکنی.ات نکشید میهروقت حوصله

ای نگاهش کرد و او دستش را روی دستگیره گذاشت. ماریا لحظه

قبل از اینکه برود، دخترک قدری کاغذ خاکستری را میان مشت 

 فشار داد و بعد جرأت کرد حرفش را به زبان آورد.

 خوام... باهات حرف بزنم.می -
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خشک شد. سر چرخاند و به چشمان ترسیده و مردد دستش همانجا 

ی دخترک سرشار بود از تردید. انگار ماریا نگاه کرد. چهره

 دانست کارش درست است یا نه.نمی

 درمورد چی؟ -

 مدارک پدرم.  -

 سیاوش چند ثانیه نگاهش کرد و بعد به نرمی زمزمه کرد:

 االن؟  -

که میگه آدِم گشنه خون نه. وقتی که گرسنه نباشی. یه مثال هست  -

خوام مدام برات توضیح بدم و بعدش مجبور رسه. نمیبه مغزش نمی

 کاری.شم به دوباره

ی «باشه»رنگ لبخند زد. او سیاوش کوتاه خندید و ماریا محو و بی

آرامی گفت و بدون انتظار برای حرف دیگری از جانب ماریا، 

 دستگیره را کشید و از اتاق بیرون رفت. 

سبزِی لحظه بعد، وقتی او سرمیز نشسته بود و از قرمهچند 

چه راه انداخته بود، ماریا به و چهکرد و بهخانم تعریف میفروغ

آمد. روی پاف پوشید و از درگاه حمام بیرون میحوله تنی را می

نشست و به پانسمان پایش نگاه کرد. اخمش در هم فرو رفت و برس 

مراقب بود خیس نشود، اما باید  را از روی میز برداشت. هرچند

 شد.پانسمانش تمدید می

به آینه نگاه کرد و چشمش که روی وسایل نامنظم لغزید، اخمش از 

رنگ و رو افتاد و ناخودآگاه لبخند زد. برس را روی میز گذاشت و 

هایش نزدیک رژلب زرشکی را برداشت. قدری پیچاند و به لب

ظه در مخیالتش ریکاوری شد هایش را که بست، همان لحکرد. چشم

هایش رژ دید که با دقت و وسواس روی لبو سیاوش را می
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کند چقدر آن رنگ را زند و بعد کنار گوشش زمزمه میزرشکی می

 .دوست دارد

چشم باز کرد و دومرتبه به ُرژ خیره شد. سر انگشتش را روی 

 پالستیک طالیی رنگ کشید و زمزمه کرد:

 ۱۸۶#پارت_

 

و تو قلبت زنده نگه داشتی و خبر نداری خودتم تو من چهار سال -

 کشیدی.دنیای من نفس می

رژلب را روی میز گذاشت و برس را میان موهایش کشید. از آینه 

های ژوبین، های خودش نگاه کرد. کنایه و منت گذاشتنبه چشم

 بغض شد و گلویش را سنگین کرد. 

و ازم و زندگِی مناما... همونقدر که من به تو زندگی دادم، ت -

 گرفتی. 

موهای نمناکش تقریبا صاف شده بود. برس را روی میز گذاشت و 

ی چشمش چکید. به رزهای آبی ای اشک، ناخواسته از گوشهقطره

 خیره شد و سرش را به طرفین جنباند.

ترسم. ولی هرچقدر هم باهام کنه. ازت نمیدستات اذیتم نمی -

ای مردی رو دوست داشته باشم غریبه نباشی، حق نداری ازم بخو

 که آشناییش بانِی تباه شدن دنیام بود...

 باند را که محکم کرد، نگاهی به باال انداخت و گفت:

 تمومه. ُشل و سفت نیست از نو ببندم؟ -

 ماریا فقط سرش را باال انداخت و او مشغول جمع کردن وسایل شد.

نگل و حاال مطمئنی سندش مال همونجاست؟ من خرید و فروش ج -

 ی کاج به گوشم نخورده. درخت زیاد داشتم... ولی اسم محوطه
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او سنگ کرمی رنگی که شبیه قلب بود را میان انگشتانش چرخاند و 

 های اولیه را روی عسلی کنار تخت گذاشت.ی کمکسیاوش جعبه

دونم اما... یادمه هیچکس جرئت شو نمی. دلیلخوردنبایدم می -

. جنگلش شبیه مثلث بود و رو نداشتنزدیک شدن به اون قسمت 

حتی سر ظهر هم تاریکی روش سایه داشت. مردم ازش 

 گفتن جای نحسیه و مرگ و میر میاره.ترسیدن. یه عده هم میمی

سیاوش ابروی چپش را باال انداخت. مقابل او روی زمین نشسته بود 

 ی چشم ماریا چین افتاده بودگذاشت. گوشهو بالش را زیر پایش می

 کرد:و محتاطانه زمزمه می

 چرا باید سند همچین جایی به اسم پدر من باشه؟ -

سفید که بریم پرس تر و ریشوکیل خانوادگی ندارین؟ یا یه بزرگ -

 و جو کنیم چیه اصل مطلب.

های دخترک نشست و به سیاوش که حاال لبخند کمرنگی روی لب

 کنارش نشسته بود نگاه انداخت.

کنی؟ تو این مملکت و با ما مقایسه میخودتتو وضعیت زندگی  -

ها پیش ورشکسته شده و بدتر اینکه مسلمون واسه کسی که سال

کنن! چه برسه به وکالت ی مفت هم ُخرد نمیهم نیست طره

 خانوادگی.

های و رد نگاهش را به همان سنگ تغییر داد. سیاوش هم به انگشت

 او و سنگ قلبی شکل خیره شد.

ان و دو دونگ از یه گاوداری تو مازندرون هم به ی تهرخونه -

 اسمش بود.

 خب... اونا رو به اسم کی زده؟ -
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نفس عمیق دخترک از میان گلو خارج شد. به مقابلش زل زد و 

 سنگ را محکم توی مشتش فشار داد.

شاید پسردوست بودن ایرانیا بهش سرایت کرده بود که دلش  -

همین حساب هم ژوبین رو . رو خواستهمه فرزند ذکور میاون

. جز و به نامش زدبه فرزند خوندگی گرفت و دار و ندارش

 همون زمین مازندران! که اونم تو ازم گرفتی.

تر به او سیاوش محکم بزاق دهانش را فرو برد و کمی نزدیک

ی ماریا نشست. جسارت کرد و دستش را دور دست مشت شده

 ار گوشش گفت:گذاشت. دخترک به نرمی پلک زد و او کن

تونم ی پدرمم؟ یه قدم نمیبه کی قسم بخورم باورت بشه من مهره -

کنم برات. مرد نیستم اگه ی خودم جلو برم. ولی جبران میبه اراده

 و به پات نریزم.صد برابرش

مو خالی وقتی که به کمکت احتیاج داشتم پشتچه فایده؟ اون -

 . کردی

هایش میان تاریک طوسِی چشمی سرش را سمت او کج کرد. چشمه

خواب برق میزد اما رنگ غم به روشن اتاق، زیر نور چراغ و

 های خوشرنگش پیدا بود.خوبی در رگه

تون فقط منتظر تلنگرین. دو پا دارین، دو پا دیگه هم قرض همه -

و دست تنها ول کنین بین مشکالتش. از بس آدما گیرین که آدممی

تم رو پاهای خودم وایستم. بدون بهم پشت کردن، من یاد گرف

 خودتون.شماها و ادعاهای پوچ و بی

تر دست او را فشار داد. ماریا سر به زیر انداخت و سیاوش محکم

 او برای تغییر بحث هم که شده، با صدایی دورگه زمزمه کرد:

و ببینم. این ملک... البد گیر و گوری داره که دژخیم باید سندش -

 داری بره و نیازش افتاده به تو.نتونسته سراغ کالهبر
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دخترک سند زمین را از توی کشوی عسلی بیرون کشید و سمت 

سیاوش گرفت. نگاه متفکر سیاوش با اخمی کمرنگ روی جلد 

 ای رنگ آن چرخید و بازش کرد.کاغذی و قهوه

ها را کنار میزد. خط به خطش را از نظر گذراند و تندتند ورقه

مش محوتر میشد و ماریا سوالی نگاهش خواند، اخهرچه بیشتر می

 کرد. سر بلند کرد و به چشمان منتظر دخترک نگاه کرد.می

 ها... سند نیستن ماریا!این برگه -

 سند نیستن؟ یعنی چی؟ پس چیه؟ -

های جادو و تعویذ. شایدم... دونم. یه چی تو مایهدرست نمی -

 گاری بشه.روش اجراش نوشته شده و باید رمزن طلسمی که راه و

زده نگاهش کرد و چشمش به تصویری خورد که روی ماریا بهت

 ی مقابلشان پیدا بود.صفحه

ای سیاه که میانش یک مثلث قرمز کشیده شده بود. در هر رأس دایره

پوش ایستاده بود و در مرکز آن، تصویر مثلث، یک نفر آدم شنل

 ویخته شده بود. ای معلوم بود که در میان آتش به چوب آدختر برهنه

های لرزانش به صورت او دوخته شد و سیاوش کالفه دستی مردمک

های ماریا هایشان که خیره به هم شد، لببه صورتش کشید. چشم

 لرزید و زمزمه کرد:

 کنم؟کنی که من فکر میتوئم داری به همون چیزی فکر می -

 

 ۱۸۶ادامه... #پارت_

 

 ناباور بود.سیاوش مکث کرد. صدای دخترک این دفعه 

 یعنی ممکنه اون دختر... -
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ی حرفش هایش نشست و مانع از ادامهسر انگشت سیاوش روی لب

 شد. 

کنم، ام، به نخِ تنها کسی هم که گیر میمن یه قاتل سفارشی -

ها واقعی باشه، اونوقت تویی... کافیه یه درصد این فرضیه

 کشه. و به آتیش میبینی کی کیمی

 ت و دستش را پایین آورد.ماریا مچ او را گرف

 ترسه؟فکر کردی دژخیم از تو می -

 کنی ما باید از دژخیم و شاهش بترسیم؟ما چی؟ فکر می -

دونم. ولی اگه این سند به معنی اجرای یه طلسم باشه، دیر یا زود نمی -

 میان سراغم.

های خودش قفل کرد. لبخند های او را میان انگشتسیاوش انگشت

ب نشسته بود وقتی خیره به چشمان او قدری دستش کمرنگش سوک ل

 .را فشار داد

کشم، ولی . اتفاقا منم منتظرشونم. شده باشه رو دنیا اسلحه میبیان -

 ذارم یه تار از موهات کم شه.نمی

ی صورتش را کمتر کرد. حاال نفس گرمش توی صورت ماریا فاصله

 کرد:خورد و زمزمه میمی

یتت کردم، ولی این دفعه رو باهاتم. ی کافی اذمن به اندازه -

هام هات باشم، همونجوری که تو سپر ترسقراریخوام پناه بیمی

مونم ی کسایی که ترکت کردن کنارت می. جای همهشدی

 کریستال.

رنگ لبخند زد و لبخند سیاوش بیشتر جان گرفت. ماریا کج و بی

سیاوش  چشمان دخترک روی سنگ قلبی شکل لغزید و دوباره صدای

 را شنید.
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 آ! چیه که یه بند دستت گرفتیش؟شو نگفتیقضیه -

سنگ رودخونه. خیلی سال پیش بابام بهم داد که مثال فکر کنم قلبش  -

مونه. شایدم واقعا جنس قلبش از سنگ بود که دست همیشه همراهم می

دونم ی کاج و طلسمی که درست نمیآخر کارم کشیده شد به محوطه

 چیه. 

. باز ی او نشست و نگاهی به موهایش انداختشانه به شانهسیاوش 

 بودند و روی بلوز خاکستری رنگش پخش شده بودند.

اتفاقا... یه جا شنیدم اگه دختری موهاش مشکیه، یعنی تو زندگی  -

 قبلیش طلسم شده!

 ماریا کالفه و با اخمی کمرنگ نگاهش کرد.

موهاشون  درصد مردم ایران 90چقدر خرافاتی هستی سیاوش!  -

 مشکیه.

 سیاوش شانه باال انداخت و کوتاه خندید.

ی من و فعال که از دژخیم و قانوناش بگیر، تا خنجر به شونه -

ام و حاال هم این طلسم، دارن یه چیزی رو بارهزنده شدِن یه

 زنن...فرمکی داد میبد

 صورتش را جلو برد و سر انگشتش را به بینی ماریا زد.

ها برای اینکه باورش هایی هستن که آدمیتخرافات همون واقع -

 و روش گذاشتن.نکنن این اسم

دخترک کوتاه خندید و سرش را به طرفین تکان داد. او لبخند زد و 

 ماریا رد نگاهش را به طرف دیگر چرخاند.

 ها نبود؟ای الی اون برگهجز این سند، مدرک دیگه -

 ماریا سرش را باال انداخت و نفس بلندی کشید.
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نه دیگه. به جز شطار... قراردادی که ما موقع نامزدی توافقات  -

 .نویسیم و باید تاابد نگهش داریمطرفین رو توش می

سرش را سمت سیاوش چرخاند. حاال او اخم کرده بود و ماریا که اسم 

 هایش را روی هم فشار داد.وضوح دندانژوبین را آورد، به

ازدواج کنه. پدر منم سنتی سالگی 20قدیم رسم بوده دختر قبل از  -

سالگی با ژوبین 19کرد... به خاطر همینم مجبورم کرد فکر می

نامزد کنم. یه نامزدی مسخره و فرمالیته که هیچوقت تبدیل به 

 ازدواج نشد.

. دستی به صورتش سیاوش همانطور اخمو و گرفته رو از او گرفت

ت و کشید و سر کفشش را روی زمین زد. صدایش غیظ خاصی داش

 گفت:دستش را مشت کرد وقتی می

ی ی الشی. گیرش بیارم خون و نونش یکیه حرومزادهمرتیکه -

عیاش. اگه فقط دو سال... فقط دو سال زودتر دیده بودمت 

 هیچکدوم از این اتفاقا نمیفتاد.

. ذهنش به قدیم کشیده شده بود و اجبارهای خودش هم ناراحت بود

ی چرخیدند. با این وجود، لحن کالفهمیوار میان ذهنش پدرش کابوس

، آنقدر «دو سال»گفت داد و میسیاوش وقتی دو انگشتش را تکان می

 برایش بامزه بود که نتوانست به نرمی لبخند نزند.

کم. دوست ندارم دوباره تا لنگ ظهر خوابم گیره کمداره خوابم می -

 ببره.

او گرفت و همراه  سیاوش بیخیال شانه باال انداخت. سنگ را از دست

 ها روی عسلی گذاشت.برگه

 خب بخواب زودتر.  -

 خوای بری؟تو نمی -
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های سیاه چمشانش تر از همیشه شده بود. تیلهتخس بود و حاال شیطون

 .گرفتی لب رنگ میبرق میزد و لبخند کجش همانجا در حاشیه

ی دونی که... چشما. نمیخوام بمونم موقع خواب نگات کنمنه. می -

 جوره دلبره.ات همهپدرسوخته

ماریا خواست مخالفت کند اما سیاوش آنقدر اصرار کرد که دخترک 

کالفه و ناراضی روی تخت دراز کشید و پتوی پاییزه را تا گردن باال 

های او سنگین شده بود و سیاوش همانطور که برد. لحظاتی بعد، نفس

کرد. چشم به میکنارش نشسته بود، موهای صاف و مرتبش را نوازش 

تر از آن بود که اش مالیمی دلنشین او دوخته بود و زمزمهچهره

 سکوت اتاق را در هم بشکند.

 با تو هیچکس جز من -

 جنگهسپر نمیبی

 با تو هیچکس از این

 جنگهبیشتر نمی

 با جنون در افتادن

 باز کار دستم داد

 آه فاتح قلبم

 عشِق تو شکستم داد

 ی طوسیآه چشمه

 ویروسی آه چشم

 بعد از این به هر دردی

 مبتال بشم خوبه

 مبتال بشم ُمردم
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 مبتال نشم ُمردم

 بخشاز تو درد لذت

 کشم خوبه...هرچی می

 

 

 ۱۸۷#پارت_

 

های سیاه و صدای فریاد و همهمه میان گوشش پیچید. دمپایی

های کف بازداشتگاه جلو کنان روی موزائیکو لخ پالستیکی، لخ

کردند ها را مجبور میراهی که زندانیرفتند و پاهایش در شلوار راهمی

ی بند به تن کنند، محصور شده بود. صدای بیاتی و موسوی از گوشه

داد و موسوی هم البد کتکش های ناموسی میشآمد. بیاتی فحمی

ها ی سلول خودشان بود و کل زندانیزد. درشت هیکل بود. سرکردهمی

شان کرده بودند و صدای سوت ها دوره. بچهبردنداز او حساب می

. ای هوادار بیاتیای طرفدار موسوی بودند و عدهشان بلند بود. عدهزدن

چربد. صدای ی زورش به همه میدانستند موسوهرچند خوب می

ی ها. بیچاره... البد ضربهبیاتی بلند شد و بعد داد و قال بچه«ِ آخ»

 کاری و نهایی را خورده بود. 

 نما خندید.اش تنه زد. به سمتش برگشت و او دندانکاوسی به شانه

و میندازه دیدی چطور ناکارش کرد؟ المصب ضرب شستش آدم -

 شو واسه همیشه بزنه.قیِد دماغ گیجه. بیاتی باسبه گوه

. از همان اول هم از کاوسی خوشش . راهش را ادامه دادحرفی نزد

 آمد. نمی
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ی در را کشید. در خاکستری با صدای جیر بد و بلندی باز دستگیره

کند اما انگار فقط خواسته شد. سروان همتی قول داده بود تعمیرش می

 ، به پلیس جماعت اعتمادی نبود!ها را گول بزند. به قول مهدویبچه

زده پایین ریختند و از کنان از شیرآب زنگقطرات آب، شرشر

های فاضالب ُسر خوردند پایین. روشویی باز هم کثیف بود. پُر از لکه

های وحشتناکی هایش زخمی بود. زخمسیاه. دستش را جلو برد. دست

ستش معلوم که گوشت دستش را شکافته بودند. استخوان پشت دست را

رنگ، یکی یکی سرخ شدند . دستش را زیر آب گرفت. قطرات بیبود

کنان از روشویی بیرون و بوی تند خون در دماغش پیچید. خون، فواره

راه را قرمز کرد. یک صدای مخوف... سالنه سالنه زد و شلوار راه

خودش را کنار گوشش کشید. نفسش سرد بود و لحنش بوی مرگ 

 ای لرزید.رای لحظهداد. تنش بمی

ها محکومن به جهنم. تقاص ی قاتلکش و گناهکاری. همهتو آدم -

 اون همه کشتار، با آتیش ازت گرفته میشه... 

اش را تیره و ی ترک خورده و کثیف، چهرهسرش را باال گرفت. آینه

کرد. با دیدن خودش جا خورد. چشمانی سرخ شده. تار منعکس می

کرد. هایی که آتش از آنها فوران میو گوشای که سوخته بود گونه

هایش را که فاصله داد، خون با شتاب از دو طرف دهانش جوی شد لب

 و ُسر خوردن گرفت. چشمانش از فرط بُهت، گرد شدند.

 سیاوش... سیاوش... -

ای . با چهره. ماریا بوداسم خودش را که شنید، سمت عقب برگشت

اش هایی که روی گونهد و اشکدست سفیهای یکرنگ پریده. لباس

تر بود. دستش را های خوشرنگش از همیشه روشنچکید. چشممی

 ی مالیمش به گوش سیاوش رسید.سمت او دراز کرد و زمزمه

 بمون کنارم سیاوش. تو تنها ناجِی منی...  -
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 قدم اول را برداشت. دست ماریا پایین افتاده بود. 

 قدم دوم... 

ز هرجا زبانه کشید. ماریا ساکن ایستاده بود. اطرافش سیاه شد. آتش ا

های کف زندان انگار مکعب کرد و موزائیکآرام و دردآلود گریه می

 کردند.به مکعب دورش می

 قدم سوم...

آلودش را سمت او دراز کرد. دوتا دست سیاه از دو های خوندست

. او که رو به عقب کشیده شد، سیاوش طرف کمر دخترک را گرفت

ای تن به دویدن کرد. فریاد بلندش، آنچنان غریو بود که لحظه شروع

ای بعد... کرد و لحظهخودش را هم لرزاند وقتی اسم ماریا را صدا می

هایش سیاهی آتش بود که به دورش حلقه زد. بلندتر داد زد. جلوی چشم

 .و به عمق خأل پرتاب شد انگار رفت

هایش فضای توخالی، چشمبا احساس فرو افتادن و غرق شدن در یک 

خیز سر جا نشست. صورتش خیس از عرق بود و را باز کرد و نیم

از آالرم تلفنش بلند شد  Love Storyنفس میزد. همان لحظه آهنگ نفس

چیز آرام بود. و او گنگ و مبهوت میان اتاقش چشم چرخاند. همه

س وسایلش مثل همیشه تمیز و مرتب چیده شده بود. چشمانش روی باک

ترکیب شده بود  Love Storyموزیکال متوقف شد. موسیقِی مالیمش با 

ی و او ندانست ِکی خوابش برده که یادش رفته باکس را ببندد. شیشه

ی حوصله گوشهعطر یاس را داخلش گذاشت و باکِس بسته شده را بی

هایش را روی هم تخت انداخت. دستی به صورتش کشید و محکم چشم

آلودش دو مرتبه رنگ گرفت و او های خوندست فشار داد. تصویر

. ناچارا چشم گشود. ملحفه را کنار زد و سمت سرویس بهداشتی رفت

رنگ، پوستش را دستش را زیر شیرآب گرفت و آب خنک، زالل و بی

سرد کرد. چشمانش به تصویر خودش خیره شد. خبری از سوختگی 

ترین وجه مولیهای سیاهش میان فضای سفید، به معنبود. مردمک
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هایش اش سالم بود و گوشکردند. گونهممکن مقابل خود را نگاه می

 های کمرنگ معلوم بود و رِد سیلِی بهنام.. فقط کبودیآتش نداشت

ی سینک هایش را همانجا لبهدو مشت آب یخ به صورتش زد و دست

گذاشت. سرش قدری سمت جلو خم شد و تار موهایش، سرکش و 

یشانی ریختند. سیبک گلویش تکان محکمی خورد و لغزان میان پ

 دورگه و لرزان زمزمه کرد:

. جهنم رو مونم کریستالات میخواب باشه یا بیداری... من ناجی -

ذارم تو ریزم ولی نمیُکشم و خون میخرم. میبه جون می

 چیزیت بشه.

  ۱۸۷ادامه... #پارت_

 

های روی شانهسرش را باال گرفت. قطرات آب از تیزِی چانه، 

 ی خودش نگاه کرد.محصور در رکابی سیاهش ریختند و به چهره

و از هزارتا شیطون یاد گرفتم حبس کشیدم. کالب رفتم. َشر بودن -

که تهش بشم گرِگ وحشی و فارغ از گله بیفتم تو مسیر خودم. 

قاتلی که از جهنم برگشته، پاش بیفته نفسش میره برات، ولی تو 

 نفس کشیدن برداری...حق نداری دست از 

*** 

 

ی بیست و دانست در طبقهنگاهش را از ساختمان برجی که خوب می

کند، گرفت و نفس عمیقی سر ی آشنا زندگی میچهارمش یک غریبه

داد. دلش ماالمال از خواهش بود برای یک لحظه هم که شده وارد آن 

نداشت. شاید چهاردیواری شود و او را ببیند، اما پاهایش یارای رفتن 

ای بود که به ندرت زیر دست و پای اعضای دژخیم واژه« جرأت»هم 

 افتاد و شهرزاد نیز مستثنی از این اسارت نبود.می
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کرد. دستی را کشید و هنوز سوئیچ را موتور ماشین هنوز غیژغیژ می

ی سمت شاگرد به صدا درآمد و در یک دور بیرون نکشیده، دستگیره

هایش را روی هم گذاشت و بار پلکجان و رخوتباز و بسته شد. بی

اش شناخت. سایهدستش به ُرل چسبید. او را بدون نگاه کردن هم می

آنقدر سنگین بود که دخترک برای به جا آوردنش نیازمند چشِم سر 

 نباشد.

کردم انقدر زود وا بدی! تو آدِم بپیچی نیستی شهرزاد، فکر نمی -

وسطه که تیز شده بیخ گلوت و این بار هم شک ندارم پای دل 

 دردش باعِث نافرمانی میشه.

شهرزاد این بار پوزخند زد. او که حاال به ته خط رسیده بود، پس چرا 

 حرفش را نزند؟ 

 رنگ و روحش را از نظر گذراند.سمت او سر چرخاند و صورت بی

فهمی دل چیه که براش فتوا میدی؟ لطفا از چیزی مگه تو می -

 تو و نه ارباب هیچ تصوری ازش ندارین.حرف نزن که نه 

آبتین چند لحظه نگاهش کرد. حرف که میزد، پوست سفید و کاغذِی 

 افتاد و چشمان ریزش، ریزتر میشد.اش بیشتر چین میچهره

شو تو مشتام سابی به دهنت من خیلی وقته هستهخرمایی که داری می -

 پس دری وری نگو. چرخوندم

 حکمم چیه؟ -

 کنم دختر جون. بزرگتر ما اربابه.ن تعیین نمیو ماین -

شهرزاد نیشخند زد. ُرل را بیشتر زیر مشتش فشرد و به مقابلش نگاه 

 کرد. نتوانست زیرلب زمزمه نکند:

 اش.و تو هم سِگ دِر خونه-
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هایی که های آبتین از طرفین کج شد. ظاهرا لبخند میزد اما دندانلب

کرد، برهان که با تمام قوا مشت می هاییداد و دستروی هم فشار می

 بند.ُخلف بود برای آن لبخند نصفه و نیم

ها ی این اطاعت. تِه همهخوای بذارشو هرچی که میاسم -

 خوشبختیه.

سرش را به آرامی جنباند و چیزی میان گلویش سنگینی کرد. او این 

یزد کرد بتواند از زنداِن دژخیم بگرخواست. آرزو میخوشبختی را نمی

ی یک های سیاه و شیطونش بانِی یک عالقهو آنوقت... پسری که چشم

طرفه بود را برای همیشه میان آغوشش نگه دارد. مگر او چیزی 

اش این همه متفاوت بود؟ تارخ با تمام ها بود که قوانین زندگیسوای آدم

هایش، با شهرزاد معامله کرده بود. قول داده بود بعد از اتمام رحمیبی

فهمید نامردی اگر انسان بود، قرارداد آزادش کند. اما دخترک حاال می

 گذاشت.ی خاکی میشک در وجنات او پا بر این کرهبی

ی چشمش را ی سمج و ناخواسته حاشیهسرش که پایین افتاد، یک قطره

 تَر کرد.

هایش به وضوح لرزید. سرش را روی ُرل تکیه داد و این بار شانه

ی کرد. اجازه داد دخترک قبل از انتقال به سردخانهمیآبتین نگاهش ن

حوا خودش را تخلیه کند. سیگاری آتش زد و او که غرق افکار 

بارش شد، دخترک اندیشید اگر یک رأس های شرارتشیطانی و نقشه

اش... ماریا! پس این مثلث او باشد، رأس میانش سیاوش و ضلع اصلی

 اش شده است.رینهبار دیگر جان فدای رفیق دیاو یک

 آبتین سیگارش را از پنجره بیرون انداخت و شهرزاد صدایش را شنید.

بسه هرچی گذاشتم خودت باشی و خودت. وقتی که تنگه رو با  -

 کنن.هدر دادن حروم نمی
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دارش میان شهرزاد سر بلند کرد. چند تار از موهای روشن و موج

های متقابال به چشمصورتش افتاده بود وقتی به آبتین نگریست و او 

 سرخ دخترک نظر انداخت.نیم

فهمی اما... به نظرت ماریا از من دونم این چیزا رو نمیمی -

 زیباتره؟ 

 آبتین به وضوح پوزخند زد. پوزخندی غرا و تمسخرآمیز.

عقل باشی اما حاال که هستی، بذار کردم انقدر بیهیچوقت فکر نمی -

شون بیشتره. ماریا احمقه حماقتبهت بگم دخترا هرچی زیباتر باشن، 

کنه اون پسر سپرش شده در مقابل دژخیم... و تو چون فکر می

دونی و رها کردی و ماتت برده به پسری که میتری! چون دژخیماحمق

 ست.دلش گیر یه نفر دیگه

دوست داشتِن یه طرفه حماقت نیست، شجاعته. من جرأت دارم تو دلم  -

 ه اون با یه نفر دیگه خوشبخت باشه.دوسش داشته باشم، حتی اگ

ی آبتین سرش را به طرفین تکان داد. روی دخترک زیادی برای نقشه

 گذاشت.توی سرش حساب کرده بود، اما حاال باید نقدا کنارش می

حکم آزادی خیلی زیر زبونت مزه کرده که حاضر شدی به  -

 خاطرش خیانت کنی و حاال هم لب به یاوه باز کردی.

 ت شهرزاد بود که پوزخند بزند.حاال نوب

دونی این باتالق رهایی کدوم آزادی؟ تو خودت بهتر از هرکسی می -

 نداره.

 فعال پیاده شو. بعدا هم میشه حرف زد.-

 

  ۱۸۸#پارت_
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 شهرزاد سوئیچ را بیرون کشید و کف دست آبتین گذاشت.

. سوارش شو. هرچی هم بهت گفتن سرمون پارکهیه سورن پشت -

 نکن. هنوز آخرین مأموریتت مونده.مقاومت 

شهرزاد یک لحظه با شک نگاهش کرد اما حرفی نزد. در سکوت پیاده 

بار ی سورن را گرفت. قبل از نشستن، یک نگاه حسرتشد و دستگیره

 ی بیست و چهارم انداخت. دیگر به طبقه

ی سورن ی جلو به رانندهآبتین سیگار دیگری روشن کرد. از آینه

های سیاهش را پوشید و اد و او که از کنارش گذشت، دستکشعالمت د

 .مشغول نوشتن نامه شد

** 

فرهاد تیغ را میان دستش گرفت. مغز را از وسط به دو نیم تقسیم کرد 

و تصویر پروژکتور تصویر دو نیمه را که به صورت دیجیتالی 

د طراحی شده بود، به نمایش گذاشت. نگاه دکتر پاکان به دانشجوها بو

 داد:و توضیح می

 های سربرال قدامی، میانی و خلفی، مغزبرای دیدن مسیر شریان -

کنیم. و بررسی میی اونکرهرو از خط وسط بریده و فقط یک نیم

هر شریان سربرال قدامی به سمت باال و عقب رفته و به 

دهی به کورپوست کالوسوم نزدیک میشه. سپس برای خون

ای تقسیم میشه و ی مغز به صورت شاخهکرههای داخلی نیمقسمت

رسانی به ی فوقانی رسیده و خونها به لبهی این شاخهنهایتا ادامه

 . قسمت خارجی مغز انجام میشه

خودکار آبی را روی جزوه حرکت داد و همانطور که اخمی کمرنگ 

اش را به هم رسانده بود، کالفه توضیحات را یادداشت ابروان کشیده

ِس کرد. آن کابوهای سرش را اذیت میدردی مزاحم رگکرد. سرمی

مسخره، یک سال حبس و شش ماه انفرادی را به یادش آورده بود. 
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ای که ِمن باِب زیر هجده سال بودن برایش ثبت نشد، اما منجر به سابقه

کشتارهای کالب شد و تا ابد بر تار و پوِد وجوِد سیاوش باقی ماند. 

ای برای فراموشی نداشت. اخمش م فایدهانگار دیگر دوش آب یخ ه

ها، رنگ گرفت. باز هم از خودش بدش آمد. قبال با وجود کم کاری

خواند، اما حاال به کل عنان درس و الاقل جسته گریسخته مطالب را می

شک های فرهاد نبود، بیدانشگاه از دستش رفته بود و اگر کمک

 افتاد.حسابی از کالس عقب می

 عینکش را با انگشت کوچک  ِه عادت همیشه قاب مربعیدکتر پاکان ب

های جسم خاکستری و پیچ در باال داد و فرهاد با سر پنس یکی از الیه

. شریان مورد بحث را به دانشجوها نشان داد و پیچ مغز را باال کشید

تصویر روی پروژکتور با یک فلش سفید دقیقا همانجا را در ابعاد 

 ذاشت.گتر به نمایش میبزرگ

کنه. دقت کنید، این شریان، از عمِق شیاِر طرفِی مغز عبور می -

این قسمت از مغز حالت کبودی و بنفش رنگ به خودش گرفته، 

آلود به وجود برآمده و بزرگ شده. به اصالح یک بادکنِک خون

آورده که ممکنه خونریزی کنه و یا با فشار بر عروق و اعصاب 

 سیار شدیدی بشه.مجاور، منجر به عالئم عصبی ب

کره را ی بیمار زوم شد و فرهاد نیمتصویر پروژکتور روی ناحیه

ی دانشجوها تصویر طبیعی آن مغز متورم و قدری چرخاند که همه

کبود شده را مشاهده کنند.  یکی از پسرهای جوان با احساس تهوع، به 

بندش صدای پوزخند پسر دیگری که سمت در قدم تند کرد و پشت

شنیده شد. بعد  دانستی خونی را مضحک می او از لکهانزجارِ 

 ی مطلب.گفتِن دکتر پاکان و ادامه« هیس»

ی گفته میشه. درحقیقت آنوریسم نتیجه« آنوریسم»به این بیماری  -

نازک بودن و سستِی جدارهای شریان مغزه و به همین دلیل، 

 یکی از علل خونریزی مغزی به حساب میاد. 
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فرهاد به قسمتی که استادش گفت اشاره کرده و آن را نشان داد. 

هایش برای یک لحظه سوی دوتا از دخترها کشیده شد که خیره به چشم

کردند. به پچک میسیاوش بودند و با لبخند چیزی کنار گوش هم پچ

سیاوش که نگاه کرد، لبخندی محو میان صورتش نشست و دومرتبه 

کرد و نه شلوغ برعکس همیشه نه شیطنت میحواسش را به درس داد. 

. ساکت یک گوشه ایستاده بود و چنان با اخم و توجه مطالب را بود

هایش را ارائه دهد. کرد که انگار باید سر ساعت نوشتهیادداشت می

دانست به ترین توجهی به آن دخترها نداشت. شاید اصال نمیکوچک

 اند. کالس حاضر شدهغیر از خودش، چند نفر از دانشجوها سر 

در صورتی که خونریزی در فضای ساب آراکنوئید اتفاق بیفته، میشه  -

از طریق مایع مغزی نخاعی بررسی کرد. اما اگه نسج مغز رو درگیر 

 کنه، اینتراپارانشیمال تشکیل میشه و...

 خونریزِی مغز! و درنهایت مرگ مغزی و کما. -

مت عقب برگشتند و با تعجب با شنیدن صدای آشنای او، دانشجوها س

نگاهش کردند. او خودکار را میان انگشتانش چرخاند و دکتر پاکان با 

 ابرویی باال افتاده لبخند زد.

 باره و طوفانی!بازگشتت به کالس رو تبریک میگم پسر! چه یک -

تر از آن های آرام، لبخند سیاوش را نمایان کرد و او تخسصدای خنده

 بود که نگوید:

خوردم دکتر. به قصد قربت اومدم، بلکه زیِر این َعَلم جایی  تلنگر -

 واسه سینه زدِن ما هم وا شه.

 دانشجوها بلندتر خندید و دکتر پاکان سرش را به طرفین تکان داد.

 تونی بگی؟شم میعالئم -

 جزوه را زیر بغلش گذاشت و سرش را قدری باالتر گرفت.
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  ۱۸۸ادامه... #پارت_

ی پاره نمیشه و با خونریزی و سکتهچون آنوریسم عمدتا  -

کنه، در اکثر مواقع با مشکالت هموراژیک عرض اندام نمی

سالمتی و عالئمی مثل سردردهای ناگهانی و خیلی شدید، تغییر 

حسی صورت قدرت بینایی و یا دوگانگی دید و... گاهی هم بی

 همراهه.

گاه فرهاد مغز را روی میز گذاشت و دانشجوها هنوز سیاوش را ن

 کردند.می

 نیا؟خونی بزرگمباحث رو جلوجلو می -

سیاوش با سر به فرهاد اشاره کرد و باز خودکار را میان انگشتانش 

 چرخاند.

کنه تو مخِ آدم که استادم خوبه دکتر. یه جوری درس رو مته می -

 . المصب تا تِه نخاع جذب میشه.جوره راه در رو ندارههیچ

بلند بود. فرهاد با همان لبخند کمرنگ هایش کالسیی همصدای خنده

سرش را پایین انداخت. نگاه دکتر پاکان، اجمالی روی او کشیده شد و 

دومرتبه به سیاوش نگاه کرد. باز با انگشت کوچک عینکش را باال زد 

 هایش را زیر بغل گذاشت.و دست

های بسیارخب. اگه کامرانی معلم خصوصیت بوده، پس البد راه -

 ی رو هم بلدی!تشخیص بیمار

 سیاوش قدری گلو صاف کرد و بعد مسلط و چابک گفت:

سی.تی.اسکن برای تعیین وضعیت خونریزی مغزی... آزمایش  -

 MRIسیال مغزی نخاعی در صورت احتمال پارگی آنوریسم... 

... و هاتری از وضعیت سرخرگبرای فهمیدن جزئیات دقیق

ها به حساب شدرنهایت، آنژیوگرام مغزی که بچه پرروی رو
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. ماهیت تهاجمی بیشتری داره و معموالً وقتی پاش میاد وسط میاد

 های دیگه کافی نیست.که اطالعات آزمایش

تر از همیشه صدای دست زدن چندتا از دانشجوها باعث شد او شیطون

دستش را به سینه بزند و یک بار تعظیم کند. اصال ذاِت دانشجو همین 

اش بگوید و او تند که استاد چیزی برای محاکمهبرد از اینبود. لذت می

های تند و دقیِق و تیز پاسخ روی زبان جاری کند... و حاال جواب

سیاوش موجبات یک هفته غروِر آنها را مقابل دکتر پاکان فراهم کرده 

 بود.

دکتر پاکان به خنده افتاد و همانطور که کنترل پروژکتور را از روی 

 به سیاوش گفت: کرد، خطابمیز بلند می

الغیبِت من ظاهرا که استادیاِر همیشگی خوب از پِس شاگرِد دائم -

 تو درست انتخاب کردی پسر.براومده. َعلَم

 ی مبحث شد. بند اکتفا کرد و او مشغول ادامهسیاوش به لبخندی نیم

هنوز نیم ساعت نگذشته، با احساس سیاه و سفید شدن فضا سرش را از 

پت افتاده بودند و ها به پتجزوه بیرون کشید و باال را نگاه کرد. المپ

پرید. با صدای همهمه و جیغ بلندی که از ی پروژکتور مدام میصفحه

ای تمرکز از بین رفت و دانشجوها به سالن بیمارستان شنیده شد، لحظه

ها بخاطر م نگاه کردند. دکتر پاکان به گمان اینکه مثل همیشه همراهه

ی مبحث را از سر اند، ادامههای فوتی داد و قال راه انداختهمریض

گرفت اما وقتی تصویر پروژکتور به سیاهی گروید و نور کالس هم به 

کلی قطع شد، شستش خبردار شد پای اتفاق غیرمعمولی در میان است. 

ای کسب تکلیف به استادش نگاه کرد و او بدون اینکه کنترل فرهاد بر

هایش را بشورد و کالس را از دست دهد، اشاره داد برود دست

ضدعفونی کند و به محض برگشتن او به کالس، تدریس را خاتمه داد. 

هایش کف ها با صدای بلندی ترکید و تکههمان لحظه یکی از المپ

ا شنیده شد و سمت در رفتند اما... با کالس افتاد. صدای جیغ دانشجوه



 

578 | P a g e 
 

، رنگ از رخ دکتر «در قفله. وا نمیشه.»صدای دختری که داد میزد 

 .پاکان پرید و به سمت در رفت

ش مگه ممکنه وا نشه؟ همین دو ساعت پیش خودم باز و بسته -

 کردم.

فایده بود. با استشمام بوی بدی که در اتاق های مرد میانسال بیتالش

آور مشابه زده سمت دانشجوها برگشت. این بوی تهوعد، بهتپیچیمی

مرغ گندیده بود و او درحالیکه چشمانش هرلحظه بیشتر از بوی تخم

 شدند، فریاد زد:قبل درشت می

ها. فضا داره با اسید سولفیدریک مسموم میشه. ماسک بزنین بچه -

 خوردنش مانع نداره ولی مراقب باشین تنفسش نکنین. دستتون به

 پذیر و سمِی.تونو بگیرین این گاز اشتعالپریز برق نخوره. دماغ

های عرق یکی ی سیاوش سمت فرهاد کشیده شد و دانهزدهنگاه بهت

. نگاه فرهاد گویا بود و چشمان او پُر از اش نشستیکی روی پیشانی

 دانستند این اتفاقات زیر سر چه کسی است. . انگار هردو میحرف

رش را دست او داد که توی کیفش بگذارد و خودش جزوه و خودکا

 همانطور که بقیه را کنار میزد سمت در دوید.

تو نگرفتی پسر؟ مگه بهت نیا؟ تو چرا دماغکنی بزرگچیکار می -

 نگفتم...

ی کشید، شانههمانطور که کارت را از جیب عقب شلوارش بیرون می

رفش را از نیمه دکتر پاکان را گرفت، او را از در فاصله داد و ح

 بُرید.

شو. یه نفر تلفات بهتره تا . بلدم قلقراه بده در رو وا کنم دکتر -

 مون خفه شیم.اینکه همه

  ۱۸۹#پارت_
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لرزید. گفته بود تلفات اما... درواقع چون هایش به نسبت میدست

داد برای حفظ دانست علت تمام این وقایع خوِد اوست ترجیح میمی

بود و رسمش ریزان رحم بود. قانونش خونژخیم بیدیگران فدا شود. د

دانست کجا گردن سیاوش را زیر گیوتین بگذارد که مرگ کشی! میآدم

داد این برایش دردآور شود. او دیگر طاقت قربانی نداشت. ترجیح می

دفعه مرگ به سمت خودش بیاید ولی به احدالناسی گزند نرسد. از 

کله زدن، این کار جماعت سر وهای یک عمر با کالش و خالفُحسن

بود که الاقل کارهای کوچک را یاد گرفته بود. بارها یاسر پیش 

چشمش با همین کارت در باز کرده بود و حاال سیاوش باید حرکت 

کرد. سخت بود اما... او سیاوش بود! باید های او را تکرار میانگشت

 های آتشین.گذشت از تونلمی

هایش بنفش میشد و دکتر پاکان از پشت لک. پبه سرفه افتاده بود

. همان لحظه گفت تقالی بیهوده نکندماسکش گنگ و هراسان به او می

 یک نفر فریاد زد:

 خانوم صالحی از حال رفت! -

رنگ های دکتر پاکان خشک شد و سیاوش با صورتی بیحرکت دست

سرش را نگاه کرد. دخترک در آغوش دوستش روی کرده پشتو عرق

افتاده بود و بقیه دورش حلقه زده بودند. بوی بِد اسید سولفیدریک  زمین

کرد و سیاوش سعی کرد هر لحظه بیشتر از قبل فضا را آکنده می

 تمرکزش را روی کار بگذارد.

های گری داشت. حرکات دستباز کردِن در، در انتها یک فوِت کوزه

ی میان جرقهیاسر را برای بار چندم در ذهنش به یاد آورد و... با 

ای که با شانه به آن ضربه زد ذهنش، کارت به زبانه گیر کرد و لحظه

 طاق به طاق باز شد و

ی او را ی دانشجوها از کالس خارج شدند. دکتر پاکان محکم شانههمه

کشیده بود . عصبی بود. چشمانش سرخ و خونگرفت و به دیوار فشرد
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ست و با خشمی آشکار ی سیاوش نگریهای گلگون شدهوقتی به پلک

 گفت:

فهمی آدم با مرگ نیا. اونقدر احمق که نمیخیلی احمقی بزرگ -

بخاطر بقیه قهرمان نمیشه. قهرمان کسِی که بقیه رو نجات بده، 

 .و فریاد بزنهاما زنده بمونه و بعدا با افتخار کارش

سیاوش کوتاه خندید و دکتر ماسکی که در دست داشت را محکم به 

 کوبید. ی اوسینه

و بزن به صورتت. امیدوارم زنده بمونی، وگرنه از گور بگیر این -

 سپرمت دست عزرائیل. بار دیگه میکشمت بیرون و خودم یهمی

 گفت:جان بود وقتی میسیاوش ماسک را از او گرفت. لبخندش کم

 . راضی به زحمت نیستیم. از شما به ما رسیده دکتر -

دانست در این شرایط بغرنج رد. نمیکدکتر پاکان با حرص نگاهش می

باید از دست دانشجوی تخس و شرش عصبانی باشد یا به زباِن دراز و 

 هایش بخندد.پررو بازی

گاز سمی مشغول پخش شدن در تاالرهای بیمارستان بود. عامل نشتی 

ها و قطعِی برق را گویای خیلی حقایق پیدا نبود؛ اما میشد ترکیدِن المپ

 ICUهای بلندی که از سمت حساب آورد. با صدای جیغ و احتماالت به

آمد، فرهاد و سیاوش برخالف کادر و بیمارهایی که از آن ساختمان می

 .دویدند ICUشدند سمت خارج می

صف کشیده بودند، سیاوش  ICUبا دیدن جمعیت نسبتا انبوهی که مقابل 

های عرق حس کرد یک تشت آب سرد روی سرش خالی شد و دانه

ی نحس آن روز و باغ شمیران، وی صورتش راه گرفتند. خاطرهر

. همانجا دوباره پیش چشمش نقش گرفت و جان از زانوانش گریخت

اش را دید، بازویش را گرفت مکث کرد. فرهاد که ایستادن و نگاه خیره

خبر بود و ی غزاله بیو همراه خودش قدری جلوتر برد. از قضیه
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کند آن سناریوی درام و مدام دعا می دانست سیاوش توی دلشنمی

 دردآلود، دومرتبه پیش چشمش تکرار نشود...

چک قطرات خوِن رو خیره شدند. صدای چکزده به روبههردو بهت

ها در داد و شیون دانشجوها و کادر بیمارستان گم بود و همهمه قربانی

و  . سرش به دوران افتاده بودشان در مغز سیاوش اکو میشدو شلوغی

زده قدمی عقب رفت و همان بارید. فرهاد بهتناباوری از چشمانش می

 لحظه چند نفر از دکترها با صدایی بلند تذکر دادند:

ی برید کنار. همگی از اجساد دور شید و فرار کنید سمت محوطه -

 ست اگه...آزاد. آقا شما چرا ماسک نزدید؟ هوای اینجا آلوده

هایش کیپ شده بود و ی گوشحفره . انگارسیاوش صدایش را نشنید

یک زن کولی میان سرش نشسته بود که صدای جیغ بلندش میان 

 های مغز او اکو میشد.رگ

ناخودآگاه قدمی برداشت. سمت آن مرد که کم حِق پدری به گردنش 

خوانند، جلو رفت و سیبک نداشت و حاال دیگران تنها یک جسدش می

 . گلویش به شدت جنبید

ات میان چارچوب افتاده بود. جسم غرق خونش، پُر بود از دکتر سماو

اش جای ضربات چاقو و... سری که از تنش جدا کرده بودند روی سینه

لرزید و باز بود. پلک چپش قدری می. چشمانش هنوز نیمهافتاده بود

. با دست ای بودکرد. قاتلش زیادی حرفهخون از گردنش فوران می

غ جراحی، کاغذی کرمی رنگ به پای او چِپ مقتول توسط یک تی

ای آشنا های تمیز و مهندسی شدهمتصل کرده بود. سیاوش با چنین قتل

اش، آنقدر کاربلد بودند که های وحشیبود. اعضای کالب و مشت زن

نه اثرانگشت به جا بگذارند و نه یک دقیقه تأخیر داشته باشند. درست 

بُرید. دژخیم با د و جالد َسر میداهای قدیمی... شاه امر میمثل بازی

 ُکشی کند.های مدرن نسلیک استراتژی کالسیک، بلد بود با روش

 ۱۸۹ادامه... #پارت_
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گفت باید از آنجا بروند، سمت جلو دوید و کنار توجه به فرهاد که میبی

هایش دست کشید. . روی پلکی دکتر نشستجان و سر بریدهجسم بی

سناک بود اما... دردی که از هر قطره خوِن او ها ترشاید برای خیلی

کرد، آنقدر نامنتهی و سوزان های سیاوش تراوش میبه عمق استخوان

 ترازش نباشد.بود که ترس هم

لرزید وقتی کاغذ را برداشت. صدایش هم لرز داشت. هایش میدست

. کردآورد ُشِره میای که به لب میدردآلود بود و بغض از هر واژه

 اش باخته بود.های کاریخته بود... باز هم به دژخیم و زخمبا

تو کم از پدر نبودی برام دکتر. این حقت نبود. نه توقع بخشش  -

خوام. فقط بدون متاسفم. خواسِت من نبود دارم، نه حاللیت می

 تقدیر سیاهی که خودمم یک عمره فراریم ازش...

دکتر سماوات، درست نگاه فرهاد به دو دانشجویی بود که باالی جسد 

های در شکسته بود. به دار آویخته شده بودند. شیشه ICUدر چارچوب 

چند تکه در بدن آنها فرو رفته بود و مابقی کف سالن را فرش کرده 

هایشان بسته بود و آرام. بودند. سر هردو به روی گردن کج بود و چشم

کرد قطع چکید، معلوم میهایشان میقطراِت خونی که از سر انگشت

 شدن آنها را. 

فرهاد قدمی عقب رفت و سیاوش برگه را توی دستش مشت کرد. 

ها شلوار جین را َدریده بودند. سر ُخردههمانجا از رمق افتاد. شیشه

کشید، . دلی که اگر از سینه بیرونش میسوخت. همراه دلشزانویش می

باشد، درِد از فرط درد به آتشفشان شباهت داشت. سوزش قلب زیاد که 

 جسم را از یاد خواهد برد.

ها و بعد جزجِز آتش، تن سیاوش را برای صدای ترکیدن یکی از المپ

ی آتش های تازه پا گرفتهیک ثانیه لرزاند. سر که چرخاند، نقش شعله
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های لرزانش رقصیدن گرفت و ی دور میان مردمکاز آن فاصله

 ی چشمش را خیس کرد.ای اشک گوشهقطره

مکث او را که دید سمتش دوید و بازویش را کشید. عصبی فریاد  فرهاد

 کرد.میزد وقتی از جا بلندش می

بلند شو مرد حسابی. همه رفتن جز من و تو. یه لحظه درنگ  -

 مون کرده. کنیم آتیش جزغاله

سیاوش گیج و لرزان نگاهش کرد. صدایش ناباور بود. درد داشتند آن 

 .جان و بی حس و حالکلماِت بی

 دکتر سماوات... پس دکتر سماوات چی؟ بذارم اینجا بمونه؟ -

اش را گرفت و توی صورتش فریاد دار دو طرف شانهفرهاد حرص

 زد:

ش؟ فکر و گذاشتن رو سینهبینی سرشدکتر سماوات ُمرده! نمی -

 خودت باش قبل از اینکه...

ن بار بلند بود. آتشفشاِن قلبش فوران کرده بود و آصدای سیاوش این

سوزاند. بلندتر از فرهاد فریاد ی مذاب و اکید، تمام جانش را میماده

 لرزید.میزد. کالفه بود و علنا می

و چی فرض کردی فرهاد؟ یه موجوِد قبل از اینکه چی؟ تو من -

سنگی و احمق که هیچی از احساس و انسانیت حالیش نیست؟ یه 

 ُمردن!ها به خاطر من نگاه به سمت چپت بنداز... این آدم

 ی او را گرفت و بلندتر از قبل خروشید:و یقه

و چیز! فکر کردی قتل فقط اینه که ِخِر طرفبه خاطِر مِن بی همه -

بگیری و یارو از نفس بیفته؟ نه عزیز من... قاتل منم که باعث و 

شو و اونا مهندسی کردن ولی تخمِ هام. قتلی این بدبختیبانِی همه

 من بودم که کاشتم!
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ی رفیقش را رها کرد. هوا گرم شده بود و شاهرِگ هردو ملتهب و یقه

عصبی نبض میزد. صدای سیاوش باز هم فروکش کرد. این بار بغض 

های ریخته ارز با تمام خونداشت. بغضی که سنگین بود و گران! هم

 گناه...شده و بی

تونی بری... ولی من ست. تو میدستام تا آرنج تو خوِن بقیه -

خوام تا آخرش وایستم پای گناهی که گناهکارش جز می مونم.می

 خودم کسی نیست.

فرهاد محکم بزاق دهانش را فرو برد. ابروهایش در هم گره خورد و 

دانست االن است فکش منقبض شد. اسید سولفیدریک مشتعل بود و می

تمام بیمارستان را روی هوا ببرد. در این فضای مغشوش و خونین 

حکِم مرگ بود و فرهاد به هیچ عنوان این را ماندن، امضای 

 خواست.نمی

کشید، بازوی سیاوش را گرفت و همانطور که او را دنبال خودش می

 بلند داد زد:

جا شو سیاوش! خودتم تیکه تیکه کنی من بدون تو هیچفقط خفه -

مو کشون رفیقنمیرم. دسِت رفاقت ندادم که وقِت سختی و آتیش

 ها.تا بسوزه الی این شعلهول کنم به امان خدا 

صدای سیاوش باز هم آرام بود. از هر حسی خالی! دورگه و گرفته از 

 گلویش خارج شد.

 رفیقت گناهکاره دکتر. جزای گناهش چی میشه؟ -

های فرهاد مقابل در رسیده بودند که سمت او برگشت. مردمک چشم

شان ی چشمان سیاوش محو و کدر بود. صورتلرزید و آسمان تیرهمی

 کشید.سرشان زبانه میدودی و سیاه بود و آتش پشت
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ات. قاضی هم نیستم که خدا نیستم که جزای گناه تعیین کنم واسه -

گناه. اما رفیقت که هستم! رفیقم که هستی! بگم گناهکاری یا بی

 نیستی سیاوش؟

اش ُمرده بودند که روح بود. انگار تارهای صوتیصدای سیاوش بی

 ه کرد:آنطور یواش زمزم

 هستم! -

ی حرفش را های او را فشرد و ادامههایش را تَر کرد. شانهو فرهاد لب

 به زبان آورد.

 ۱۹۰#پارت_

 

پس شک نکن محضر هرکی غیِر خدا احضارم کنن، رأِی من  -

گناهِی توئه. اون دستای خونی رو پچپون تو جیبت ولی بی

تو کشتار ی حرفم اینه که... اگه به اسِم شون نکن! تتمهفراموش

جسارِت تسلیم  داشته باش! وگرنه که همه جنگیدنراه افتاده، جنِم 

 شدن رو دارن...

تر شد و با کرد. فِک فرهاد سفتسیاوش حرفی نزد. فقط نگاهش می

سر خودش سمت شنیدن صدای انفجار، دست او را گرفت و پشت

 خروجی کشاند.

در کسری از ثانیه درپی شنیده شد و ای بعد صدای انفجارهای پیلحظه

کشید و بیمارستان به جهنمی مبدل شد که آتشش به هر سو شعله می

نشانی دست به کار شده بودند و داد. نیروهای آتشمردم را فراری می

کردند و ها گریه زاری میقصد مهار آتش را داشتند. چند نفر از همراه

 گفتند مریضشان توی بخش جا مانده است.می

شرقِی ساختمان، ماسک از دست سیاوش روی زمین با سقوط قسمت 

افتاد و ناباورانه به سمت عقب تلوتلو خورد. سرش را باال گرفته بود. 
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های ناآرام و متوحش او خیره به دود سیاه و غلیظی بود که از مردمک

های سرخ و نارنجی بلند میشد و آسمان را تیره و تار فراز آن شعله

لغزید و گلویش هایش صدا روی لبم و بی، آرا«نه»ی کرد. واژهمی

به سختی سنگین شد. تصور سوختن چندتا بیماِر به جا مانده در آن 

. انگار خودش هم وسط آتش انداختسالِن لعنتی رعشه به جانش می

کرد و سوخت. استخوان به استخوانش درد میایستاده بود و می

را به او نشان داد و اعمالش « گناه»ی هایش منقبض شده بود. واژهرگ

اش چسبید. حاال تر از حکِم ابد به پیشانیسوزاننده« گناهکار»رِد سیاِه 

 گناهان پرداخته بودند...او گناهکاری بود که تقاِص گناهانش را بی

کشیدند ی خبرنگارهایی که انگار اتفاقات را بو میبه زودی سر و کله

. قطعا همان لحظه شدندپیدا شد و بعد مأمورهای پلیس در محل حاضر 

های مختلف دست به های مجازی بودند و خبرشان در کانالتیتِر صفحه

جان دست میشد. نیروهای امداد و فوریت جسدهای سوخته و نیمه

بعضی بیمارها را از آن ساختمان که حاال جز دوده و تیرگی چیزی از 

ان دوان ها دوکشیدند و دکتر و همراهداد، بیرون میخود نشان نمی

 ... بلکه معجزه شود و چند نفر زنده بمانند.دویدندشان میسمت

مسئول پرونده مردی میانسال بود با قد متوسط. قدری شکم زده بود و 

اش کرده بود که روی پیراهن سبز انگشت شست را بنِد غالف اسلحه

. همان کردندکرد. سرگرد ستوده صدایش میاش خودنمایی میتیره

. شما هنگام وقوع حادثه کجا های معمول صورت گرفتبازجویی

هایی که همه موظف بودند مختصر کردید؟ و سوال جواببودید؟ چه می

. سرگرد ستوده به چند نفر مشکوک شد و هم شده به آنها پاسخ دهند

. اما هیچکدام از آن چند گفت برای تکمیل اطالعات به پاسگاه بروند

گناه شناخته شده بود. خودش کار به عنوان بینفر، سیاوش نبود... گناه

چیز را . همهتمام مدت ساکت بود و فرهاد به جای رفیقش حرف میزد

داد. ولی تمام و کمال، عین به عین و هرآنچه واقعیت بود توضیح می
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ی روی پای دکتر سماوات را درز بگیرد. نگفت و با مجبور بود نامه

 .تبرعه شدهمان الپوشانی، سیاوش از گناهش 

ای دور، از سیاوش که هنوز به ساختمان نگاه نگاه شهرزاد با فاصله

 تر کنار گوشش نگه داشت.کرد، کنده شد و تلفن را محکممی

دیگه از دست من کاری برنمیاد. برای دومین بار قصد کردید  -

 ست.بکشیدش، ولی دیدین که... هنوزم ُسر و ُمر و گنده

محکم. مثل همیشه... با تنها کسی  دار وصدای تارخ گرفته بود. خش

 کرد، شهرزاد بود.که شخصا صحبت می

اشتباهت همینجاست. سیاوش کشته نمیشه. این پسر گردِش مالِی  -

گذاری کردم. باالیی داره... واسه همینم از اول روش سرمایه

  من تو دستاشه؟ ِی طالیییادت رفته جعبه

داد. معنای آن کلمات را هایش را گوش میزده حرفشهرزاد بهت

دانست. یک رج باریک از اشک، از دو طرف چشمانش تا خوب می

 روی چانه جاری شد و تارخ آرام و محکم زمزمه کرد:

تونه ی من بودی. یه جواهِر کهربایی که فقط اون میتوئم سرمایه -

تنها و با سه نفر فایتر از پِس به آتیش کشیدِن بیمارستان  تک و

اه آبتین بیا. ِمن بعد شخصا و خصوصی باهات کار بربیاد. همر

 دارم...

کمر شهرزاد تیر کشید و محکم آب دهانش را بلعید. استنباطش از 

هایی بود که جنسیِت او را تبدیل به ، استفاده«خصوصی»و « شخصا»

های جنس زن را به کرد. تارخ عادت داشت دخترانگیابزار می

بازی به باندهای بدتر از خودش شب تبدیل کند و برای خیمه عروسک

 عاریه دهد.

 

  ۱۹۰ادامه... #پارت_



 

588 | P a g e 
 

 

و او برای آخرین  آبتین تلفن را از او گرفت. سمت ماشین هدایتش کرد

بار به سیاوش نگاه کرد. پیامک شهرزاد را خوانده بود. دخترک در 

گفت را به او اطالع داده بود و بعد از آخرین لحظه، حرفی که باید می

 بیمارستان خارج شده بود.

سیاوش با فرهاد حرف میزد. ناآرام و عصبی بود. مدام پنجه توی 

کشید. دست آخر روپوش را روی زمین انداخت و با موهایش می

هایی بلند و خشن از محوطه بیرون رفت. شهرزاد سمت َون سیاه با قدم

کرد سیاوش به دست دودی رفت و سوارش شد. دعا میهای یکشیشه

ماند و هایش میموقع برسد... وگرنه عذاِب امروز، تاابد پیش چشم

 کرد...هرگز رهایش نمی

پایید و برای شهره پیام و همان لحظه، آبتین دورادور سیاوش را می

 فرستاد:می

ی سیاوش، ماریاست. تا دختره رو داره موش دووندن برگ برنده -»

ای، فقط م. با هر هربهبراش آسونه و ما هم مجبوریم زنده نگهش داری

 «بهش نزدیک شو. پاداشت هم محفوظه.

خواند. پشت ُرل نشسته بود و نگاه از شهره با نیشخند پیامک را می

، گرفت و پاسخ آبتین را «کار را تمام کرده است»گفت فایتری که می

ی بیست تایپ کرد. چشمانش برِق بدجنسی و نفرت داشت وقتی به طبقه

 ارتمان نگاه کرد و با نیشخند از آنجا دور شد.و چهارم از آن آپ

مدادی نگاهی به ساعت روی دستش انداخت و کالفه ی پژو نوکراننده

ی پنجره گذاشت. اخم کرد. روی ُرل ضرب گرفت و آرنجش را حاشیه

 منتظر رسیدن سیاوش بود...
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 ۱۹۱#پارت_

 

ه میشد سرعت ماشین قابل کنترل نبود. پدال گاز چنان زیر پایش فشرد

نوا که انگار قصد داشت انتقام تمام اتفاقات را از آن یک تکه آهِن بی

 بگیرد. پیامک شهرزاد هنوز مقابل چشمانش بود.

خورد رو تونستم بپیچونم و بزنم به خنجری که باید به قلبت می»

بر ات؛ اما مهار کردن آتیش از دستم برنمیاد. قرار ما عالوهشونه

ی... اگه زنده موندی، بدون مکث برو سمت ها خودتم بودقربانی

جوره دست از ماریا نکشی. آپارتمان گیشا و حواست باشه هیچ

و نگیر. اگه الزم باشه خودم باهات کانکت من هیچوقت هم سراغ

 «شم.می

صدای بوق ماشین بغلی بلند شد و او همانطور که سرش را از شیشه 

ش را سد کرده بود عتاب ای که راهبرد، خطاب به رانندهبیرون می

 زد:

ی نکبت؟ آینه نصب کردن دِم چشمت که دور مگه کوری مرتیکه -

 .و دید بزنیی مردمتو بپایی نه که مسافر و زن و بچهو اطراف

مرد دور شده بود. سر بیرون آورد و پاسخ حرف سیاوش را با فحشی 

اعث داد که او نشنید ولی متقابال حرف رکیک بدتری نثارش کرد که ب

ی خیابان ایستاده بودند با تعجب نگاهش کنند شد زوج جوانی که گوشه

 و لب بگزند.

کوبید و همانطور که مسیر گیشا را در پیش گرفته بود، روی فرمان می

ها بیشتر شود بهنام گفت اگر تعداد محافظتوی گوشی، سِر کمیل که می

 زد:کند، ُغر میبه اصِل قضیه شک می

تون به بیست نفر کنی. شده تعدادکاریش می به درک! خودت یه -

ذاره نه آفتاب هم برسه... ولی اون دختر نه قدم از ویال بیرون می
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کاری خوره به صورتش. حالیت شد؟ به علی قسم کمو مهتاب می

کنم که با هزار تو چنان ِدفرمه میکنی برگردم ویتریِن صورت

 اولش.رقم عمل جراحی هم نشه شکِل 

هایی سرخ داد میزد و کمیل متعجب و ترسیده از او عصبی و با چشم

تونست خشم و آتِش جوره نمیگفت. سیاوش هیچمی« چشم»عتابش 

 درونش را کنترل کند.

از همان ابتدای خیابان چشمانش پرشیای قرمز رنگ را نشانه گرفت. 

 هایش گذشت و خودش هم ندانستحس کرد سرمایی شدید از سینوس

ای را که نامه چطور ماشین را پارک کرد و به سمت آن دوید. پاکت

و کاغذ گالسه  تندی برداشتکن فیکس شده بود بهپاکدرست زیر برف

 را همانطور دستپاچه و سریع مقابل صورتش گرفت.

ی کالب باشه، از به خیالت خیلی زرنگی، اما نه! شاگردی که تفاله»

ری دوال دوال، دست آخر سوار رو شطرنج هم حذف میشه. شتر سوا

کنه. جسد دکتر سماوات و دانشجوهای ترم آخری رو پا میکله

تو ببینی. الحساب داشته باش تا بری تو ساختمون و شاهکار اصلیعلی

ی این سناریوی سیاهی. شهرزاد هرگز یادت باشه سیاوش... تو نویسنده

تو رو کرد. و دستقلِم خوبی نبود! دست آخر هم خائن از آب دراومد 

دونم، بزرِگ ماریا برای تو اشتباه بزرگی بود! چون تا جایی که می

نیا تو زن جماعت شانس نیاورد. تو هم زیادی به بابات خانداِن بزرگ

 کشیدی و خیانِت شهرزاد بهترین مصداق برای این شباهته. 

های رسه که خودت، با دستای... و روزی میتو درنهایت بازنده

ی ت، امانتی که دزدیدی رو پس میدی. تا اون موقع از جعبهخود

 «طالیِی شاه به خوبی مراقبت کن...

ترش افزود و هرخط عصبیاش میای عرق بر پیشانیهر واژه، قطره

هایش را حرارت داد وقتی کرد. همان حس و حال دردآلود سلولمی

دوید. سر به سوی ساختمان کاغذ را کف دستش مچاله کرد و آسیمه
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ی آسانسور را چند بار عصبی فشرد. سرایدار متعجب نگاهش دکمه

زیرلبش آنقدر «ِ لعنت»کرد. او مشت محکمی به در فلزی کوبید و می

 اکید و غران بود که تن سرایدار را لرزاند. 

ها را دوتا یکی طی کرد. حواس برایش نمانده پله رفت و پلهسوی راه

از اینکه کار از کار گذشته باشد، پایش به  کرد قبلبود. مدام دعادعا می

 آن واحد نحس و کذایی برسد...

در نیمه باز بود و از آن واحد مربعی و جمع و جور بادی خنک به 

های لرزانش وزید. بزاق دهانش را فرو برد و دستسمت بیرون می

مشت شد. با توک کفش در را حرکت داد و باز شدنش کافی بود برای 

 حال و وارفته روی زمین زانو بزند.به جانش بیفتد و بی اینکه صاعقه

هایش بودند اما... جسم زن و شوهر جوان، درست مقابل چشم

ی هریک جای سه ی سینهآلودشان روی کاناپه افتاده بود و بر قفسهخون

گردان هنوز روی میز بود و سر ی تخمه آفتابتا گلوله پیدا بود. کاسه

ج شده بود. صدای گزارشگری که بازی ی زنش کمرد روی شانه

کرد، حاکی از این بود که مرگ بدون درد و یک فوتبال را گزارش می

کرد. خانه ای از درِد سیاوش کم نمیاند، اما این حتی ذرهای داشتهباره

ی پایین اجاره داده بود بلکه بتواند دستی را بدون پیش قسط و با ودیعه

اش به شکستِن هنام بگیرد... اما دست گیریی باز کارگِر سابق کارخانه

نخاع منجر شده بود و حاال باید بوق ممتِد یک جفت قلب و سرمای 

 کرد.ی مرگ را در آن خانه تحمل میفرشته

ی نوزاد که شنیده شد، قدری به خودش لرزید و از جا بلند صدای گریه

اشتن در شد. در خانه را باز هم با سر کفش بست. اثر انگشت به جا گذ

 کرد.این شرایط بغرنج، فقط وضعش را بدتر از آنچه که بود می

 

  ۱۹۱ادامه... #پارت_
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کرد و دستش را روی ی نوزادی که بدون وقفه گریه میکنار گهواره

داد زانو زد. صورتش از فرط درد و انزجار کبود شده و هوا تکان می

را روی آنها اش چمشانش سرخِ سرخ بود. محکم انگشت شست و اشاره

از همان « کندمرد گریه نمی»فشار داد. قانون اشتباهی که با حکِم 

تر کرد اما کودکی به گوشش خوانده شده بود، بغضش را سنگین

ها ی چشمتوانست در حاشیهاشک... عنصری بود که او دیگر نمی

زند. کدام مرد از نگهش دارد. حتی مردانگی هم در مقابل ظلم زانو می

گ است که تیشه بر دنیایش آوار شود و خم نخورد؟ دل اگر جنس سن

شکند... و دژخیم سرد هم باشد، از جنس سنگ نیست! باالخره می

رفت و گرفت و باال میخوب بلد بود شکستن را. چون آتش ُگر می

 سوزاند...ها را که نمیدودش چه چشم

ستش را به کرد و دنوزاد حاال در آغوشش بود. با صدایی بلند گریه می

کشید. او سرش را سمت باال گرفت. مردمک صورت خیس سیاوش می

های دو طرف فکش قدری برجسته شد و لرزید. گردیهایش میچشم

 زیرلب زمزمه کرد:

شکنی؟ به و میاینم امتحانه اوس کریم؟ یا داری به عمد کمرم -

خودت قسم که این یه فقره با هزار جزوه و درس خوندن هم قابل 

 کردن نیست...پاس 

باز شنیده شد. به تندی از جا ی نیمهصدای آژیر ماشین پلیس از پنجره

داد؟ اثر انگشتش ماند و توضیح میکرد؟ یا میبرخاست. باید فرار می

خورد وقتی ماشینش جلوی . توضیح به چه دردش میاینجا نبود اما..

ین که دوباره اش را دیده بود؟ همساختمان پارک بود و سرایدار آشفتگی

 از گناهانش بگریزد، انتخاب بهتری بود...

حوصله چک ها بود و سیاوش بیی سرایدار به اسکناسزدهنگاه بهت

 کرد.را امضا می
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 قربون دست شما اما... این مبلغ زیاده حاجی! -

اش چکه سیاوش ابرو در هم کشید. کالفه بود و عصبانیت از چهره

 کرد.می

تو ترک کن عمو وحید. ِد المصب من کالم صددفعه گفتم این تکیه -

 آلرژی دارم به این کلمه خوشم نمیاد ِهی بگی بهم.

 سرایدار دستمال یزدی را دور گردنش تاب داد و عرق از جبین زدود.

کنم حاجی هم فاکتورگیر چشم. شما رو هرچی عشقته صدا می -

 ریزیت.هممیشه محِض ختِم به

دانست. کالفه روی دست داری نمیکرد. او هم که بچهبچه گریه می

 گفت:داد و خطاب به سرایدار میتکانش می

کافیه یا نه؟ بیشتر از این نقد همراهم نیست ولی اگه کفایت  -

 ذارم تنِگ مبلغی که جلو چشاته.کنه یه صفر دیگه مینمی

توانست بخواند و اش را نمیمرد به آن مبلغ خیره بود. ریاضی

نما به سیاوش نگاه کرد و ای دنداننبود. با خنده اش هم قابل باورفارسی

های چرک و زردش بیشتر اخم کرد. مردک عملی او از دیدن دندان

 دارد.دانست پول دهانش را بسته نگه میبود و سیاوش خوب می

زیادم هست حاج... شرمنده اخالقت، زیادم هست سیاوش خان.  -

کندم همچین ن جون میقربون کرمت. صد سال دیگه هم تو این ساختمو

 رسید.پولی به دستم نمی

مونه دیگه؟ عمو وحید، بو ببرن من امروز اینجا پس دهنت چفت می -

دونی که سگ آ! میکنمبودم دوستی و آشنایی یادم میره و خدا خرما نمی

 گیرم ملسه!بشم پاچه
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ای نگاه کرد که مأمورها از سرایدار با شعف خندید و سیاوش به راه پله

ها دست کشید و آنها را توی آمدند. سرایدار روی اسکناسآن پایین می

 جیب گذاشت.

تر از دهن ما پیدا کردی بیا خیالت جمع و جور. قُرص -

 مونو کراوات کن نفله شیم.خشتک

ی بچه آرام شده بود و حاال در داد. گریههایش را روی هم فشار میلب

 .آغوش او خوابیده بود

قایم کن نیان بگردنت سه بشه لو بره هرچی یاسین خب. چکم خیلی -

 خوندم به گوِشت. 

حواسم هست. دفعه اولی نیست که از شما به ما رسیده. این چونه  -

 االسراره...دیگه مخزن

کرد. حیف فرصتش نبود، وگرنه بابِت این دار نگاهش میسیاوش غیظ

 گذاشت.تهدیِد درلفافه یک دندان سالم برایش باقی نمی

ش را سرایدار با لبخند پاسخ گفت و او با استفاده از یک «عزت زیاد»

 لحظه غفلت مأمورهای جلوی در از ساختمان خارج شد. 

پشت ُرل نشست و با بیشترین سرعت از آن محل فاصله گرفت. وقتی 

کرد و حد و اندازه در اتوبان حرکت می به خودش آمد که با سرعتی بی

. با یک دست و قدری سخت ماشین را نوزاد هنوز در آغوشش بود

اش بود و فارغ کرد. لبخندی کمرنگ روی صورت نخودیکنترل می

ی اطراف و ناآگاه به آنچه برای پدر و مادرش اتفاق افتاده، با از همهمه

هایی بسته در دنیای خواب غرق شده بود. سیاوش با چشمانی ریز پلک

از روی ترحم به این طفل کرد. بدون شک فایترها شده به او نگاه می

 کنند، پس... معصوم رحم نمی

هایی که ی اتوبان برد و در پاسخ رانندهبدون مکث ماشین را به حاشیه

. بچه را زنان از کنارش گذشتند، تنها دستی توی هوا تکان دادبوق
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روی صندلی شاگرد گذاشت و با نرمی و مالیمت مشغول چک کردن 

 هایش شد.لباس

ش وقتی آن ردیاب ریز و سیاه را میان انگشت شست و پوزخند محو

« بی پدر و مادرها»ی اشاره گرفته بود، قدری جان گرفت و با زمزمه

های سیاهش که از شیشه بیرونش انداخت. خواست راه بیفتد اما... چشم

 سرش شد، قدری مکث کرد.ی جلو متوجه پژوی پشتاز آینه

 

 ۱۹۲#پارت_

 

اشین چرخاند. شال دخترانه و خردلی رنگی نگاهش را یک دور توی م

اش را جلب کرد. ماشین این روزها که روی صندلی عقب بود توجه

دست کمیل بود و معلوم نبود پسر جوان چه کسی را سوارش کرده 

کرد، است. با اخم شال را قاپید و همانطور که بچه را به صندلی بند می

 به صورت معصومش خیره شد و آرام لب زد:

رفیق. مجبور نبودم، مرض تو جونم نبود که ببندمت به  مندهشر -

باره شوت . منتها اگه سفت سر جات نشینی یهصاحاباین بی

 میشی تو شیشه و بعدش مخت پاچیده رو آسفالت.

سقف پاناروما را کیپ تا کیپ بست و کمربندش را چفت کرد. ماشین با 

ه افتاد. به خیال خودش صدای بلندی از جا کنده شد و پژو به دنبالش را

ای بود و شاید هرکسی متوجهش نمیشد... اما انگار دژخیم حرفه

ها زِن کالب بوده و این قصهفراموش کرده بود سیاوش هم زمانی مشت

را خودش از بَر است. ُرل را با شدت چرخاند و از همان لحظه گریز 

درنهایت  چربید وو گمراه کردن آغاز شد. موتور تالیسمان به پژو می

ی شوم و وقتی چند دور الکی او را چرخانده بود، از دست سایه
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بارش خالص شد و با خیالی راحت مسیر نیاوران را در پیش نکبت

 گرفت.

آلودش روی کرد و نگاه اخملحظاتی بعد، در را با ریموت باز می

هایش ها چرخ چرخ میزد. پیاده که شد کمیل به سمتش دوید. لبنگهبان

اش باز بود که سیاوش شال دخترانه را توی سینهگفتن حرفی نیمهبرای 

 زد و چشمان او قدری گرد شد.

 این چیه آقا؟ -

این چیه و زهرمار! تو انگار فراموش کردی واسه چی اینجایی، نه؟  -

کنی الاقل انقدری حواس جمع میری دور دور و داف اسمی سوار می

 .باش که بعدش رِد حال و هولت جا نمونه

 کمیل محکم بزاق دهانش را فرو برد و شال را میان مشتش گرفت.

 . تکرار نمیشه. شرمنده آقا -

اش کن صفا بده به خودت عقب نیفتی نه جوِن من تکرار کن! دوبله -

 وقت از قافله.یه

 کمیل قدری سرش را پایین انداخت و او ادامه داد:

 .فتهو یه جا گم و گور کن پالکش لو رببر این ماشین -

 و خواست از او فاصله بگیرد که کمیل گفت:

تون اومده. همچین هم اخمش تو هم بود که با یه من عسل آقا وکیل -

 نمیشد قورتش داد.

سیاوش سوئیچ را سمتش انداخت و نوزادی که روی دستش بود را 

کرد و سیاوش با اخم قدری باالتر گرفت. کمیل باتعجب نگاهش می

 حرف میزد.

این کارا نباشه. برو پِی چیزی که گفتم. فاز مازم  تو کاِرت به -

 ردِی یه امشبه نباشی دم دستم به نفع خودته.
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ی تایید جنباند و سیاوش سمت آالچیقی رفت که کمیل سری به نشانه

کرد. همان لحظه ماریا پشت زرنگار آنجا نشسته بود و سیگار دود می

کرد بلکه گفتگوی آنها را میی اتاقش را باز پرده ایستاده بود و پنجره

بشنود. سیاوش که نزدیک زرنگار رسید، مرد خاکستر سیگار را فوت 

 کرد و پای چپ را روی پای راست انداخت.

 واسه چی اینجا نشستی؟ مگه جا قحط بود تو این خراب شده؟ -

زرنگار با بیخیالی پُک دیگری به سیگارش زد و سیاوش روی صندلی 

اش ربطی به حرف سیاوش نداشت وقتی سمت چپ او نشست. جمله

 وار گفت:معنادار و کنایه

 شنیدم یه دختر جوون تو ویالته! -

اخم سیاوش رنگ گرفت. کمیل را از نظر گذراند که همان لحظه 

 کرد.تالسیمان را از باغ خارج می

 به تو ربطی نداره. -

 ی کیه بغلت؟این بچه -

بیرون کشید و دور او  بچه را روی میز گذاشت. کت اسپرتش را از تن

گذراند و پیچاند که سردش نشود. سیاوش زیر و بم ویال را از نظر می

 کرد که پسر جوان متوجهش نشود.ماریا بیشتر خودش را پنهان می

خبر قربانِی ندونم جا بیگناه که از همههمون مرد و زن بی -

هاش یه های من شدن. نکش اون وامونده رو این بدبخت ریهکاری

 ف دست هم نیست نفله میشه.ک

بار با چشمانی ریز شده به زرنگار سیگارش را خاموش کرد و این

 ی نوزاد نگاه انداخت.چهره

 چرا آوردیش اینجا؟  -

 هاشم با تو.شو بگیرم. کارای دادگاه و کاغذبازیخوام سرپرستیمی -
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 ها رسیدگی کنی؟ اینی این بچهتونی به همهباشه، ولی مطمئنی می -

میشه هشتمین بچه! سروش و نوید هم دیگه به سن قانونی رسیدن، بهتر 

 و دربیارن؟نیست کار کنن خرج خودشون

سیاوش به نگار که توی باغ پرسه میزد اشاره زد و دخترک که به 

 سمتش آمد، او خطاب به زرنگار گفت:

کنم زِر زیادی نزنی روزبه. تو این تعارف... ازت خواهش میبی -

پرونی، توقع ه طرف با دکترا بیکار نشسته کف خونه به مگسمملکت ک

ی بی کس و کار رو رها کنم به امان خدا بگم داری یه پسر هیجده ساله

 ها به وقتش مستقل هم میشن.چند منه؟ فعال زوده. این جوجه

خوام بگم مراقب حساب کتابت باش. این همه بریز و بپاش... فقط می -

 تو از بهنام سوا کنی!اهخوای رخبرش رسیده می

 اش!های کارخونهریزه تو حلق کالغدونستم بهنام بنزین سوپر مینمی -

. سیاوش گفت بچه را توی همان لحظه نگار کنارش رسیده بود

ساختمان ببرد و دخترک که رفت، دست به سینه نشست و زرنگار به 

 ی پکر و درهمش نگاه کرد.چهره

ید وسط آسمون و تو منقار همین حرف که روی زمین افتاد، با -

ها دنبالش بگردی. اگه قراره حمایت بهنام رو نداشته باشی کالغ

 تو جمع کن به دخل و خرجت.حواس

 

 ۱۹۲ادامه... #پارت_

 

، اونوقت حساب من اونقدر پُِره که رقمش از دست خودمم دررفته -

 دونستم انقدر جونَِورهایی؟ نمیتو نگران خرجِی این طفل معصوم

 شدی روزبه!
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 حرف سرش را به طرفین تکان داد.زرنگار بی

 شو بذار تیارا. اگه دختر بود... اسم -

 درواقع میشه چهارمین تیارا! -

 جان به لب نشاند.سیاوش لبخندی غمگین و کم

ذارم سرپرسِت هزارتا دختر هم اگه باشم، اسم هر هزارتا رو می -

 تیارا که الاقل زنده بمونه اسمش.

نفسش را با کالفگی فوت کرد. از جا بلند شد و قدری کراوات  زرنگار

 چمنی و براقش را صاف کرد.

کنم به شناختنت. کار شی که شک میمی ها انقدر بچهگاهی وقت -

درستی نبود دست تنها گذاشتِن بهنام. خیلی چیزا به این مزایده بستگی 

 داره...

 مثال؟ -

کت و شلوار سفیدش در هایش را توی جیب شلوار فرو برد. دست

 خورد.دستان نسیم پاییزی به مالیمت تکان می

 سیاوش! اعتبار پدرت. سود و زیان شرکت. لجبازی عاقبت نداره -

ی رینگ و هرکی از منم دنبال عاقبتش نیستم. فعال که افتادم یه گوشه -

 کنه.ی صورتم میدر میاد، جای سالم چطوری یه مشت حواله

شتش را جلوی صورتش گرفت و دو بار به چانه سیاوش مکث کرد. م

 ی باغ بود که زرنگار زمزمه کرد:کوبید. خیره به یک گوشه

 ی دختره چیه!نگفتی قضیه -

ماریا پرده را کنار زد. به سیاوش نگاه کرد که اخمش جمع بود و سر 

 ای داشت.و وضع آشفته

 به تو چه؟ قرار که نیست از هر سوراخی سر دربیاری. -
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روی داشتی ولی اهل این بند و کنه. همیشه کجبار فرق می این -

 ها نبودی!بساط

هایش را زیر بغل زد و زرنگار روی نفس سیاوش عمیق بود. دست

 های او نگاه کرد.صندلی نشست و به چشم

 بند و بساطی در کار نیست... من فقط... دوسش دارم! همین. -

با تعجب ابروهای ماریا حس کرد چیزی ته قلبش لرزید. زرنگار 

 اش را باال انداخت و سیاوش دستی به صورتش کشید.جوگندمی

خاطرش هرکاری کردم. پشیمون هم نیستم از خون ریختن و به -

دونم چرا یه بار هم که شده به چشمای ها؛ ولی... نمیجون گرفتن

 پدرش نمیاد!سگ

 حرفش که به اینجا رسید، زرنگار با لبخندی کمرنگ سر تکان داد.

دستش باشه. به تو و آورده کمکحاال فهمیدم چرا بهنام سیروان -

 تو باختی به دلت.دیگه اعتمادی نیست. پاک عقل

ی آبی کمرنگ را روی میز و تا او بخواهد حرف دیگری بزند، پوشه

 ُسر داد و مقابلش گذاشت.

خواستی. حواست باشه اگه پلیس آپارتمان و مدارکی که می سند -

 چپ.ی علیو بزنی به کوچهش دونگ خودتسراغت اومد شی

 سیاوش پوشه را باز کرد و اسناد معامله را از نظر گذراند.

دمت گرم. شیره مالیدن سر مأمور جماعت خیلی سخت نیست،  -

 ولی آسونم نیست. قلق داره... که من از خودشون بهتر بلدم.

 ی سیاوش فشرد.زرنگار از جا بلند شد و دستش را سرشانه

زندگیت. نه  کنی با خودت ورم بفهمی چیکار داری میامیدوا -

خاطر یه دختر به ات کم و کمرنگ... بهاسمت کوچیکه، نه آوازه

 فنا نده هرچی رو که تا حاال ساختی.
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 سیاوش حرفی نزد و او بعد از بردن نوزاد از عمارت خارج شد.

چند لحظه همانجا نشست. حوادث امروز پیش چشمش تداعی میشد و او 

ست! کاش قرِص به فکر این بود که گاهی آلزایمر یک موهبت الهی

فراموشی وجود داشت برای اینکه انسان غم و رنج را هرگز به یاد 

 نیاورد.

 از جا که برخاست، ماریا پرده را کشید و پنجره بی سروصدا بسته شد.

دربان در را گشود و قدری خم شد. سیاوش با همان اخم کمرنگ وارد 

. میان مسیر نگار که ها را در پیش گرفتشد و مسیر پلهپذیرایی 

منتظرش بود، سریع به سمتش رفت و سیاوش بدون اینکه نگاهش کند 

یا منتظر حرفش بماند، کف دستش را سمت او گرفت و تنها یک کلمه 

 گفت:

 بعدا! -

ها را سر باال رفتن رئیسش از پلهزده از پشتهمین! و دخترک بهت

پرسید، خ خدمتکاری که دلیل بدخلقی سیاوش را مینگریست و در پاس

 فقط شانه باال انداخت.

ها را باال رفت که حتی ندید ماریا روی حواس و سریع پلهآنقدر بی

های ی دو تا به آخر ایستاده و بدون استفاده از عصا، با کمک نردهپله

سر نگاهش سنگی تا آنجا باال رفته است. دخترک هاج و واج از پشت

کرد. او از کنارش گذشته بود که... با استشمام عطر گل یاس، یم

ی ماریا که اسمش اش را جمع کرد و سر جا ایستاد. زمزمهقدری بینی

هوا سمتش ترین داروی دنیا شد. بیرا صدا کرد، برای او آرام بخش

های باقی مانده را هم باال رفته، چرخید و ندانست همان لحظه ماریا پله

 سرش ایستاده و...درست پشت

زده دستش را روی گونه گذاشته بود وقتی به خودش آمد که ماریا بهت

 ی آبی میان هوا معلق بود...و دست راست او با پوشه
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شده نگاهش کرد. اشکی ناخواسته سیاوش با چشمانی گرد و سرخ

های دخترک را پُر کرد و سیبک گلوی او با شدت تکان ی چشمپیاله

های های سیاوش لرزید. مردمککه عقب عقب رفت، لبخورد. ماریا 

. نه از شعف؛ اشک طوسی چشمان ماریا هم به رعشه افتاد و درخشید

باره درد گرفته ی یکاش از آن ضربهانداخت. گونهبود که برقش می

کرد. دخترک ناباورانه سرش را به ذق میبود و دست سیاوش ذق

 طرفین جنباند و او قدمی جلو رفت.

 خواستم...ماریا... عزیزم... من... من نمی -

 به من نگو عزیزم! -

 

 ۱۹۳#پارت_

 

دار بود که گلوی سیاوش لحن مغموم و دردآلودش، آنقدر گرفته و بغض

ی بلورین اشک روی صورت ظریف او ریخت و را سنگین کرد. دانه

زمان تیر کشید. قدم دیگری سمت ماریا برداشت و او قلب سیاوش هم

 ی دیگری پایین رفت.پله

سرم هوا بود. اصال... تو چرا پشتخواستم. بیچرا نگم؟ من نمی -

 کردی اینجا؟وایستاده بودی؟ چیکار می

ی سیاوش لرزید و سینهی دوم اشکش پایین افتاد. تن ظریفش میقطره

دل میزد او را به سینه بگیرد. صورتش رفت. دلباشتاب باال پایین می

را نوازش دهد تا درد  ی واماندهو آنقدر جای پوشهرا غرق بوسه کند 

دخترک برای همیشه فروکش کند. عزیز بود برایش... آنقدر که عزیزم 

داد قدِر دوست داشتنش را. سیاوش ماریا را گفتن، کفاف نمی

 پرستید! خدایش نبود اما... صنِم مقدسش که بود!می
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هم رو رفتارت  کنه دلیل آوردن واسه تو که یه لحظهچه فرقی می -

ای. پشت ظاهر حوصلهکنترل نداری؟ همیشه خشنی. عصبی و بی

شوخ و مظلومت قایم میشی که کسی ندونه چی تو ذاِت سیاهت 

 گذره.می

همان لحظه چیزی در وجود سیاوش شکست. تصویر در آغوش گرفتن 

ماریا از وسط پاره شد و جایش را به خأل داد. انگار برق از جانش 

وقفه هایش ممتد و بیدند که قلبش روی دور تند رفت و گوشگذرانده بو

سوت کشید. ماریا قدمی سمت عقب برداشت. چشمانش خیس بود اما 

کشید. عزم کرده بود همینجا و روی همین دست از اخم و بدقلقی نمی

های قلِب او دانست... شریان. خودش که نمیها سیاوش را سکته دهدپله

کرد، پاره وسی از چشمان ماریا. اخم که میبند بود به هر خِط ط

دانست و عمدا کرد احساساتش. شاید هم میشدند و خونریزی میمی

گذاشت. آنقدر دانست و دست روی نقطه ضعفش میداد. میآزارش می

های فشرد که درد تا تِه سلولآن قلب بیچاره را محکم میان مشتش می

 سیاوش رخنه کند و از پا بیندازدش.

ترین تونه خوب قضاوتت کنه ولی... من تیرهکسی میهر -

باری رو های نکبتشناسم. دیدم اون الیهو میهای وجودتقسمت

شون سرپوش بذاری. یه نگاه به که مدام در تالشی روی کثافت

دوروبرت بنداز... فقط منم و تو! کسی نیست که ببینه نقش بازی 

چطوری با پنبه سر  های سیاوشی رو که یه عمر یاد گرفتهکردن

ی نجات و... ناجی! من حالم از این همه بِبُره و تهشم بشه فرشته

 ..خوره.هم میادعا به

کرد. با کرد. با درد دست و پنجه نرم میحرف نگاهش میسیاوش بی

هایش زل تر از آن بود که توی چشمرحمجنگید... و ماریا بیبغض می

 ی او نکوبد و بلندتر از قبل نگوید:نزند، کف هردو دستش را به سینه
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پریشی که جز ُکشتار و شلیِک گلوله هیچی اگه توئم یه قاتِل روان -

 حالیش نیست پس لعنت بهت!

بارید و سیاوش تا همانجا توان زنده بودن های ماریا با شدت میاشک

حس شد و هایش بیداشت. قلبش انگار واقعا از کار افتاده بود. دست

های ظریف ماریا، درست روی ن سقوط کرد. مشتپوشه روی زمی

 گفت:کوبید و بلند میاش میآمد وقتی تخت سینهقلبش فرود می

تون که پشِت یه نقاِب پوچ و ی سیاهلعنت به تو و دژخیم و چهره -

 توخالی دفنش کردین.

های کشید وقتی هردو دستش را به مچ دستسیاوش به سختی نفس می

های وحشی او که حاال پُر از بود به مردمکدخترک بند کرد. خیره 

های او را شان موج میزد. مچنیخشم بودند و همان نفرت کهنه در نی

 اش ایستاد.سینه به سینه قدری فشرد و

ام. اسمم سیاوشه و زندگیم به سیاهِی َردیام. مخآره من دیوونه -

م. اسمی که نحسیش سایه انداخته رو طالعِ برگشته و پیچ در پیچ

دستم رو ماشه رفت. ُکشتم و باکم نبود بعدش چی میشه. چشم 

شکستم و نیفتادم به فکِر فردایی که باس جواب یکی  بسته توبه

 و پس بدم...یکی خالفام

اش اگر حصار پوست اش با ماریا صفر بود. آنقدر که قلب دیوانهفاصله

ک او را درید، بدون یک ثانیه وقفه قلب کوچو گوشت و پیراهن را می

 گرفت و آرام میشد. در آغوش می

هایش گم شد و ی چشمش چکید. میان مژهی درشت اشک، از گوشهدانه

 ..ماریا دید شکستن یک مرد چقدر سخت و سهمگین است.

و ناجِی تو کرده باشه، از ُکشتم اما... اگه دست به اسلحه شدن من -

 ها پشیمون نیستم. هیچکدوم اون قتل



 

605 | P a g e 
 

شد. از آن حرف برآشفت. چشمانش هنوز پُر بود از ماریا عصبی 

احوال سیاوش کوفته نبض و ناخوشنفرت و مشتش دوباره به قلب بی

 شد.

ی کنه قاتل باشی. تو دقیقا یه نفری لنگهذاِت سیاهت ایجاب می -

 اراده...دژخیم! عیِن ژوبین که بی

مشت سیاوش که روی نرده کوبیده شد و بلند نعره کشید، دخترک 

هایش گذاشت. برای هایش را بست و هردو دستش را روی گوشچشم

 ای تنش لرزید و در خودش جمع شد.لحظه

 چیز مقایسه نکن!پدِر بی همهو با اون سگمن -

هایش را بسته بود. سیاوش دو طرف بازویش را ماریا هنوز چشم

لرزید. گرفت و قدری تکانش داد. دخترک از فرط وحشت می

کرده بود و دست و پایش کوه یخ بود. پیشانی سیاوش اش عود بیماری

عرق گرفته بود و چشمانش از خشِم زیاد سرخ بود. شاهرگ کنار 

 کشید:کوبید و توی صورت دخترک داد میاش به تندی میپیشانی

 

 ۱۹۳ادامه... #پارت_

 

ای رو لبت بیاد که اگه دستم برسه به خوام اسم حرومزادهنمی -

 شم.دست عزرائیل بیفته و در دم قاتلش می ذارمجسِم نحسش نمی

تر تکانش داد و بلندتر نفس میزد وقتی محکم. نفسای مکث کردلحظه

 از قبل فریاد زد:

ست ببینم دلت پیش یکی فکر کردی آسونه؟ فکر کردی ساده -

ست و ِهی به خودم دلداری بدم محال نیست رسیدن به دیگه

کنه؟ فکر کردی می شو تنگدختری که اسم سیاوش هم ُخلق
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تونه تونه داشته باشتت... میست ببینم اون پفیوِز ریقو میساده

تونه جای س بینش... میدست بزنه به دستایی که دنیای من عاریه

 من ببوسه لبایی رو که... لبایی رو که...

اش باشتاب پُر و ی سینهنفسش نامنظم شد. فشارش باال رفته بود. قفسه

کرد. ماریا که لرزان و اش مییک ال پیراهن خفه خالی میشد و آن

ی سیاوش پیش چشمش تجلی ترسیده چشم باز کرد، صورت آشفته

تر فشار داد. سیبک گلویش به گرفت و او بازوهای ظریفش را محکم

های ناآرام و غمگینش محو شد در چشمان جا شد و مردمکسختی جابه

خش داشت و آرام بود.  ی ماریا. صدایش این بارخوشرنگ و ترسیده

های ماریا، مستقیم به مرکز عشقش ی حرفزخمی شده بود. گلوله

 خورده بود.

ی ی بوسیدن! تشنهشون بودم... نه تشنهلبایی رو که من تشنه -

هات. ی خندهی تو. تشنهشنیدن دو کلوم حرف با صدای وامونده

 گیرم ماریا.من... من حتی از مکث بین حرفات هم آرامش می

خواست لرزید و نمیهایش را روی هم فشار داد. میدخترک محکم لب

 کرد.هایش نگاه میهق کند. سیاوش همانطور خیره و عاشق به چشمهق

همان لحظه میان خدمه همهمه افتاده بود. زیرزیرکی دعوا را نگاه 

کردند، اما کسی جرأت نداشت در تیررس نگاه سیاوش قرار بگیرد. می

ندرت سابقه داشت و فروغ خانم و در این عمارت بهچنین مواردی 

ترها را مهار کنند. تایِم رفتن هم دانستند چطور جوانمشتی قاسم می

 شان...ی خوبی بود برای متفرق کردنبهانه

ی عضالنی او سیاوش که ماریا را جلو کشید، پیشانی دخترک به سینه

یاوش روی موهای ی سای اشک از چشمان سیاه و گرفتهچسبید و قطره

 ابریشمی ماریا چکید. دخترک برای خروج از آغوشش به تقال افتاد.

 فهمی؟ بیزار!ولم کن. من ازت بیزارم می -
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ی سیاوش اش روی سینهو تُِن صدایش افزایش یافت و دست مشت شده

 نشست.

 تو... تو یه هیوالیی سیاوش! -

هایش د و لبتر ماریا را به خودش فشار دانفس سیاوش داغ بود. محکم

لرزید و او پُرتمنا و روی موهای او نشست. دخترک در آغوشش می

 دار زمزمه کرد:بغض

ی تمام دنیا دوِست داره. فهمیدنش انقدر سخته این هیوال به اندازه -

 کریستال؟

بارید و سیاوش از وقفه میهایش بیصدای ماریا بغض داشت. اشک

دانست هر ماریا و خوب میسوخت. جانش بند بود به جان اش میگریه

 کنند.های بلورین، حکم اعدامش را امضا میقطره از آن اشک

 زنه.دروغ میگی. آدم تو صورت کسی که دوسش داره نمی -

ظریف و نازک بود و  لرزید.موهای دخترک را بو کشید. او هنوز می

کرد که پسر جوان نتواند برای در آغوش سیاوش آنقدر دلبری می

 آرامش، دست دور کمرش نیندازد و کیِپ کیپ بغلش نکند.ای جرعه

 خورم عمدی نبود.قسم می -

 تونی؟ تونی عذرخواهی کنی! نمیالاقل می -

ای گرم و آرام میان موهایش نشاند. مشت ماریا باز شد و کلمات بوسه

 سیاوش پُر از خواهش کنار گوشش ادا شد.

 غلط کردم. -

اش بود و قلب سیاوش زیر گونهدخترک ساکت بود. گرومپ گرومپ 

 خودش کنار گوش دخترک دل دل میزد:
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های لعنتی کشیده . صد دفعه جون بدم تا این دقیقهحاضرم بمیرم برات -

پریش ی خل و روانبشن عقب. چاقو بدم دستت بگم بکش این مرتیکه

 رو! 

 بسه سیاوش... -

 و نفِس سیاوش.بخشی منفقط بگو می -

تر از قبل جسم نازک و بر هم گذشت و سیاوش حریصآراِم آرام، پلک 

بلورینش را به تِن داغ و واسعش فشرد. کاش میشد او را در وجودش 

 حل کند و برای همیشه در عمق سینه نگه دارد...

 بخشیدن سخته. کار هرکسی نیست. -

ای. همونقدر که من سیاهم و تو هرکسی نیستی ماری. تو یه فرشته -

آرومی. اونقدر سفید که تیرگِی وجوِد منم پاک  وحشی، تو سفید و

 کنی.می

گردی واسه پاک کردن خظاهات. گیر میپس درواقع دنبال الک غلط -

 این اسمش عشق نیست!

ی او رفت که حاال صورت دخترک را فاصله داد. نگاهش سمت گونه

قدری سرخ شده بود. فکش سفت شد و ماریا متوجه خون کشیدن 

اش را باال آورد. ماریا پلک بر هم ت مشت شدهچشمانش گشت. دس

گذاشت و توی خودش جمع شد. تنش لرزید وقتی سیاوش دوباره و 

های سنگی مشت کوبید. صدای برخورد تر روی نردهبار محکماین

دستش، باعث شد دخترک چشم باز کند و نگاهش که به خون الی 

 انگشتان او افتاد، ناباور زمزمه کرد:

 بازیا چیه سیاوش؟کنی؟ این دیوونهچیکار می -

 کمه! کاش میشد قطع کنم دستی رو که... -
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صورتش را جلو  لرزید وهایش را روی هم فشار داد. چشمانش میلب

ی ماریا نشست و نفس داغش تِن دخترک را هایش روی گونهبرد. لب

 لرزاند.

ببخشید که کنترل ندارم رو این اعصاِب بی پدر و مادر. ذاتم  -

 تم.خاطر همینه که همیشه شرمندهام و یاغی! بهه. وحشیگرگ

کوبید. روانی شده زمان روی نرده مشت میگفت و با هر کلمه، هممی

 بود انگار.

 ۱۹۴#پارت_

 

تابش، های بیریخت. لبهای سفید میخون از پشت دستش روی نرده

او ی ماریا را داغ و عمیق بوسیده بود. درنهایت جسارت کرد... گونه

اش را به پیشانی سرد دخترک به نرمی پلک زد و سیاوش پیشانی

 چسباند.

های تیِزت، آروم و مرتبم من یه هیوالی ناهنجارم. تو با لبه -

 کنی کریستال؟می

هایش را بست و او دست سالمش را پشت سر دخترک ماریا چشم

شدند و های محکمش نوازش میگذاشت. تار موهای ماریا میان انگشت

 وش توی صورتش نفس میزد.سیا

 خوام برگردم اتاقم.من... من فقط می -

 من ببرمت؟ -

 .التماسی ماالمال از عشق.لحنش التماس داشت

 تونم برم.خودم می -

 کنه.پات اذیتت می -

 مهم نیست. -
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 برای تو شاید... اما برای من هست! -

های ماریا فرصت حرف زدن نداشت. تا به خودش بیاید، روی دست

 برد. سیاوش بود و او دخترک را سمت اتاق خودش می

 و؟ من که بهت گفتم...بری منکجا داری می -

 اش گرم شد و او زمزمه کرد:های داغ و آشنا. گونهباز هم همان لب

 برمت جایی که آرومم کنی.می -

 ی او کوبید.هماریا کف دستش را تخت سین

 خوام بیام.ولی من نمی -

اش. صورت دخترک آنقدر ی دوم... و این بار زیر چانهبوسه

اش را با تمام وجود تراش و نرم بود که سیاوش هر ذرهخوش

 پرستید.می

کشم که هرز و از ته میی گرگ... ولی دندونامبرمت تو لونهمی -

این دنیا  حاضر باشه نپرن. از من نترس کریستال. اگه یه نفر تو 

تو آتیش بسوزه که تو راحت و آروم زندگی کنی... اون یه نفر 

 منم.

ریا کلمات را به ماریا حرفی نزد. برعکس سیاوش که صادق و بی

آالیش ردیف کند. ها را راحت و بیآورد، ماریا بلد نبود واژهزبان می

همیشه دانست. دخترک زیادی ساده بود... اما ساده حرف زدن نمی

 ناخوانا بود.

با سر کفش در را گشود و ماریا را روی میز بیلیارد وسط اتاق 

کرد که او با یک جست روی میز گذاشت. دخترک باتعجب نگاهش می

 ی دخترک را نوازش داد و مقابل صورتش لب زد:پرید. به نرمی گونه

به ارواح خاک مادرم... به مرگ خودت که برام عزیزترینی تو  -

خوام پیشم باشی. کنم ماری. فقط میا... هیچ غلطی نمیاین دنی
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جواِر خوبیات آروم بگیره این قلِب وحشی و بغلت کنم... بلکه هم

 روانی.

های او ماریا خواست حرفی بزند که سیاوش انگشتش را روی لب

 گذاشت.

پرستی نه نگو. فقط چند دقیقه. اگه بیشتر تو رو به هرچی که می -

 نثارم کن.شد هرچی فحش بلدی 

او که در سکوت نگاهش کرد، سیاوش قدری سمت عقب مایل شد و 

 Romanceصدای کوک کردن چیزی به گوش رسید و بعد... موزیک 

 شنیده شد... از جعبه موزیکال چوبی و کهنه

تراش و پایان  گردن خوشی ماریا بود. با عطشی بیسرش روی شانه

تر از قبل میان تار موهای شهایش سرککشید و انگشتنرم او را بو می

لغزیدند. عطِر تِن دخترک شیرین بود. آب سیاه و ابریشمی دخترک می

های اش پاتوق بوسهکرد. گونهمیشد و آتِش دِل سیاوش را آرام می

نشاند. ماریا اش میریزی بود که سیاوش ناخودآگاه و نرم روی سرخی

اش ی سینهشید. قفسهکجوار با آغوش گرمش نفس میبا قلبی آشفته، هم

رفت و صدای باکس موزیکال به آرامِش با مالیمت باال پایین می

ی تر از آن بود که تا چانههای سیاوش سرکششان دامن میزد. لبمیان

ی . باخشونت چانههایش آنجا نشست. خیسِی لبدخترک پیشروی نکند

فرو اش ظریف او را میک زده بود. ماریا حس کرد چیزی ته سینه

 دار سیاوش توی گوشش واگویه شد.افتاد و صدای خش

. افسارم بنِد به چشمای بی حرف و کالم، بلدی رامم کنی -

 المصبت.

نفس ماریا عمیق بود و نفس او داغ و اکید. پوست نرم و نازک دخترک 

ی چشم دخترک را کرد وقتی گوشهسوزاند و تنش را گرم میرا می

 بوسید و ادامه داد:
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 و جلو چشمام دیدم. اونم دو بار! ز جهنممن امرو -

 بست. به نرمی پلک زد و آگاهانه گفت:دخترک باند را دور زخم او می

ی رفتار ماست... اگه آتیش گرفتی، شک نکن قبال جهنم درواقع آینه -

 جایی رو به آتیش کشیدی...

ی دلم بازی بودم که یه فکری به حال آتیِش واموندهمن اگه اهل آتیش -

 کردم جلو تو ُگر نگیره واسه یه جرعه آرامش.می

 االن آرومی؟ -

اش را بوسید. در عیِن آرامش، خشن بود و عطشی دار چانهحرص

 کشید.نهایت نسبت به این دختر در وجودش زبانه میبی

 کنی کریستال.ی آرامشه. تو گرگ وحشی رو آروم میات مزهمزه -

 پس آرومی! -

هایش را گرفت. زده بود که سیاوش ناغافل شانهماریا باند را گره 

آرامی کشید و تا به خودش بجنبد، او دخترک را روی میز «ِ هعی»

تراشش خیمه بیلیارد خواباند و از یک طرف روی تن ظریف و خوش

های ماریا در گردش بود و های سیاه و ناآرامش میان چشمزد. مردمک

 زده نفس میزد.او بهت

 ه باشم، آروِم آرومم.خیلی. تو بغلت ک -

هایش را از هایش را بست. لبصورت سیاوش خم شد و ماریا چشم

ی فک تا گردن او پایین کشید. برای بوسیدن گردن سفید و زاویه

داد. آنقدر وحشی و فشار می دل میزد و دستش را محکماش دلکشیده

 های ماریا درد گرفت.ناآرام که انگشت

 ولی من آروم نیستم. -

های خورد. از حرکت ایستاد و سرش را به آرامی باال گرفت. چشمیکه 

 دار و گرفته لب زد:ی طوسی حل شد، خشخمارش که در آن چشمه
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 ۱۹۴ادامه... #پارت_

 

رسم... از کنم که آروم شی. گرگم، ولی به تو که میاونقدر نازت می -

شم. انقدر تونم ازت دور شم. تو دوای منی ماریا. نمیتر میبره هم رام

 کنه.کشش دارم سمتت که داره خودمم دیوونه می

 ترسم.ها میمن از دیوونه -

سیاوش کامل روی دخترک خیمه زد. ماریا به نفس زدن افتاد و او 

زنان روی شان را از میان برداشت. جسم سنگین و داغش نفسفاصله

های او بیشتر در تراش ماریا قرار گرفت و انگشتتن ظریف و خوش

 ی مردانه فشرده شد.آن پنجه

 عاشقا ترسناک نیستن. -

های ی لبی او را مشت کرد و سیاوش گوشهماریا عاجزانه یقه

بازش را بوسید. دخترک در آغوشش لرزید و او دست آزادش را نیمه

 بین موهایش فرو برد.

 کنی سیاوش. این همه نزدیکی اشتباهه.داری اذیتم می -

 ماریا باز هم لرزید و منقبض شد.اش را گاز گرفت. کمر گونه

 خوام عادتت بدم.می -

 به چی؟ -

 به آغوشی که فقط متعلق به خودته. -

دستش را همانطور که گرفته بود، روی میز ُسر داد و باالی سرش 

ی نگه داشت. صدای باکس موزیکال قطع شد و سیاوش با حرص چانه

 ماریا را بوسید.

ی غریبگی کن. ولی تا خوامعتادم بهت ماری. هرچقدر می -

 .خوام هر ثانیه بغلت کنماینجایی، می
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تر شد. ماریا با رخوت پلک زد و موهای جسم سیاوش روی او سنگین

اش گذاشته بود و در آغوش سیاه او را از نظر گذراند. سر روی سینه

هایش را بسته بود. دست ماریا را به زور پایین آورد و دخترک چشم

. خواست دستش را عقب بکشد که رو بردمیان موهای خودش ف

 های سیاوش مانع شدند.انگشت

کنم. نوازش نخواستم که بخوای نه بیاری. فقط بذار خواهش می -

 همینجا بمونه انگشتات.

 من قرار بود آرومت کنم. االنم که آرومی پس... -

 .آرامشم گروگاِن توئه. نباشی پریده. بمون پیشم کریستال -

 باید برم.تونم! نمی -

. چنان داغ بود که دخترک دست آزاد سیاوش کنار پهلوی ماریا نشست

. سیاوش با سر انگشت ای لرزید. انگار برق از تنش گذشته بودلحظه

های دخترک تندتر کشید و هر لحظه نفساش خط میروی برهنگی

 میشد.

 کجا بری عزیزم؟ -

 من عزیِز کسی نیستم. -

 و زندگِی منی ماری.هیچکی به غیر از من. ت -

. سیاوش کف دستش را روی پهلوی او گذاشت و به ماریا سکوت کرد

نرمی چنگش زد. نگاه ماریا به سقف دوخته شد و لوستر شیاردار و 

 دکوراتیِو سیاه رنگ را از نظر گذراند.

 کنه هنوز.صورتم درد می -

مو دنوهللا. اصال اگه تکرار شد مختاری گرببخشید. حواسم نبود به -

 .بشکنی
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توی دلش بخشیده بود. اصال شاید دیگر دلگیر هم نبود. حاال تمام 

داد و موهای سیاه و حواسش پیش دستی بود که پهلویش را فشار می

ی بین انگشتانش را پُر کرده بودند. توی دلش از ای که فاصلهخوردهژل

رام خدا معذرت خواست. دروغِ بزرگی گفته بود. همانقدر که سیاوش آ

 گرفت...می ها و آغوش محکم او آرامشبود؛ ماریا هم از دست

ندانست چند دقیقه گذشته وقتی با رخوت چشم باز کرد. هردو دستش را 

ای ناچیز از ماریا روی صورتش خیمه زد. به میز تکیه داد و با فاصله

 هایش برق میزد.لبخند کمرنگش شیطون بود و چشم

 کاری کنم برات؟ به جبران گناهم... میشه یه -

 ماریا سوالی نگاهش کرد.

 خوام ببرمت به جای توپ!می -

 کجا؟ -

 نزدیکه. ولی ورودیش فقط و فقط از اتاق منه. هستی؟ -

فهمید. همان نگاه گنگ و . منظور او را نمیماریا هنوز ساکت بود

دل میزد خم شود و دلبر بود که سیاوش دل مظلومش، آنقدر شیرین و

 هایش را ببوسد.کباز پشت پل

هایش . آرام به گونهاز روی میز پایین پرید و ماریا سر جایش نشست

. سیاوش دست کشید. ملتهب بودند و احتماال گلگون هم شده باشند

ی سیاه اِی آویخته به چوب پردهی سفید نقرههمانطور که سمت پرده

 رفت، بلندبلند و سرخوش گفت:رنگ می

ب! چون وقتی میری اونجا دنیات عوض من بهش میگم دنیای خوا -

 میشه. کال میفتی تو یه بُعِد دیگه!

 ی پرده را مشت کرد و رو به ماریا ابرو باال انداخت.گوشه

 خب از کجا معلوم همون بُعِد خواب نباشه؟ -
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ای در تونل ماریا لبخند زد و سیاوش پرده را کشید. آسانسور شیشه

ای دو طرفش یز و نقرهجنسش محصور بود و دو ردیف المپ رهم

 برق میزد.

سیاوش سمت او رفت. دستش را مقابل دخترک گرفت و خیره شد به 

 کرد انگار.ی طوسی اغوایش میهای زیبای او. آن چشمهچشم

 ات؟افتخار میدی ِلیدی؟ یا فرش قرمز پهن کنم واسه -

توانست خودش ماریا کوتاه خندید. سیاوش در اوج ناراحتی هم نمی

چکید ولی لبخند و نگاه عاشقش از ماریا هایش میم از چشمنباشد. غ

اش صدا و دخترک را با زبان مادری« ِلیدی»دریغ نمیشد. گفته بود 

شناخت. چهار سال پیش هم ِلیدی کرده بود. نژاد ماریا را خوب می

 کرد...صدایش می

هایش دستش را مشت کرد و به آرامی سمت دست سیاوش برد. انگشت

س کرد، او خم شد و به آرامی پشت دست ظریف دخترک را که لم

های ماریا قدری لرزید و با کمک سیاوش از روی میز بوسه زد. لب

 پایین رفت.

و آسانسور  ای شدند. سیاوش آخرین دکمه را فشار دادوارد کابین شیشه

 به راه افتاد.

با یک دنیا حسرت به صورت زیبای ماریا نگاه دوخت و درحالیکه 

کردند، او های دخترک فضای بیرون از آسانسور را نگاه میمردمک

 ی کابین تکیه زد.نفس عمیقی کشید و به دیواره

 

 

 ۱۹۵#پارت_
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ی دخترک به دورتادور آن محوطه دوخته شد و همانطور نگاه بهت زده

 چرخید، صدای سیاوش را شنید:که دور خودش می

عمارته. خوشی و اینجا باالترین قسمت و نقطه عطف این  -

 ناخوشی برنمیداره، هرموقع بیای حالت کوِک کوک میشه.

نگاه ماریا همانطور ناباورانه به آنجا دوخته شد. آسانسور بعد از یک 

ای که پُر ای نیم گرد و شیشهراهروی کوتاه منتهی شده بود به دیواره

د. های رز آبی که در یک مایع سفید و سیال معلق شده بودنبود از گل

های سنگی عطر یاس و رز درهم آمیخته بود و در مقابل دیواره، نرده

های مخمور و ای رنگ حصار کشیده بود. چشمانش میان تیلهو نقره

 پُراشتیاق سیاوش گره خورد و لب پایینش را تَر کرد.

 این بوی عطر بخاطر چیه؟  -

های اطراف چرخاند و دخترک سمت سیاوش نگاهش را روی فنگشویی

 هایی که چند قدم با او فاصله داشتند به راه افتاد.هنرد

ویوش حرف نداره. یه زیرساخت کوچیکه از بام شهر. هرچند بند  -

انگشتش هم نمیشه، اما کسی که بخواد پرواز کنه، تو قفس هم 

 گیره... چه برسه به یه همچین ارتفاعی.اوج می

کرد ین نگاه میها گذاشت و از آنجا به پایی نردهماریا دستش را لبه

 وقتی آرام لب زد:

 واقعا خوشگله! -

ی آرامش لبخندی های سیاوش رو به سمت چپ کج شد و زمزمهلب

 های ماریا نشاند.کمرنگ به لب

ی تو ی طوسی! هیچ چیزی تو این دنیا اندازهبلوف نزن چشمه -

 خوشگل نیست.
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بخند سر به آن صنم بلورین خیره بود و ماریا با همان لنگاهش از پشت

کرد. تهران از این ارتفاع نه شلوغ بود بند، فضای شهر را نگاه مینیم

و نه آلوده. آنقدر باال بودند که از آن شهر مملو از اتفاق و حادثه، 

 ی کور باقی نمانده بود.چیزی جز یک نقطه

رج باریکش میان  موهایش را از پشت سر دم اسبی بسته بود و دو

خوردند و با هر های باد تکان میتصورت رها بود که میان دس

گرفت. کت سفید رنگ با تاپ حرکت، دل سیاوش همراهشان لرزه می

گیرتر از اش را نفسآمد و اندام کشیدهکوتاه و شلوار مشکی به او می

انداخت. پسر ی سیاوش میهای افسار گسیختههروقتی به جاِن چشم

فرمش را از نظر آلود کمر باریک و خوشجوان با همان چشمان تب

گذراند. باد، کت را کمی باالتر برد و این بار سیاوش به صورت می

ملتهبش دست کشید. محکم آب دهانش را بلعید و توی سرش تکرار 

 کرد:

ست واسه هرکی دست پیش بگیری، پیِش این دختر کالهت پِس معرکه»

اش. اسهتو نداری احمق! جونت داره درمیاد وپسِر بهنام. تو کنترل نگاه

 «اونوقت قول رفتن بهش دادی که باز ببندتت به لفظ بدقولی و نامردی؟

سیبک گلویش تکان خورد و ریموت کوچکی را زیر انگشت اشاره 

فشار داد. همان لحظه صدای موسیقی از دوتا باندی که دو طرف 

 گذاشته بود، به گوش رسید. محوطه

 

 گردمهرجای شهر رو می

 ما با هم خاطره داریم

 آخر عمرمه اون روز

 که ازم چشم برداری

 االن تو همون خیابونم
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 رفتیمکه با هم راه می

 ذاشتناگه این آدما می

 رفتیمتا خوِد ماه می

 

هایش سست بود، ولی مصمم جلو رفت و بوی عطر سرد و خنکش قدم

و او هردو دستش را که در مشام ماریا پیچید، دخترک قد صاف کرد 

ی سنگی گذاشت. نفس ماریا جلو برد و روی نردهاز دو طرف کمر 

 عمیقش مملو از عطر سیاوش بود وقتی او کنار گوشش زمزمه کرد:

شنیدی میگن آدم تو ارتفاع که وایسته، تازه متوجه میشه جایگاه  -

 واقعیش کجاست؟

ی تایید جنباند و او بیشتر به ماریا نزدیک دخترک سرش را به نشانه

شتر لمس کرد و نفس ملتهب سیاوش روی گردن شد. او هرم تنش را بی

 و بین موهای دخترک پخش شد.

 من متوجهش شدم. -

 خب... خب اون کجاست؟ -

هایش را روی سنگ ُسر داد و نگاه ماریا با آنها حرکت کرد. انگشت

هایش که روی دستان ظریف و سرد ماریا نشست، دخترک میان پنجه

 گوشش چسبید.های سیاوش به بازوانش اسیر شد و لب

 های تو. همینجا. دقیقا بین دست -

 

 مگه کل این دنیا

 چندتا مثل تو داره

 بیا که این دلم بی تو
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 کس و کاره تنهاست بی

 

ی ماریا چیزی سنگین شد. فکر فرار توی سرش آمد اما... نفس ته سینه

هایش سیاوش که گردنش را قلقلک داد، با رخوت پلک زد و او دست

 را فشرد.

اوایل رو مخم بود لجبازیات. اینکه عاشق کسی باشی که چشم  -

 نداره ببیندت، بد زخمیه کریستال! 

قدم را هم از میان سیاوش جسارت کرد و آن نیمماریا حرفی نزد.

برداشت. حاال دخترک کیِپ کیپ در آغوشش قفل شده بود و هر لحظه 

 رفت.ضربان قلبش باالتر می

میرم و ان دارم پاش بیفته برات میاما االن دیگه نه. چون ایم -

گری قد همین برام کافیه. واسه منی که تموم عمر با سالوسی

 کشیدم، تو عین مرهمی. هم سِم ناب، هم داروی خالص...

 

 فهمهو هیچکی نمیمن

 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل

 نگهش دار پیش خودت

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می

 به بودِن تودلم خوشه 

 نبینم هیچکسی رو دوِرت

 فهمهو هیچکی نمیمن
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 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل

 نگهش دار پیش خودت

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می

 دلم خوشه به بودِن تو

 نبینم هیچکسی رو دوِرت

 

های ماریا از هم فاصله اش داغ بود. خیلی خیلی داغ. آنقدر که لببوسه

 ی او لرزید.و دستانش میان انگشتان درشت و مردانه گرفت

 

 ۱۹۵ادامه... #پارت_

 

اش را با مالیمت بوسیده بود و ماریا در جدال عقل و ی پیشانیگوشه

 احساس، عقل را حاکم بر کلمات کرد.

 هر مرهمی یه روز تموم میشه و بعد از التیاِم زخم میره. -

ی ماریا سایید و صورتش را نهاش را به گواو به نرمی لبخند زد. گونه

 مماس با صورت دخترک نگه داشت.

به عنوان دارو... استامینوفن نیستی که با یه مرتبه سالم علیک  -

هامو درمون کنی و تمام! تو عینهو متادونی! هرچی بیشتر زخم

کنی. به عمرم خمار و ُچرتی ام مینزدیکت میشم، بیشتر نئشه

  عطر توئم...نبودم ولی چهار ساله که نََسخِ 
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های های ماریا قدری لرزید و تا بخواهد حرفی بزند، سیاوش انگشتلب

 تر از هروقتی زمزمه کرد:ظریفش را فشرد و گرم

 خوامت کریستال.بدون حد و مرز می -

 

 برهنباشی خوابم نمی

 شب ِچَشم باز

 بیا تو دستات

 بچه شم باز

 همه بهم میگن

 دستت انداخت

 تو ببین چند باره

 زنی زیر حرفات ِهیمی

 میگی این دفعه فرق داره

 این دفعه فرق داره

 

دخترک عاجزانه پلک روی هم گذاشت و او نرم و عاشقانه روی 

ی برجسته و سردش بوسه زد. سیاوش مراعات بلد نبود. الاقل در گونه

های مقابل این دختر... حیا را خورده و خودداری را قِی کرده بود. نفس

هایی عمیق، عطر یاس دلبرش را به عمِق ود و او با نفسماریا تند ب

 کشید.جان می

 چرا یخ زدی عزیزم؟ سردته؟  -

گشود و همانطور گلوخشک  هایش راهایش خشک بود. الی چشملب

 زمزمه کرد:
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تو ارتفاع وایستادیم. دمای هوا هم هرروز کمتره از روز قبل.  -

 عادیه که احساس سرما داشته باشم.

اوش کنار صورتش رها شد. عجیب ملموس بود با این نفس داغ سی

ها. آنقدر عجیب که به سختی خودش را نگه داشت سمت او نفس

 برنگردد و با تمام وجود در آغوشش فرو نرود.

 پس من چرا گرممه؟ -

 چون طبعت گرمه؛ برعکس من! -

 

 فهمهو هیچکی نمیمن

 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل

 خودت نگهش دار پیش

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می

 دلم خوشه به بودِن تو

 نبینم هیچکسی رو دوِرت

 فهمهو هیچکی نمیمن

 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل

 نگهش دار پیش خودت

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می
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 دلم خوشه به بودِن تو

 نبینم هیچکسی رو دوِرت

 

صورتش ُگر گرفت و سیاوش همانجا لب ماریا حس کرد سمت چپ 

 زد:

 شایدم تو داغی رو به جونم میندازی...  -

دخترک بزاق دهانش را با شدت بلعید. از فرط آن همه التهاب 

چرخند را مرتب کند. عشق توانست کلماتی که میان سرش مینمی

داد مقابل احساس زانو بزند و ماریا سوزان سیاوش به عقل دستور می

 گرفت.مقابلش سپر میسرسختانه 

ست. آخِر مسیر من و تو ها بیهودهی این حرف و تالشهمه -

 .خداحافظیه

دار بود وقتی سیاوش انگشتانش را فشرد و بعد های ماریا کشنفس

های خودش جمع کرد و دور کمر ظریف او حلقه دستانش را میان دست

یاوش گرم شان اسیر شده بود و سهای جفتکرد. حاال ماریا میان دست

 کرد:و مالیم زمزمه می

بانش هم ی زندانهیوالیی که مازوخیسم باشه، حتی از شکنجه -

بره. خداحافظی اگه زبون تو باشه، حکِم همون اول لذت می

ترم کنی، به خوای از این دیوونهست و بدمستی! اگه میپیاله

 تم قانعم کریستال.خداحافظی

 

 فهمهو هیچکی نمیمن

 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل
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 نگهش دار پیش خودت

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می

 دلم خوشه به بودِن تو

 نبینم هیچکسی رو دوِرت

 فهمهو هیچکی نمیمن

 جز تو یه نفر

 و بردار هر جایی ببردل

 نگهش دار پیش خودت

 دونی من فقطمی

 وخواد خودتدلم می

 دلم خوشه به بودِن تو

 هیچکسی رو دوِرتنبینم 

 «آهنگ هرجای شهر_ علی یاسینی»

 

 تر کرد و گفت:ی دستانش را تنگماریا ساکت بود وقتی او حلقه

کنم پوستت... طعم بستنی وانیلی داره. از همونا ماری... حس می -

های چسبه. یخچال بوفهکه با بیسکوییت کاکائویی زیادی می

 لی. یادته؟ مدرسه سرتاسرش پُر شده بود از بستنی وانی

اش گرفت و ربط سیاوش خندهمیان آن حس و حال به حرف بی

 تر او را به خودش فشرد.هایش که تکان خورد، سیاوش محکمشانه
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ی و درآوردی با همین مزهِد نخند پدر صلواتی. جد و آباد من -

 خندی؟ المصبت بعد هرهر به ریشم هم می

 ی ماریا را غلیظ کرد.دارش، خندهلحن حرص

همه جذاب؟ من و به جوِن خودم انداختی دختر. آخه آدم اینتو من -

 فهمم خدا انقدر به تو رسیده ِکی وقت کرده ماها رو خلق کنه؟نمی

خندید. سیاوش با دست های او میماریا حاال بلند بلند به زبان ریختن

چپ کش مو را از دور موهای او برداشت و دور مچ خودش انداخت. 

ه و دلربا که توی صورتش پخش شدند، عمیقا میانشان آن تارهای سیا

سایید و فشار هایش را به انگشتان او مینفس کشید و حاال انگشت

 داد.می

هات چقدر پدر درآره ماریا. کمرم شکست خدا جان! این خنده -

 و نمیاری پایین خانوم؟ رحم کن المصب.شاهده. دوِزش

طوری بود که هرکس دست خودش نبود آن صدای خنده. لحن سیاوش 

افتاد. نفس گرمش که بین نشست ناخودآگاه به خنده میجوارش میهم

 موهای او پخش شد، ماریا نفسش را بلند بیرون داد و زمزمه کرد:

مگه دوِزش دست منه؟ تقصیر خودته که همش مسخره بازی  -

 درمیاری.

 ۱۹۶#پارت_

 

به آب و  بابا دستت درست خانوم خانوما. بعد این همه نازِکشی و -

 ی ِهره ِکره؟آتیش زدن، ما شدیم دلقک و مایه

ی سیاوش خم شد. سیاوش گیج ماریا به نرمی خندید و سرش روی شانه

های کرد. آنقدر محو آن خندهی زیبایش را نگاه میدار چهرهو حظ

ای از زمان و چه دانست در چه ثانیهدلفریب شده بود که شاید نمی
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دید و ه است. کنار ماریا، فقط ماریا را مینموداری از مکان ایستاد

 بس!

چرا همیشه بدترین برداشت رو داری از حرفام؟ من منظورم این  -

 نبود.

ات کنه؟ تو فقط باش... دست به سینه واسهبد و خوبش چه فرقی می -

ملیجک هم میشم. حکم، حکِم خودته کریستال! ساز که بزنی سه سوته 

 رقصم برات.باباکرم می

ماریا خندید و حرفی نزد و نفسی که سیاوش آه مانند از تِه گلو بیرون 

. هایش را تکان دادداد، بند دِل او را پاره کرد. دخترک قدری دست

 هایش بگریزد.خواست از او فاصله بگیرد و از داغِی دستمی

 بذار برم سیاوش. -

 تره.کجا بری دختر؟ دستای من از همه جای دنیا گرم و امن -

 .تو کنترلت دست خودت نیست -

اش خم شده سیاوش با تخسی لبخند زد. سر ماریا از عقب روی شانه

ی دلربای های خوشرنگ و چهرهبود و حاال سیاوش خیره بود به چشم

 او.

 و چشمای المصبت بریده. کنترل کجا بود؟ی منتسمه -

ه بازش شد، نگاه ماریا بهای صورتی و نیمهنگاهش که میخکوب لب

چشمان مخمور او دوخته شد. حس کرد تمام تنش از آن نگاه حریص 

 زند. ُگر گرفته و نبض می

پیچید و های داغش الی انگشتان ظریف و باریک دخترک میانگشت

کرد. دست راستش را به سختی رها کرد و روی حالش را بدتر می

ی او گذاشت، بلکه دورش کند... اما سیاوش دور نشد و تنها سینه

 تغییرش این بود که اکنون به چشمان ماریا چشم دوخته بود.
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 ولم کن سیاوش. این کاِرت یه جور تعرض به حساب میاد. -

 سیاوش متعجب یک تا از ابروانش را باال انداخت و او ادامه داد:

خوای بهم نزدیک شی، داری و... میو به زور نگه میاینکه من -

شکایت کنم... اونوقت تونم ازت یه مدل تعرض جنیسه. حتی می

 کنه. قانون زندانیت می

 سیاوش با صدا پوزخند زد.

بینی کریستال. اینجا از این خبر مبرها نیست. انگار فیلم زیاد می -

ای هم علیرغم میل صورت بگیره، تعرض که هیچی، اگه رابطه

شخص ثانی باید چهار تا شاهد داشته باشه. تا نداشته باشی، حتی 

ابطه هم به حساب بیای، بخاطر شکایت اگه مفعول اون ر

 کنن و از کجا معلوم زندان هم نشه قوز باال قوز؟دادگاهیت می

 ماریا نگاهش را پایین انداخت و لب زد:

 تونن از پزشکی قانونی کمک بگیرن؟چقدر وحشتناک. الاقل نمی -

اش را سیاوش بیخیال شانه باال انداخت. دخترک که صاف ایستاد، چانه

ی تهران خیره شدند. حاال ی ماریا تکیه زد و هردو به منظرهبه شانه

 بارید.آسمان آرام آرام و نازدار می

تونن، ولی وقتی بخوان کمک کنن. اصوال شکایت و شکایت می -

گیره. همون بهتر که خودت دست به کار تو میبازی فقط وقت

 بشی و با یه حالت تدافعی دهِن یارو رو سرویس کنی.

های دور و آنجا نبود. ذهنش کشیده شده بود به سال حواس ماریا

 کرد:سیاوش ندانسته کنار گوشش زمزمه می

کنیم قانون نداره کریستال. اگرم دنیایی که ما توش زندگی می -

تو داشته باشه طرفدار مظلوم نیست. باید ظالم باشی تا بتونی گلیم
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. نزنی زدنت! از آب درآری بیرون، وگرنه پدرت دراومده

 نخوری خوردنت! 

 ماریا عمیقا نفس کشید و سیاوش سرش را به سر او تکیه داد.

 ترسم سیاوش.می -

 از چی عزیزم؟ -

 . دندونام تیز نباشه و همیشه خورده بشم.از اینکه... نتونم بزنم -

های گرگ همیشه تیزه و چوب خشک فرض کردی ماریا؟ دندونمن -

الش هم آفتابی بشه که دیگه واسه دریدن. حاال اگه کسی سمت کریست

 واویال!

های او . دست دیگرش را هم از میان دستروح بودصدای ماریا بی

 پیچاند، به سینه گذاشت.خارج کرد و همانطور که کتش را دور تن می

 کشه به گرگ و کریستال. دژخیم آتیشه! اراده کنه فندک می -

مظلومانه نگاهش و سمت عقب برگشت. سیاوش صاف ایستاد و ماریا 

 کرد.

 ترسم.گاهی وقتا از اسمشم می -

سیاوش کمر دخترک را رها کرد و قدمی فاصله گرفت. با نگاهی زیر 

ها زد. خودش هم بعد از اتفاقات هایش را به پایین نردهافتاده سر کتونی

توانست تِه دِل ماریا را امروز سرشار بود از رنج و واهمه، اما نمی

 خالی کند.

خوای نبازی نباید از چیزی، یعنی ضعف! اگه میترسیدن  -

بترسی. قدرت خوبه... ولی وقتی بدونی از کجا میاد و به چه 

خوره. شاهی که از قدرتش سوءاستفاده کنه،  شک نکن دردی می

 دست آخر زهر عقربی که دستش گرفته به خودش برمیگرده.
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طوسی و  هایو سرش را باال گرفته، این بار مصمم و مطمئن به تیله

 کرد.حرف نگاهش میمنتظر چشمان دخترک خیره شد. ماریا بی

هامون... واسه این زندگی قماشی هممثل من. مثل بهنام. مثل همه -

کنیم که نون بزنیم تو خوِن بقیه و یه قلوپ آب هم روش. شاِه دژخیم می

هایی که هرروز باهاشون سر و کله همچین توفیری هم با حرومزاده

 نداره. زنممی

دونی چرا از اون دم و دستگاه بیرون نمیای؟ تو که این چیزا رو می -

کنم تا هفتاد سالگیت نیاز به یه اسکناس با این همه ثروت... فکر می

 اضافه هم نداشته باشی.

 

  ۱۹۶ادامه... #پارت_

 

اش آنقدر زهرآگین بود که کاِم ماریا هم تلخ سیاوش کوتاه خندید. خنده

 اش حاال غمگین و گرفته بود.چهرهشد. 

موندم. . اونوقت یه لحظه هم تو این شهر نمیکاش دست خودم بود -

خوره وقتی آرامش نداشته باشه؟ چه ثروت به چه دردی می

 ارزشی داره وقتی هرشب باید با یه چشم باز بخوابی؟

تر از همیشه. صدایش این اش سفت شد و دو طرف فکش برجستهچانه

 غم و حسرت داشت وقتی زمزمه کرد:بار رنگ 

خواد پَِست بده. همین طمع لعنتی تو رو ازم گرفت. هنوزم نمی -

 الاقل نه تا وقتی زنجیر شدم به پاش.

 تر ادامه داد:دخترک سر به زیر انداخت و سیاوش آرام
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اون زمین بابات انگار نفرین شده بود! نه واسه تو خیر داشت نه  -

یدنش آتیش خورد به مالمون و تا واسه ما برکت. به محض قاپ

 ی بهنام.دلت بخواد ضرر رفت تو پاچه

ماریا دوباره نگاهش کرد و سیاوش رد نگاهش را تغییر داد. باد با 

وزید وقتی او روی زمین نشست و به نرده تکیه داد. شدت بیشتری می

پای راستش روی زمین دراز شد و آرنجش را روی زانوی سمت چپ 

 بود تکیه زد.که قدری خمیده 

عشق تو قوانین بهنام نوشته نشده. دم و دستگاهی که بخاطر سود  -

و از روی طمع بنا شده باشه، حرِف دل حالیش نمیشه اما... من 

کس. از همه چیز. به همهاین چند روز خیلی فکر کردم. به همه

 بیشتر... به تو!

ارش سرش را باال گرفت و به ماریا نگاه کرد. دخترک با فاصله کن

 نشست و زمزمه کرد:

 ای هم رسیدی؟اونوقت به نتیجه -

او یک دور سر تکان داد. صدایش هنوز غم داشت، اما حاال بااطمینان 

 حرف میزد.

ها زندگی کنم. تا ِکی خالف؟ تا ِکی خوام مثه آدم حسابیمی -

برداری و پدرسوختگی؟ اگه قراره این ناموسی؟ تا ِکی کالهبی

خوام اصال نباشه. ِمن بعد دور ... میبساط تو رو ازم بگیره

کشم. از قِبَِل همین گند و هرچی که خط قرمزت باشه رو خط می

گناه کثافته که به قول تو هیوال شدم و یه مشت آدم بدبخت و بی

 های بی سر و تهم.جزغاله شدن تو آتیش گناه

دانست انتهای این بحث قرار است کرد. نمیحرف نگاهش میماریا بی

کجا برسد، اما واضح بود یک امشبه سیاوش، سیاوِش سابق نیست.  به

 داد و افکارش تغییر کرده بود.هایش بوی تجدد میحرف
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ام از اینکه هرکی با من سرشاخ شد، ام ماریا... خستهخسته دیگه -

دونستن داستان چیه شو از حلقوم کسایی که اصال نمیتقاص

ه اگه کسی باهام چپه شد خوام کاری کنم کبار میدرآورد. این

مستقیم بیاد سراغ خودم! نه اینکه بقیه رو قربانی کنه بخاطر 

 صفتی همیشه تو خونش بوده.روباه مکاری که... گرگ

سرش را به نرده تکیه زد. ماه امشب هاللی بود و چندتا ستاره دور و 

 زدند.اطرافش چشمک می

ها کنم. ِمن بعد کالسو تعمیر خوام خودمشاید دیر باشه ولی... می -

چایی، با چیزی زنم. بی رشوه و پولرو بدون غیبت حضوری می

کنم از بهنام. کنم. کارمم سوا میکه یاد گرفتم واحدا رو پاس می

 اش، من بمونم و بازار خودم...اون بمونه و شازده

روح و اش امشب آنقدر بیرخ او بود. چهرههای ماریا خیره به نیمچشم

توانستند به عنوان نماد افسردگی ها میپزشکود که روانغمگین ب

اش کنند. حدس زدن علتش برای ماریا خیلی هم دشوار نبود. استفاده

شود کسی عزم های زیادی داشت. نمیسرشاخ شدن با دژخیم، عقوبت

 کند از آتش گذر کند اما طعم سوختگی را نچشد.

و تا بخواهد رو  سرش را که سمت او چرخاند، دخترک غافلگیر شد

 بگیرد سیاوش زمزمه کرد:

تونه مسیر نور رو ای بگو، به نظرت شیطان هم میتو که فرشته -

 پیدا کنه؟

های طوسی و روشنش میان ماریا چند لحظه نگاهش کرد. مردمک

 ی او چرخید و به آرامی لب زد:چشمان تیره و گرفته

ی بگذره... اگه فرق بین سیاه و سفید رو بفهمه و بتونه از سیاه -

 شاید!
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اش ناخوانا شده بود، اما چشمانش مثل لبخند سیاوش کمرنگ بود. چهره

شان ناموفق . کلماتی که دخترک هنوز در ترجمههمیشه پُر بود از کلمه

 بود...

 ای ِلیدی؟خوام پرواز رو نشونت بدم! پایهمی -

ماریا سوالی نگاهش کرد و چشمان سیاوش برق زد. از جا بلند شد و 

دارتر از ردو دستش را توی جیب شلوار جین فرو برد. صدایش جانه

 قبل شنیده شد.

اش نکردی. برمت تو یه بُعِد دیگه... ولی هنوز تجربهگفتم می -

 باس فیزیکی بزنی تو کارش که بفهمی حق مطلب رو!

فهمید و تا ماریا از جا بلند شد و کنار سیاوش ایستاد. منظورش را نمی

، پسر جوان تخس و خودرای دو طرف کمرش را بخواهد سوال کند

 گرفته بود.

 حاضری شمارش معکوس رو شروع کنم؟ -

 دونم قراره چیکار کنی!ولی آخه... من اصال نمی -

چشمان سیاوش بیشتر برق زد. دوباره َشر شده بود و داشت سمت کالبد 

 رفت.اش میاصلی

و بسپر به تو ببند و خوداش به همینه که ندونی. فقط چشماتمزه -

 کنه.شو خواب ردیف میمن، باقی

نگاه ماریا گنگ بود. سیاوش که به نرمی پلک زد و مطمئنش کرد؛ 

هایش از هم فاصله گرفت اما های دخترک به آرامی بسته شد و لبچشم

تا بخواهد حرفی بزند، سیاوش از عقب روی نرده خمش کرده بود. 

ی زده به یقهش وحشتدخترک جیغ نسبتا بلندی کشید و هردو دست

داد وقتی بلند سیاوش بند شد. چشمانش را محکم روی هم فشار می

 گفت:می
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 کنی روانی؟ االن میفتم پایین... ولم کن سیاوش!چیکار می -

 ۱۹۷#پارت_

 

تر برد. پاهای دخترک لبخند سیاوش کج و پررنگ بود. ماریا را عقب

ی سیاوش از زمین فاصله گرفت و او دوباره جیغ زد و بیشتر به سینه

 چسبید. 

و بسپار به نمیفتی کریستال. سفت و محکم گرفتمت. فقط خودت -

 خواب.

شکافم و به همه ثابت و میی دیوونه! آخرشم یه روز مغزتپسره -

 کنم جز کاه چیزی توش نیست!می

اش سیاوش توی گلو و آرام به لحن عصبی او خندید و ماریا به سینه

هایش را کنار گوش تر شد و لبهایش سفتمشت زد. حصار دست

 دخترک برد و همانجا زمزمه کرد:

 ی پرواز!و باز کن کریستال. بذار بفهمی چیه مزهدستات -

ی مخالفت تندتند سرش را به نشانه ی او را گرفت وتر یقهماریا محکم

 به طرفین جنباند.

 و از این جهنم نجات بده.فقط من -

فهمی اینجا جهنم نیست؛ یه تیکه از یه بار بهم اعتماد کن. اونوقت می -

 بهشته.

های ماریا قدری شل شد. کف صدایش آرامش داشت. آنقدر که انگشت

 ار گفت:وی سیاوش نشست و اولتیماتومدستش روی سینه

 مغزی.خراِب بیهر اتفاقی برام بیفته مقصرش تو کله -

 لبخند سیاوش جان گرفت.
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حتی یه تار از موهای پدر درآرت کم نمیشه. تو نفِس سیاوشی  -

 و.و دارم خودم. باز کن دستاتی طوسی... هواتچشمه

هایش که لرزان و آرام سمت عقب رفت، سیاوش از او فاصله دست

ترک در هوا معلق شد. سرش عقب افتاد و باد های دخگرفت و دست

پاییزی موهایش را به رقص درآورد. با یک دور نفس عمیق، راحت و 

نمک وقتی قطرات باران آرام و نم باک خودش را به دست باد سپردبی

نشستند. صداهای اطراف انگار خوابیده بود. حاال روی صورتش می

فته بود، در بُعِد دیگری از فقط او بود و خأل! همانطور که سیاوش گ

 کرد.مکان فرو رفته بود و خواب را با تمام وجود درک می

. داغِی نفسش ی او خیره بودهای بستهی زیبا و چشمسیاوش به چهره

را ماریا لمس کرد. کمرش منقبض شد وقتی او روی جسم ظریفش 

در  اش قرار داد... و ماریای سینهخیمه زده، صورتش را مقابل قفسه

ی مالیم و آشنای سیاوش شنید، زمزمهدنیای خواب تنها صدایی که می

 بود.

 دریدوقتی گریبان عدم با دست خلقت می -

 آفریدوقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می

 کشیدها میوقتی زمین ناز تو را در آسمان

 چشیدهایم میوقتی عطش طعم تو را با اشک

 ه دلیمن عاشق چشمت شدم نه عقل بود و ن

 دانم از این دیوانگی و عاقلیچیزی نمی

ی هایش را درست وسط استخوان جناغ دخترک قرار داد و بوسهلب

های ماریا را سنگین کرد. عطر تن دخترک را با عمیق و گرمش نفس

تمام وجود بلعید. جمالتش با منتهای احساس گفته میشد و ماریا در 

 کشید.آغوشش ملتهب و ناآرام نفس می
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 آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود یک -

 آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

 وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد

 تر شد و عالم به آدم سجده کردآدم زمینی

هایش رو به باال حرکت کرد و ماریا ناخودآگاه میان موهای لب

ی دومش د و بوسهکوتاهش دست کشید. سیاوش با رخوت پلک ز

پُرشورتر از قبل روی تن دخترک نشست. قطرات باران پوست صاف 

هایی داغ و سرکش همه و سفیدش را خیس کرده بود و سیاوش با لب

ی ماریا بیرون جهید، با صدای گرم را میک میزد. نفسی که از ته سینه

هایش بین تار موهای سیاوش حرکت کرد. نفس او ترکیب شد و انگشت

شد. کمر ماریا به نرمی تکان خورد و او « ها»دش همانجا اکی

 انگشتانش را روی شکم دخترک قالب کرد.

 من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه ِگلی -

 دانم از این دیوانگی و عاقلیچیزی نمی

 من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر

 ترکیشچیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم

های سیاوش نشست، پسر جوان از او فاصله هایش که روی شانهدست

هایش به نرمی باز شد گرفت و پاهای دخترک زمین را لمس کرد. چشم

شان تقریبا صفر و دست سیاوش کنار صورت ظریف او نشست. فاصله

های سیاه و نافذ های خوشرنگ او خیره به مردمکبود وقتی چشم

 کرد:سیاوش بود و او بامالیمت زمزمه می

 ختم ماجرا لمس تماشای تو بود آغاز و -

 های تو بوددیگر فقط تصویر من در مردمک

 «شعر از: افشین یداللهی»
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های دخترک در امتداد تنش پایین افتاد و دست دیگر سیاوش دست

های او را قفل کرد. ضربان قلب ماریا روی هزار بود و قلب انگشت

و آرام بودند کرد. هردتر از همیشه گرومپ گرومپ میتابسیاوش بی

! احساسی که اما... این همه التهاب، نشان از یک اتفاق مشترک بود

ماریا برای اولین بار لمسش کرده بود و سیاوش با آن غریبه نبود. 

ها هایشان لرزید اما... کالم کجا بود که وصف کند حاِل غریِب دللب

بود آنچه را  . ماریا فهمیدهها بودرا؟ شاید آن لحظه وقت هنرنمایِی چشم

اش را زمزمه تر از همیشه دیوانگیفهمید و سیاوش گرمکه باید می

 کرد.می

 آ دختر!ی دار و ندارمی ماریا؟ نباشی تموم میشمدونی همهمی -

دل میزد. قدم لرزانش که جلو رفت، ماریا برای آغوش سیاوش دل

هایش را بست. صورتش را جلو توجه به اتفاق بعدی چشمسیاوش بی

های نرم و خیس از هایش چسبیده به لبای بعد... لبرد و لحظهب

نخوابی به سحر شان شببارانی بود که یک عمر در حسرت خواستن

های سیاوش، داغ و رسانده بود. دست آزاد ماریا مشت شد و نفس

 سوزان به عمق وجودش رخنه کرد.

  ۱۹۷ادامه... #پارت_

 

ی کوتاهش آنقدر آرام و مالیم بود که تا ماریا بخواهد لمسش بوسه

اش را به پیشانِی سرد دخترک کند... سیاوش عقب  کشید و پیشانی

شان سرازیر تابی از چهرهزدند و بیچسباند. هردو به تندی نفس می

بود. ماریا برای چند ثانیه لرزید و سیاوش با عذاب وجدانی وافر، 

خترک را رها کرد. اضطراب، پاورچین پاورچین وارد باره دست دیک

قلبش شد و شرم به جانش دوید. کالفه میان موهایش پنجه کشید و به 

دخترک پشت کرد. نفس ماریا از عمق سینه رها شد و با پشت دست 
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هایش را لمس کرد.صدای سیاوش گرفته بود وقتی پشت به او لب

 کرد:زمزمه می

که بگم نخواستم ولی... نتونستم. نشد!  تِه تِه شرمندگی اینجاست -

 نشد کنترلش کنم.

ماریا سکوت کرد. حرفی برای گفتن نداشت. سیاوش سرکش بود و او 

دانست اما... چرا برای پسرک تخس و سر به هوا راه این را خوب می

کرد که نهایتش به اینجا برسد؟ تمام تن سیاوش ُگر گرفته بود و باز می

ی عشق، هایی بود که در حد و اندازهلبدخترک هنوز به فکر 

هایش را نبوسیده بودند. هرچند که همان لمس کوتاه، خود هزاران لب

 معنا داشت...

های او سیاوش که سمتش برگشت، ماریا به نرمی نگاهش کرد. گونه

های سیاوش پُر از عطش و خواهشی پنهان در ملتهب بود و چشم

فته بود که صدای زنگ تلفن پشیمانی. قدمش هنوز سمت ماریا نر

همراه، هرچند مزاحم... اما به موقع جلوی طغیان آتشش را گرفت. 

های نامعقول و رفتاری که ترسید. از حرفاینطور مواقع از خودش می

موجب رنجش ماریا شود واهمه داشت. این دفعه گریخت. همانقدر که 

تلفن همراه را خواست فرار کند، حاال سیاوش هم گریزان بود. ماریا می

میان دستش گرفت و در کسری از ثانیه ابروانش در هم گره خورد. 

اش در هم شد و اخمش ی شهره زیادی آزاردهنده بود. چهرهشماره

هایش بیرون از میان دندان« عاری بیزنیکه»ی رنگ گرفت. زمزمه

آمد و ماریا برای عوض کردن بحث و شکستن آن َجِو سنگین هم که 

 شک پرسید:شهره را از نظر گذراند و دوبه شده، اسم

 شهره... اسم زن باباته؟ -

سیاوش سرش را باالپایین کرد. عصبی بود وقتی تلفن را توی دستش 

 گفت:داد و بدون نگاه کردن به ماریا میفشار می
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بابا، شده حناق و چپیده بیخِ گلوی ما. چپ میرم راست به اسِم زن -

مریضه. تف سر باالست ولی... میام دِم چشممه. زنیکه فکرش 

 شو هم ندارن.نکبت عادتشه هرز بپره دوِر پسرایی که سن بچه

ماریا چند ثانیه مکث کرد. حسادت کرده بود؟ شاید! شاید هم نه! اما 

خب حس خوبی هم نداشت. او عاشق نبود، اما به طریقی خودخواهانه 

ه باشد. خواست تب و تاِب وجود سیاوش را فقط برای خودش داشتمی

ی کوتاه و اتفاقی هم دلیل محکمی بود که دخترک ی همین بوسهاجازه

چشم را با کسی شریک شود. نتوانست هوا و سیاهنخواهد پسرِک سربه

 اش را بگیرد و با لحنی مالیم نپرسد:جلوی کنجکاوی

 یعنی... تو قبال باهاش رابطه داشت... -

سمتش چرخید. نگاهش  سواِل دخترک به انتها نرسیده، سیاوش با اخم

 گفت:های او خیره بود وقتی که با غیظ میهایش به کفش. چشمکردنمی

ی این عفریته؟ یه و بندازم تو تلهمگه خرم که دستی دستی خودم -

 بار تو مستی و بدحالی نزدیکش شدم اما...

. از هایش نرم نرمک باال آمدندهایش را روی هم فشار داد. مردمکلب

ی لباس ماریا سوق داده شدند، ولی تاب زانو و از زانو تا یقهها تا کفش

هایش را نداشت. بزاق دهانش را با شدت فرو برد و نگاه کردن به چشم

 های منتظر او نظر انداخت.خیلی کوتاه و گذرا به چشم

یارو هزار مرض و بدبختی داره. از اعتیاد بگیر تا... ایدز و  -

موقع، ولی اونقدری بودم اون هزار کوفت و زهرمار دیگه. بچه

خرابِی زندان برا همیشه حواسم جمع بود که افسردگی و حال

 ام نکنه.بیچاره

که سوالی و « زندان؟!»ی هایش را ریز کرد. واژهماریا قدری چشم

هایش خارج شد، سیبک گلوی سیاوش جنبید و تا بخواهد ناباور از لب

آلودش به شد. نگاه اخمحرفی بزند باز هم صدای زنگ تلفنش بلند 
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ای که مدام با اسم شهره خاموش و روشن میشد خیره گشت و صفحه

 ماریا گفت:

شناسمت... اگه خودت . تا جایی که من میشو بدی بهترهجواب -

 کنه.نخوای قالب تو دهنت گیر نمی

 ی معنادار او اخم سیاوش به لبخندی کمرنگ مبدل شد.از جمله

ختر! یعنی باور کنم مهمم برات که زبونت نرم و نازک شده د -

 دقت کردی به اخالق و رفتارم؟

 ماریا سعی کرد نخندد. سر کج کرد و رو از او گرفت.

ات بیخودی صابون به شکمت نزن. جواب بده گوشِی بیچاره -

 و...ُکشت خودش

هایش را کنار گوشش برد و همانجا سیاوش قدری به او نزدیک شد. لب

 زمزمه کرد:

رسه که خط به دقت نکنی؛ ولی شک ندارم یه روز میشاید االن  -

مو از بَر میشی. اونقدر که اگه یه دم نباشیم پیِش هم، دِل تو خط

 بیشتر از دِل من تنگ بشه...

گفتنش لبخند سیاوش را « خواهشا نفرینم نکن»ماریا پوزخند زد و 

 تر کرد. آیکون سبز را کشید و تلفن را کنار گوشش نگه داشت.پررنگ

صاحاب ما رو! چیه؟ باز مهمونی گرفتی آسفالت کردی دهِن بی -

 ات؟خوای گیالس پُر کنم واسهباِر مشروبت خالی مونده می

هایش فاصله داد هایش عیان بود. جام را از لبنیشخند شهره روی لب

 و تکیال را با ولع فرو برد.

 ۱۹۸#پارت_
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ی تعارف و هاتفاقا این دفعه بطری رو تا آخر پُر کردم... آماد -

 دورهمی! هستی؟

سیاوش چشمانش را ریز کرد. ولوم بلند موزیک از پشت خط به 

اش بود اما... های مورد عالقهرسید. موسیقی متال از سبکگوشش می

و با گیتارهای سنگین و ناکوک پخش میشد،  Doomی وقتی در شاخه

 های وامانده است.دانست مفهومش یکی از همان محفلمی

ام و زدیم دورامون هم ته کشیده. با دورهمی میونهگشتامونما  -

 شکرابه. بذار تو جیبت بلکه تخم کرد دوبله سود داد.

ی شهره، مستانه و بلند به گوشش رسید و او اخم کرد. صدای خنده

شهره از سیگاری که یک دست مردانه مقابلش گرفته بود کام گرفت و 

شامپاینش ترکیب شده بود، از روی لیوانی که بوی ُزخِم خون با تندِی 

 .میز بلند کرد و قلوپی نوشید

 زبونت درازتر شده پسِر بهنام! -

بینی که! یک به هزار به قصد ُکشت سراغم اومدین... ولی می -

 جنگم تا زیر باِر شکست و صلح با پلشت جماعت نرم.می

ه بدحال ژوبین با اخم به او اشاره کرد تلفن را روی آیفون بگذارد. شهر

 گفت:کرد و توی تلفن میبود. کوکائین را روی میز تقسیم می

 از بهنام خبر داری؟ -

سیاوش حرفی نزد. اخمش محو شد. قد صاف کرد و ماریا با نگرانی 

 نگاهش کرد.

 سیروان چطور؟ مطمئنی سر پاست؟ -

 هایش قرص و محکم به هم چسبید. دست آزادش مشت شد و دندان

 برین. شونوجود ندارین سراغ -
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بود و دو طرف فکش  ی سیاوش سفتشهره بیخیال و کوتاه خندید. چانه

 کرد.را برجسته می

نیای کوچیک. دوسِت دیروزت، دشمِن و دست کم نگیر بزرگآتیش -

و به آتیش کشید من نبودم... امروز از آب در اومده! کسی که بیمارستان

 شهرزاد بود.

چیزا؛ فرقش چیه وقتی عین همهشهرزاد یا هر کدوم از شما بی -

کشین به خاک و و میگناهبندین و آدمای بیو میحیوون چشماتون

 چیکار دارین؟ تون منم! با بقیهخون؟ طرف حساب

اش تند میزد. ماریا نگرانش شده بود. قدری ی پیشانینبض گوشه

تر به او ایستاد و شهره سرش را از روی میز بلند کرد. با پشت نزدیک

 اش را تمیز کرد و خمار و گرفته توی تلفن گفت:زیر بینیدست 

بازی اشکنک داره سیاوش! توئم که از بچگی دستت تو کار بازی -

کاری تو ذاتته... پس خودت باید قوانین بازی بود. قتل و کثافت

 رو بدونی.

ای سرخ سیاوش میان موهایش پنجه کشید. عصبی بود و چشمانش هاله

 داشت وقتی زمزمه کرد:

 لعنت بهت شهره. لعنت بهت. -

و به فحش بکشی؛ اما اگه جای تو بودم االن تونی منبعدا هم می -

 دادم به چیزی که باید بشنوم و مو به مو از بَر کنم.گوش می

 سیاوش مکث کرد و او شمرده و نرم ادامه داد:

ها ته بس تو دستای توئه. چراغ سبز رو بدی قربانیاعالم آتش -

 کشن.می

بس از زبان شهره، یعنی حرکت ایستاد. آتشای سر جایش بیهلحظ

 اعالم آمادگی برای یک جنگ جدید. به او اعتمادی نبود.



 

643 | P a g e 
 

ناخودآگاه سمت ماریا رفت و مچ دستش را گرفت. همانطور عصبی و 

سرکش به مقابلش خیره بود وقتی دست دخترک را قدری فشرد و از 

 هایش غیظ کرد:الی دندان

و جلو چشمام قلع و قمع ی کس و کارمحتی اگه همهفکرشم نکن!  -

 دم.تون نمیی ماریا رو هم دستکنین، من سایه

ی ماریا زدهآلود به تلفن نگاه کرد. نگاه بهتفک ژوبین سفت شد و اخم

 به سیاوش بود و شهره باز سرش را روی میز خم کرد.

 من با اون دختر کاری ندارم. وقتش که برسه دژخیم از چنگت -

 جنسه نه مالخر!شم ماِل صاحابدرش میاره. امانتی ته

اش چسبید ی دخترک به شانهسیاوش ماریا را سمت خودش کشید. شانه

 و او دستش را بیشتر فشار داد.

تونین مونه و شما فقط میمگه اینکه ُمرده باشم. ماریا پیش من می -

 شو داشته باشین.حسرت

ا بلند شد. جام محتوی تکیال را به شهره نیشخند زد و ژوبین کالفه از ج

 گفت:کرد و با خشونت میهایش نزدیک میلب

گیرم. توئه احمق بلد ام هم که شده پسش میبابِت آبروی ریخته شده -»

نیستی درست و به جا از اون عروسِک جنسی استفاده کنی. دختری که 

تو ی اجرای طلسمه... نباید دست سودش از پارو باال میره و الزمه

 «تو محِض تهدید و لغزخونی دراز کنه.میفتاد که حاال زبون

 توجه به او حرف خودش را توی تلفن میزد.و شهره بی

ماریا متعلق به تو نیست و درنهایت هم برمیگرده به جای  -

نیا شخصیه! و ی بزرگ. اما... خرده حساب من با خانوادهاصلیش

 دونه!تغارِی خانواده بهتر از بقیه میو تهاین
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هایش مماس بود وقتی سمت سیاوش بیشتر اخم کرد. ابروهایش با مژه

 ماریا چرخید و به نگاِه نگرانش چشم دوخت.

تو پُر نکردیم که باز شاخ و شونه خور! این همه سال جیبسگ -

 بکشی!

شهره با لوندی خندید. کوکائین حسابی سر کیفش آورده بود. تلفن را از 

 کنار گوشش نگه داشت.حالت آیفون خارج کرد و 

شاخ و شونه، واسه کسی که شاخش تو دست باباش اسیره همچینم  -

 جایی نیست. شرط دارم برات!کار به

 شنوم.می -

حرف مچ دخترک را رها کرد و دستش ماریا سوالی سر جنباند و او بی

ترسید داد که انگار میهایش را فشار میرا محکم گرفت. چنان انگشت

 رهایش کند و ماریا را از او دور کنند.یک لحظه 

  ۱۹۸ادامه... #پارت_

 

سهام کارخونه بین پدر و پسرا تقسیمه پس... یه چیزیش به تو هم  -

تا از ویالهای لواسون بر سند سهخوام. عالوهتو میماسیده. سهم

 که دور از چشم بهنام زدی به جیب و یه آب هم روش.

اش های عرق به روی پیشانیدانهسیاوش پوزخند بود. عصبی بود و 

 پیدا بود.

 ترسم خام وات نون هم بگیرم؟ میخوای واسهامر دیگه نیست؟ می -

 خالی سیِرت نکنه.

تره و اگه انتخابش کنی... از یه شرط دیگه هم هست. دومی آسون -

 گذرم.خیر اولی می
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سیاوش سکوت کرد. منتظر او بود و شهره بدجنس و شیطانی نیشخند 

 یزد.م

داداشت. یه تیم یه قرار شبونه و خصوصی، اما تنهایی نه! با خان -

 خوام بشه.سه نفره و... اونی بشه که من می

. حرکتش ناخودآگاه بود وقتی با خشونت دست فک سیاوش سفت شد

 های دخترک بیشتر درد گرفت.ماریا را فشار داد و انگشت

ِمن باِب چیه که  فهمیدم این همه کینهخیلی رذلی شهره. کاش می -

 کنی!مدام بخاطرش جلز ولز می

 لبخند شهره جان گرفت.

فعال که به خاطر امنیت خودت و اطرافیانت مجبوری راه بیای.  -

 شم تو هپروت بمون تا به وقتش بگم...واسه بقیه

سایید و ماریا با چشمانی نگران و سیاوش به وضوح دندان روی هم می

 کرد.سوالی نگاهش می

 کنم.و باهات هماهنگ میوکی بدی، ساعت و جاشهروقت ا -

و بدون انتظار برای حرفی از جانب سیاوش، تماس را خاتمه داد و به 

بوسید ی برهنه دحتری که تا آن لحظه میسمت مردی رفت که با باالتنه

سپرد و خودش تلوتلوخوران سراغ شهره را به دست مرد دیگر می

ه در اتاق بود و ژوبین کالفه از ای بعد با سه مرد غریبرفت. لحظه

کرد. کسی جسارت سیاوش، سایت و اسامی فایترها را زیر و رو می

که پلیس را خارج از برنامه خبر کرده بود... ژوبین بود و حاال دنبال 

گشت که به آگاهی برساند و اثبات کند سیاوش زمانی از مدرکی می

آنگاه پیدا کردن ماریا ی آن کشتارگاه بوده است. های تربیت شدهقاتل

اش ساده میشد. تارخ بخاطر از دست دادن آن دختر از جایگاه قبلی خلع

کرده بود و مردک عزم کرده بود هرطوری شده آبرویش را پس 

اش باعث شد ی بدی به دل داشت و پای سوختهبگیرد. از سیاوش کینه
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بخواهد با لو دادنش به پلیس، این وسط گوشی هم از پسر جوان 

 بپیچاند...

زده و همان لحظه ماریا کنار سیاوش روی کاناپه نشسته بود و بهت

کرد. سیاوش یکی یکی اتفاقات آن روز را بی کم و ترسان نگاهش می

کرد و دخترک به آلود برایش تعریف میکاست اما با مالحظه و اخم

کرد. درنهایت او بود و هایش را کنترل میسختی ریزش اشک

گشت و اش روان میناخواسته و قطره قطره بر گونههایی که اشک

رخِ زیبای ماریا. تابانه خیره بودند به نیمسیاوش بود و چشمانی که بی

های ی ناچیز را از میان بردارد... اشکدل میزد آن فاصلهچقدر دل

دخترک را با انگشتان خودش پاک کند و آنقدر محکم در آغوشش بکشد 

ام غم و غصه را برای همیشه از خاطر ببرد. اما ای به نکه ماریا واژه

ترسید. سیاوش ... از خودش مطمئن نبود. از التهاب وجودش مینمیشد

ی قلبش بر مغز حاکم ترسید قوهسیاه بود و ماریا به سفیدِی روز! می

 .دارش کندشود. سیاهِی شب وجود ماریا را در آغوش بکشد و لکه

کرد هایش را پاک می. ماریا اشکیدکالفه به صورت داغش دست کش

گشای همیشگی را و او اندیشید اگر االن حرف دلش را نزند و آن گره

با وجود انزجار و بدریخت بودنش به زبان نیاورد، پس ِکی چنین 

 کند حرفش را بزند؟خلوتی وجود دارد و دل عزم می

سمت ماریا برگشت. همان لحظه دخترک هم نگاهش کرد. سیبک 

دانست سیاوش . ماریا میش جنبید و دستش به آرامی مشت شدگلوی

های خشکش را ی چشمانش چین افتاد و او لبقصِد سخن دارد. گوشه

 با سر زبان تَر کرد.

یه چیزی هست که چند وقته افتاده توِک زبونم ولی گفتنش همچین  -

باره آتیشی ترسم یهخواد بگم بهت، ولی میساده نیست. دلم می

رو ببندی به باِد فحش و یه طوری تو گوشم بزنی که  شی و ما

 بعدش نتونم سر پا شم.
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کرد و سیاوش با سری زیر افتاده، معذب ماریا در سکوت نگاهش می

 کرد.اش را پاک میقرار عرق پیشانیو بی

خوام بدونی تو این تصمیم اول منتها قبل از اینکه شروع کنم، می -

 و لحاظ کردم.تو رو گذاشتم اولویت، بعد خودم

کرد و سیاوش بابت این سکوت از حرف نگاهش میماریا همانطور بی

 تر ادامه داد:او ممنون بود. با صدایی محکم

به عمرم خواستگاری نکردم از کسی که بدونم االن چی باید بگم.  -

کدوم یه هفته هم نشده! ولی رابطه کم نداشتم، منتها عمر مفید هیچ

 تو...

. استحکام صدایش تا همانجا سمت باال حرکت کرد چشمانش به آرامی

گرفت و درجا قطع های منتظر و اخم ماریا نفسش را میبود. چشم

 .کردمی

قانونی با تو نظم پیدا کنم این همه بیتو یه استثنای بزرگی. حس می -

کنی و جاش و پاک میکنه. تو به زندگیم خط میدی کریستال. ترساممی

 دلم.کاری تو هدف می

انقدر آسمون ریسمون نباف. بهتره حرفی رو که قراره آخر بگی،  -

 .همین حاال بزنی

 های سیاوش میان چشمان او چرخید.مردمک

 ۱۹۹#پارت_

 

گری حرف آخرم همینه که من شاید تو پدرسوختگی و عوضی -

شرف دسِت شیطون رو از پشت بسته باشم، ولی اونقدرام بی

خودم بیارم زیر یه سقف، بِر و بِر با تو بگیرم با نیستم که دست

 جام هم نباشه.نگاه حروم زل بزنم بهت و به هیچ
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ها خیلی هم دور از انتظار ای نگاهش کرد. آخر این حرفماریا لحظه

نبود. شاید توقع هر بحثی را داشت، جز اینکه سیاوش بخواهد پیشنهاد 

 ازدواج و محرمیت بدهد.

ی خوب رو درنیار. هرکی ندونه، من هاخود واسه من ادای آدمبی -

کنه و شو با یکی صبح مینیا هرشبدونم سیاوش بزرگیکی خوب می

 گزه. ککش هم نمی

کنی رو زبونت، از زمین تا اون یکی یکی هایی که داری رد می -

 آسمون با تو فرق داشتن المصب! 

 یعنی چی؟ چه فرقی؟ -

و ماریا ناخودآگاه به تر رفت. نگاهش عمیق بود سیاوش قدری نزدیک

 های گویا و سیاهش خیره میشد.چشم

نگاه من به اونا از سر خوشگذرونی بود. االن حتی اسمشون هم  -

ی تو توفیر داره کریستال! اسمت تو دله، یادم نمیاد. ولی قصه

بینمت حالم جات باالی چشمام. اصال دست خودم نیست... می

میره باالی صد و ِهی  . ضربان قلبمکنمجوری میشه. تب مییه

ام ارزش داری که نخوام خوام بیام سمتت. اما اونقدری واسهمی

 مثل یه غریبه و با نگاِه ناپاک چشم بهت داشته باشم.

 .اش زبانه کشیدهای طوسیماریا پوزخندی به لب نشاند و مردمک

کاش فقط غریبه بودی. تو به چشم من یه دشمنی که عین افعی منتظر  -

 و بریزه و بزنه به چاک. ته که باز زهرشیه فرص

شرفم. ناآدمم. هر . بیام. حرومزادمآره حق داری. اصال من افعی  -

که تو رخصت بدی. ولی نامرد امام که تو بگی و هر زهرماریکوفتی

نیستم خانوم خانوما! حالیمه کسی که ارزشش زیاده رو بذارم رو سرم، 

ته زیر پام لهش کنم. این محرمیت تِه نه که ِول بدم جلو در و چشم بس

 تهش چند ماه بیشتر نیست...



 

649 | P a g e 
 

 کرد.صدایش اوج گرفته بود و ماریا با اخمی گره خورده نگاهش می

خواد بهونه بیار و یاوه بباف. من به این خرافات هرچقدر دلت می -

روزه نمیشه! اگه قراره دو  شما پایبند نیستم. ازدواج که یکی دو

ن، این وصلت باید ابدی باشه. اونم نه با چهار خط نفر ماِل هم بش

جمله و بله گفتن. آداب خاص خودش رو داره و طبق آئین ما، 

 رسومش باید مو به مو اجرا بشه.

سیاوش چند لحظه هاج و واج نگاهش کرد و بعد طرح لبخندی کمرنگ 

 .هایش نشستو تخس روی لب

ابدی باشه؟  خوای این محرمیتِد خب نوکرتم زودتر بگو! می -

 بهتر! سیاهه کن بریم همین حاال جاریش کنیم.

 زده بود.اخم ماریا رنِگ بیشتری گرفت و این دفعه صدایش بهت

کنی؟ من کی گفتم دوزی و پررو پررو تنت میبُری و میچی می -

 ام با تو ازدواج کنم؟ راضی

و تو  امو کار بندازی و یادت بیاد من واسه تو آتیش هاویهاگه فکرت -

 واسه من عینهو پنبه، خود به خودکی رضا میشه دلت. 

تونه با یه تو کال متوجه نیستی سیاوش. تو دین ما، یه زن یهودی نمی -

کنه و در صورت تخلف مرد غیر یهودی ازدواج کنه. فقه منعش می

 معصیت کرده. این کار نشدنیه.

آلود و که اخمسیاوش کالفه دستی به صورتش کشید. با استهزا به ماریا 

 کرد خیره شد و گفت:دست به سینه نگاهش می

 ارزش نداره که... -

و چی فرض کردی که توقع داری بخاطرت معلومه که نه! تو خودت -

 ممنوعیت رو زیر پا بذارم و مقابلت چشم بگم؟
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هایش را به ماریا آنقدر محکم حرفش را زده بود که سیاوش محکم لب

المی سخن بگوید، اما از آنجا که پسرک راسخ هم فشار دهد و نتواند ک

بود حرفش را به کرسی بنشاند و هرطور شده او را به خودش حالل 

هایش را پر و خالی کند، بعد از چند دقیقه سکوت با نفسی عمیق لپ

تاب بود. حتی اگر کرد و از جا بلند شد. او هرلحظه برای این دختر بی

غیر از آن احساِس وامانده و توانست با چشمی خواست هم نمیمی

سوزاِن ته دل نگاهش کند. همانطور که گفته بود، جایگاه ماریا برای او 

هایش را به توانست حرمت چشمهایش بود. چه کسی میروی چشم

 عنواِن نوِر زندگی نگه ندارد که سیاوش بتواند؟ 

زمه ای کم ایستاد و زمی لجوج و اخم آلود ماریا، با فاصلهمقابل چهره

 کرد:

« َرب»گوش بده به من کریستال. به خدای باالی سر که ما  -

خورم اگه یه بار تو کنیم شماها به اسِم دیگه، قسم میصداش می

عمرم حرفی رو از سر خیر زده باشم، همین االنه. میرم 

چی طبِق میِل خوِد خدا بره پرسم از داداشم که همهشو میشرایط

شرایط و قوانین ما طره هم ُخرد دونم تو واسه جلو. آره، می

کنی و قبولش نداری. منم تا چند روز پیش نداشتم، اما االن نمی

کنم این و نپرس چون گفتنی نیست... اما حس میدارم. چراش

 محرمیت به نفع هر دوی ما تموم میشه.

داری به صورت گرفته و مغموم ماریا با همان اخم، نگاه حرص

لین بار آنطور معصومانه مقابلش ایستاده سیاوش انداخت که برای او

رنگ حرف میزد. سیاوش محکم بود و با مظلومیِت تمام، صادق و یک

 بزاق دهانش را فرو برد و سرش را زیر انداخت.

قبال گفتم، هزار بار دیگه هم از گفتنش باک ندارم چون اعتراف  -

به چیزی که از دل باشه نه خجالت داره و نه ترس. اصال حال 

 کنم باهاش.می
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  ۱۹۹ادامه... #پارت_

 

سر که بلند کرد، ماریا متوجه یک الیه اشِک سرباز نکرده به زیر 

دار و آرام زمزمه هایش شد و سیاوش با صدایی مغموم، بغضچشم

 کرد:

مو دوستت دارم خانوم ماریا لوسادا. انقدر که حاضرم نفس -

 رنداره.پرستم تََرک بخاطرت بدم، ولی کریستالی که میبه

اش، انگار آفتاب بود برای یخِ بغضی که ذوب شد و او سر انتهای جمله

تندی زیر چشمانش دست کشید و آن را زدود. ماریا برای کج کرده، به

اش فرو ریخت و احساسی گنگ و یک لحظه حس کرد چیزی ته سینه

دردمانند میان جانش پیچید. هیچکس تا به حال او را از تِه دل دوست 

ت. حتی پدرش همیشه برای دخترک منزوی و آرامش نقش بازی نداش

کرد. هیچکس تا به حال آنقدر راستگو و از روی حقیقت مقابلش به می

ی چیزی اعتراف نکرده بود و سیاوش چقدر راحت، مثل یک پسر بچه

شیطون که از کارهایش پشیمان باشد، با بغضی سنگین حرفش را به 

 زبان آورده بود.

مقابلش زانو زد، خواست سرش را سمت دیگر بچرخاند که سیاوش که 

های او کنار صورت ظریف و دلنشین دخترک نشست و مانع انگشت

هایش را به هم فشرد و او با همان لحن مغموم، شد. ماریا محکم پلک

 اما راسخ و محکم، کالمش را به زبان آورد.

ام. حالیم نبود فهمیدم. حالیم نبود کینمی تا قبل دیدن تو زندگی رو -

ایه و اصال دل دادن چه عشق چه کوفتیه، احساس چه صیقه

های یک ساعته. ولی یه لحظه بود... همش توفیری داره با رابطه

های طوسِی المصب. یه لحظه بود که زنجیر شدم به اون چشمه

نیای باختی بزرگ که روزی صد بار با خودم تکرار کنم قافیه رو
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بهش. چپ بری، راست بیای، ماریا پا  کوچیک! دلت بند شده

 ات. گرفته تو دل وامونده

رنگش، آرام های خوشهایش را گشود و مردمکماریا به نرمی چشم

ی سیاوش باال رفت. پسر جوان دستش را مشت آرام تا صورت گرفته

اش کرد و از کنار صورت او برداشت. لبخندی کمرنگ در چهره

 نشست و لب زد:

یالتت دیو دو سرم و از یه آشغال هم کمتر حسابم دونم تو مخمی -

ای. جات تو جهنم نیست. به وهللا که کنی. تو کریستالی. فرشتهمی

دونم هیچ شیطوِن گناهکاری خوام ظلم کنم در حقت. میمنم نمی

ی پاک که خدا از فردوس پایینش تو این دنیا لیاقِت یه فرشته

 انداخته نداره. 

وی ماریا قرار گرفت و دخترک مسخ هردو دستش دو طرف باز

های او، محکم بزاق دهانش را فرو چاله ماننِد چشمهای سیاه و سیاهتیله

 برد.

ای. ام عزیز کردهواسه دوست نداشتم. اما تو من تا حاال هیچکی رو -

نیست. قصد  به همون خدای احد و واحد قسم دوز و کلک تو کارم

عصیت کنم. کاری ندارم آئیِن شما چیه خوام مسوئی هم ندارم. فقط نمی

کنین، اما واسه ما گرو و چی تلقی میو تنهایی با عمروعاصی عین من

ها خبطه. خطاست. دستمون بشکنه و قلم بشه بهتره تا گرفتِن فرشته

ات قسم خوردم، قول مردونه هم میدم که اگه اینکه هرز بپره. واسه

خودت و خدا،  م وای بین من و تو جاری بشه، جز خودصیغه

 احدالناسی ازش خبردار نمیشه.

 چی داری میگی سیاوش؟ من...  -

ی بی همه چیزی و من ی اون مرتیکهدونم. تو نشون کردهآره. می -

عیِن نخودی افتادم وسط بازی شما دوتا. اما فعال باید مراقبت باشم. این 

 جمعی بدون محرمیت نمیشه.حواس
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 مو زیر پا بذارم.تونم اعتقاداتهمش همین نیست. من نمی -

کنی؟ تو قرار نیست زیر پا گذاشتن کدومه عزیز من چرا سختش می -

به آئیِن کسی باشی یا حرمت چیزی رو بشکنی. فقط واسه خاطر 

ی ناقابل میگی تا در عرض چند «بله»مصب بهم یه دلخوشِی مِن سگ

 . همین! ماهی که قراره تو این خونه باشی نگاهم بهت حروم نباشه

دانست این ماریا چند لحظه نگاهش کرد و بعد توی فکر فرو رفت. نمی

تا چه حد غلط. اما چیزی که برایش  کار تا چه حد درست است و

واضح بود و مبرا، این بود که سیاوِش همیشه القید و بیخیال برای 

خواهد روی قاعده و قانون عمل کند. از طرفی بار هم شده مییک

خانه بودن راضی نبود و شاید این محرمیت، ز این همخودش هم ا

کرد. بهرحال اصول اخالقی یک سری تر میقدری رفتارشان را راحت

حل گذاشته بود. سیاوش شان راهپارامترها داشت که دین برای رعایت

دانست این تغییر خواست رعایتش کند و ماریا نمیبرای اولین بار می

بود که آن شب زیر باران بین او و  رویه، روی حساب همان شرطی

 خدای خودش عقد شده بود.

سعی  های منتظر سیاوش دوخت ونگاه طوسی و زیبایش را به چشم

کرد اخمی کمرنگ به چهره بنشاند وقتی خودش را از حصار 

 های او آزاد کرد و گفت:دست

 حاال فرق این صیغه با ازدواج چیه؟  -

ی پُرشیطنت نگاهش کرد. های سیاوش درخشید و با لبخندچشم

 اش دومرتبه تخس شد و شانه باال انداخت.چهره

و کارت دائم و اعتباری. اینیکی موقته یکی ابدی. عینهو سیم -

 باس ماه به ماه شارژ کنی، اون یکی تا قیاِم قیامت پابرجاست. 

 کرد، با شک زمزمه کرد:ماریا همانطور که گیج و باابهام نگاهش می
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کارت اعتباری رو سازی واسه این سیمکد فعالاونوقت... تو  -

 بلدی؟ 

هایش نشست و ی سیاوش، هرچند کوتاه اما با صدای بلند روی لبخنده

 ناباور گفت:

این یعنی قبوله؟ یعنی موافقی سیریش شم و بندازمت گردنم  -

 کریستال خانوم؟

 

 

 ۲۰۰#پارت_

 

ی او و لحن پر شور و شوقش چیزی نمانده بود به خنده ماریا از خنده

بیفتد که سریع سرش را کج کرد و سعی کرد صدایش را جدی و محکم 

 حفظ کند. 

 ای نیست. مجبورم راه بیام باهات.ی دیگهظاهرا چاره -

هایش را به هم کوبید. ماریا سیاوش با ذوق فریاد بلندی زد و دست

هایش را در هم فشار کرد و او همانطور که دستزده نگاهش بهت

 داد، سرش را رو به سقف بلند کرد و بلند گفت:می

غالمتم اوس کریم. خاک زیر آسمونتم به موال. اوکی داد. آخرش  -

 به مِن نامرِد نالوتی اوکی داد. 

 باز شد و زمزمه کرد: های ماریا ناخودآگاه به خندهلب

 دیوونه!  -

هوا خود را روی کاناپه رها ه سمتش برگشت. بیسیاوش با همان خند

اش قدری بارهکرد و صندلی بیچاره از سنگینِی جسم او و حرکت یک
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اش، سیاوش پایه«ِ جیر»زمان با بلند شدن صدای عقب کشیده شد. هم

آرامی نثار کاناپه کرد. «ِ زهرمار»اخمی کمرنگ به چهره نشاند و 

 نخندد.ماریا محکم لب پایینش را گزید که 

خود به خودت دلخوشی نده. گفتم باهاش مشکلی ندارم، ولی بی -

موافق که نیستم. باید فکر کنم. اونم نه یکی دو روز... زمان 

 خوام که با این قضیه کنار بیام.می

چرخید و کرد. چشمانش میان صورت او میسیاوش با حظ نگاهش می

 کرد:زمزمه می

فقط اجالتا اونقدری طول تا هروقت خواستی مختاری فکر کنی.  -

نکشه که قبل از جواِب خانوم خانوما دژخیم جرواجرمون کرده 

 باشه.

 ماریا این دفعه لبخند کمرنگی به لب نشاند و پرسید:

 تو که این همه عجله داری، اصال بلدی عقد موقت رو جاریش کنی؟  -

ی هخواد که کریستال خانوم! هرچند قبال نخوندم و تجرببلد بودن نمی -

ام ثبت نشده، اما به لطف سرچ و اینترنت میشه این یه مورد تو کارنامه

راست و ریستش کرد. فوقش هم دیدم کارمون لنگه و گوگل جوابگو 

پرسم. شکر زنم سیروان چم و خم کار رو ازش مینیست، یه زنگ می

بازی خدا پدر پسری، هر سه نفرمون تو مسائل ازدواج و خانوم

 بلد. حاال هرکی به نحوه و راه و روش خودش...ایم و کارخبره

 ها و لحن شیطون او نخندد.ماریا سرش را کج کرد که به حرف

او که از جا بلند شد، سیاوش سوالی نگاهش کرد و ماریا دستش را 

کرد که هنوز دور مچ سیاوش مقابلش گرفت. به کش مویی اشاره می

 بود.

 خوام برگردم اتاقم.ام. میخسته -
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سر ماریا ایستاد. یک دسته با لبخندی پت و پهن بلند شد و پشت سیاوش

از موهای بلند و سیاهش را لمس کرد و تا او بخواهد مخالفت کند، 

شان کرده بود و دخترِک ظریف و زیبا را روی دستش میان ِکش جمع

 برد.سمت اتاق می

اگه به من باشه که میگم کاش این باند و پانسمان تا یک سال دیگه  -

 خوای چیکار؟ هوم؟دور انگشتات بمونه. اصال تو راه رفتن می

ای استکان از حرف سیاوش، چای میان گلویش گیر کرد و با تک سرفه

کرد وقتی چشمان دله نگاهش میرا پایین آورد. برادرش مصمم و یک

 او با بُهتی آشکار گرد شد.

 چی داری میگی تو؟ عقلت پریده؟ این دختر یهودیه!  -

یهودی هست که هست. مثال من مسلمون بودم چه ُگلی زدم به سر  -

 دنیا که اون نزده؟

شون نجسه. این االهللا! برادر من... حرفم اینه که اینا کافرن. خونالاله -

 یعنی...

پیشانی سیاوش چین اقتاد و صورتش در هم شد. دیگر داشت حالش از 

 خورد.ها به هم میاین حرف

تو یکی از کفر و ایمان حرف نزن که  تورو به جان عزیزت -

خودت دست هرچی قالتاقه از پشت بستی. بخاطر ظاهرنمایی 

تو شیکمت کنی که خیر سرت از مال حروم بهنامتو سوا میخونه

کنی که هم نره، اونوقت از اون طرف معلوم نیست چه غلطی می

قاپی و جا میی دینه، هم تو آخور جنایت. از همهسرت تو توبره

 کنی میندازی زیر پا. لمبونی، حیاتم مفت و مسلم قِی میمی

 سیروان با اخم سرش را تکان داد و زمزمه کرد:

و گرفت، نه هللا اکبر! چه زبون درازی داری تو پسر. نه میشه جلوش -

 میشه از ته قیچیش کرد. 
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قیچی نمیشه چون حرفش حقه و کلومش سرراست و واضح! خوِد  -

شناسم، از زیر سنگم شده من شما وکیل وکال رو می! ِد خوِد حقیقت

کشین بیرون که نون رو به نرخ روز بخورین. ذات دلیل و برهان می

 تون یکیه. دیگه رخت و لباستون هرچی که باشه توفیرش چیه؟ همه

شناسی، پس باید اینم بدونی که کار خالف قانون اگه ما رو خوب می -

کنه و قانون اساسی خط ابطالل  کنیم. چیزی که شرع ممنوعشنمی

 روش بکشه، رو زبون ما نمیاد. 

زنی، واضح و مبرا همون قانون شما، همون شرعی که ازش دم می -

گفته که ادیان اهل کتاب، همگی عین همن. حاال یه دین برتر و خاتمه 

س قبول، ولی دلیل نمیشه کسی به خودش جرأت بده آبروی مردم دهنده

 ازه زیر دندونش.رو سقز کنه و بند

سیروان پوزخندی زد و تسبیحش را یک دور، به دور انگشتانش 

 چرخاند.

ت فقط . جلز ولز و گردن کشیو بگو اخویآهان! از اول همین -

ی کافره که معلوم نیست چی تو گوِشت خونده که واسه اون دختره

 ی هوا و هوس شدی. بنده

دررفت. از جا بلند شد  سیاوش با این حرف او، بیشتر از قبل از کوره

های و مقابل میزش ایستاد. هردو دستش را مشت کرد و در مقابل چشم

 .ی میز کوبیدی سیروان، محکم روی شیشهگرد شده

 

  ۲۰۰ادامه... #پارت_

 

هایش، با بانگ ترک برداشتن میز، هرچند ریز و صدای بلند مشت

پشت دستش ناپیدا یکی شد و دردی عمیق دستانش را در بر گرفت. 



 

658 | P a g e 
 

روی  حتی با وجود پانسمانی که ماریا انجام داده بود تیر کشید اما به

 خودش نیاورد.

تو سیروان. اون دختر از من و تو و ایل تبارمون که یه ببند دهن -

تر و ی راست تو جونمون پیدا نمیشه هزار بار پاکروده

به  چی،خیاِل همهی هوا و هوس نشدم... وگرنه بیباحیاتره. بنده

خوام اگه ی حروم. ولی میکردم به یه رابطهزورم شده چفتش می

نگاهمم به صورتش میفته، اون نگاه حالل باشه. چون فرق داره 

برام. اَِره و اوره و شمسی کوره نیست که بگیرم به یه ورم و بگم 

خوامش، نه از سر هرچه بادا باد! کریستاله. باارزشه. اگه می

کاری. حرف دلمه. واسه خاطر همین ثافتنیازه نه واسه خاطر ک

دِل المصب هم هست که حاضر شدم پا بذارم تو این دفتر و ازت 

بخوام شرایط این وصلت نکبتی رو با وجود موقتی بودنش بهم 

 بگی. 

های سرخ سیاوش و اخم غلیظش، وقتی با آن لحن غریو عتاب و چشم

عث شد کرد و برعکس همیشه عصبی و کالفه بود، باخطاب می

سیروان به جای مخالفت سعی کند با او کنار بیاید. برادرش زیادی 

طاغی بود و اصال مدارا سرش نمیشد. حرفش همیشه یک چیز بود و 

 نشست. رسید از پا نمیاش نمیتا به خواسته

سیروان لب زیرینش را با سر زبان تَر کرد و تالش کرد صدایش را 

 آرام و مالیم حفظ کند.

تر مسلمون نیست و نه تنها مذهب، که کال دینش با چون این دخ -

کنه، باید طبق نظر رساله عمل کنی. خیلی از علما تو فرق می

ها هم عقد موقت رو جایز کال ممنوع اعالمش کردن، خیلی

دونستن اما همگی با عقد دائم مخالفن. فقط باید برای اطمینان 

 نظر یکی دوتا از مراجع تقلید رو هم بخونم.
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گوید. آورد چه میکرد. سر در نمیش همانطور گیج نگاهش میسیاو

هایش را از روی میز برداشت و دست چپش را به صورت کشید. دست

 حال به آرامی لب زد:فهمید منظور سیروان چیست، با ایناصال نمی

 .کنی بکن. فقط زودترخب هرکاری میخیلی -

به او و کالفه  اش گرفته بودخورد و هم خندهسیروان هم حرص می

حرف زدنش. همانطور که سر انگشتش را با اخمی کمرنگ روی 

ها را ورق زد تا  درنهایت کشید، صفحهخطوط کتاب سبز رنگ می

قسمت مدنظرش را یافت. یک دور اول خودش حکم را خواند و بعد از 

 نگاهی اجمالی به سیاوش، آن نوشته را با صدای بلند ادا کرد:

واند با مرد غیرمسلمان ازدواج نماید و مرد تزن مسلمان نمی» -

تواند با زنان غیر مسلمانی که اهل کتاب نیستند مسلمان هم نمی

ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقتا 

 «تواند ازدواج نمایند.به صورت صیغه می

 و کتاب را بست و هردو دستش را زیر چانه گذاشت و افزود:

اش کنی. از اونجایی هم که تونی صیغهاش داده شده. میاجازه -

تر، ولی یا قیم هم نداره و مستقل زندگی پدرش فوت کرده، بزرگ

 کنه. کنه، رضایت خودش کفایت میمی

های صورت سیاوش، نرم نرمک ِکش آمد و با لبخندی پررنگ ماهیچه

 .نشستدار کنارش مینگاهش کرد وقتی روی مبل دسته

 این یعنی... یعنی میشه جفت و جور شیم دیگه! نه؟! -

ی تایید جنباند و سیاوش با ذوقی سیروان تنها سرش را به نشانه

 محسوس لب پایینش را توی دهان کشید و با خودش واگویه کرد:

 دمت گرم اوس کریم. خیلی مردی به موال.  -

 بعد رو به سیروان ادامه داد:
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 بخونم؟ تونم خطبه روخب... خودم می -

تونی. صیغه چه دائم و چه موقت، حتی اگر لفظی هم خونده بشه می -

خوای قانونی و رسمی درسته و محرمیت اتفاق افتاده. منتها اگر می

نامه داشته باشین و تو محضر ثبت بشه. که اونم خودم باشه، باید صیغه

 براتون انجام میدم. 

خواست حس خوبش را دارش، با اینکه نمیی پرشیطنت و ذوقخنده

نشان دهد روی لبش نشست و از ذوقش سیروان هم ناخودآگاه لبخند 

 زد. 

سیاوش از جا بلند شد و شلوارش را از قسمت کمربند گرفت و 

 کرد، گفت:کشید و مرتبش میهمانطور که باال می

اشتی، اما این یه دمت گرم. تو عمرت هیچ مزیتی واسه من ند -

دفعه رو حضرت عباسی سوری دادی بهم که اون سرش ناپیدا. 

پاشو... پاشو که اگه به وقتش نرسیم سر قرار اون مرتیکه دو 

 کنه و الفرار!پای اضافه قرض می

رفت که سیروان با برداشتن کتش از پشت صندلی، داشت سمت در می

 سریع از جا بلند شد و به سمتش رفت.

 یاوش! صبر کن س -

دست سیاوش نزدیک دستگیره بود. با شنیدن صدای او سمتش برگشت 

 و سؤالی نگاهش کرد.

 به بهنام گفتی؟ خبر داره؟ -

اش مهم بوده که نه! بهنام ِکی به پر و پای من پیچیده و این چیزا واسه -

زنه و ی دومش باشه؟ اون خودش هرروزی با ده نفر تیک میاین نوبه

 خوره.جوش می
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. ین دفعه فرق داره. قراره تو و اون دختر محرِم هم باشینا -

دونی اگه بعدا ترت که هست. بهش بگو.  در ضمن... خودت میبزرگ

 کنه.پا می بفهمه همچین اتفاقی افتاده و قانونش شکسته شده خون به

هایش را به سمت پایین هاللی کرد و بعد از چند ثانیه سیاوش کمی لب

ی زیرلبی گفت. هردو از دفتر خارج «بینم چی میشهتا ب»فکر کردن، 

شدند و سیروان بعد از اینکه از منشی خواست قرارهای امروز را لغو 

 سر برادرش روانه شد و از آنجا بیرون رفت.کند، پشت

 ۲۰۱#پارت_

 

های هایش تند و هراسان از میان لبسرش پایین افتاده بود و نفس

تعریف اینجا را کم نشنیده بود اما  جهید.ترکش بیرون میخشک و ترک

آورش در تماس بود... انگار حاال که مستقیما با فضای سرد و رعب

فهمید شنیدن هرگز چون دیدن نیست! درد را با تمام وجود لمس تازه می

کند که نه فقط جسم، بلکه روح را کرد. شکنجه آنجا معنا پیدا میمی

را تا مغز استخوان چشیده مورد ضربه قرار دهد و او هردو زمینه 

 بود.

با صدای کوبیده شدِن َدر سر جایش لرزید. بوی تند خون آزارش 

. دیدبند وامانده چیزی جز تاریکِی مطلق نمیداد. از پشت آن چشممی

های مردانه، مرتب و آهسته در گوشش اِکو شد. محکم آب صدای کفش

 اخت.شندهانش را بلعید. این سبک راه رفتن را خوب می

ی من غلط نبوده. تو ای، یعنی انتخاِب چند سالهاینکه هنوز زنده -

 نشاِن آبروی منی شهرزاد.

دار. آشنا بود و از فرط وحشت جوارح را به همان صدای گرفته و خش

های او که لرزید و ُهرِم نفسانداخت. دخترک به عینه میرعشه می

 درآمد. اش به رنگ گچکنار گردنش خورد، صورت رنگ باخته
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ها واسه این بود که بفهمی هیچ ماهی وجود ی این نوازشهمه -

نداره که دژخیم از پشت ابر پیداش نکنه. به خصوص اگه 

 ی دسِت یه موجود کثیف و مزاحم باشه.ساخته

 لرزید. اما نتوانست برای دفاع از خودش لب باز نکند.صدایش می

 من خائن نیستم.  -

چشمان آبی و نافذش حتی از زیر نقابی که مرد به وضوح پوزخند زد. 

درخشید و خودنمایی اش را در بَر گرفته بود، میسمت چپ چهره

 کرد.می

. صورت ی دخترک گرفتچاقوی شبیه به صلیِب برعکس را زیر چانه

 کرد.دار کلماتش را ادا میشهرزاد از درد جمع شد و او غیظ

جرأت کرد پا تو خائن نیستی؟ پس دست به یکی با آشغالی که  -

تونه داشته باشه؟ بد کردی ترش بذاره چه اسمی میکفش بزرگ

 شهرزاد... اما تقاِص این بدی رو با خونِت پس میدی.

اراده بود. گردنش که خیس شد، فهمید زخِم حاصل از هایش بیاشک

های ولتاژ باال از جانش چاقو زیادی عمیق است. اما برای او که شوک

مثل نوازِش باد سبک و مالیم بود. آن کمربندهای  گذشته بود، درست

حسی و حرارتی هنوز دور کمر و دست و پایش بودند. تمام تنش 

کرد و انگشتان دستش همچنان لزج بود پس... سوخت و گزگز میمی

 خونریزی تمام نشده بود.

ترسونی؟ من روزی صدبار مرگ رو جلو چشمام و از چی میمن -

یده از ریسمون سیاه و سفیدت خوف دیدم. فکر کردی مار گز

 داره؟

مرد به وضوح پوزخند زد. به دو نفر نگهبان مقابلش اشاره زد و آنها 

فرما بود. از اتاق بیرون رفتند. سکوتی سنگین تا برگشتِن آنها حکم

لرزید. از بند داشت و از ترس میهایشان بود چشممردی که میان دست



 

663 | P a g e 
 

ه برود. پیراهنش پاره بود و از فرط شکنجه توان نداشت روی پا را

ها زن بود و دیگری کرد. یکی از نگهبانشلوار جینش خون چکه می

های بَراق و التکس، نقاب زده بودند و آن مرد مرد. هردو با لباس

 نوا را کشان کشان تا آنجا آورده بودند.بی

بند را با کلید گشود. تارخ پشت صندلی شهرزاد ایستاد و قفل چشم

به سختی پلک باز کرد. آن شیء آهنی زیادی روی صورتش  دخترک

 سنگین بود.

آلود و دیوارهای سیاهش چرخید و نگاهش در اتاقک کوچک و خون

درنهایت... چشمش که به مرد زندانی و چاقوی میان انگشتان آبتین و 

اش افتاد، قلبش تِه سینه فرو ریخت و صدای تارخ های باالزدهدست

 هر وقتی بیشتر کرد. ی تنش را ازلرزه

خوام بهت بگم مرگ رو دیدی... اما هنوز درکش نکردی. می -

مار گزیده هرچقدر هم دل و جرأت داشته باشه، جلوی اژدها 

 شمشیرش غالفه و زبونش خفه و الل!

 . لباسزده بود. سرش را ناباورانه به طرفین جنبانددخترک وحشت

یک فاجعه بود! با هایشان حاکی از ها و شالقمخصوص نگهبان

بند زندانی را برداشت و لحظاتی بعد... ی آبتین، زِن نگهبان چشماشاره

کرد آن اعمال شیطانی و دژخیمانه زد و التماس میدخترک ضجه می

ی مرد دیوارهای اتاق را را متوقف کنند. صدای فریادهای کرکننده

ند روی لرزاند و از چشمانش اشک سرازیر بود. وادارش کرده بودمی

های چهار دست و پا بنشیند. به گردنش قالده بود. موهایش میان دست

کرد درحالیکه اش رِد شالق را تحمل میزن کشیده میشد و کمر برهنه

جنس غروِر آن سر او ایستاده بود و تعرضش به یک هممرد پشت

رحم کارشان را نوا را به یغما برده بود. چنان وحشیانه و بیبی

که انگار آن شخص یک تکه پالستیک بود! نه یک انساِن کردند می
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دار... شهرزاد محکم چشم بر هم فشرد که تارخ با هردو دست جان

 پوست گونه و پلکش را کشید و وادارش کرد چشم باز کند و ببیند.

این همه سال بهت میدون دادم. هرجوری خواستی سِر بقیه رو  -

چیز. حاال زدی به همهتراشیدی و بهشون خندیدی ولی خودت گند 

 خواد ببینی سزای یه خائن چیه...دلم می

کرد و فریاد و مهابا گریه میصدای تارخ خشونت داشت. شهرزاد بی

 داد.ی آن مرد آزارش میالبه

این حق هیچکس نداشت. اگه راست میگی و دژخیم از جنس  -

آزادیه پس این قوانین مسخره چیه؟ جزای خائن قربانی شدنه! نه 

 اوز به جسم و روح...تج

 ۲۰۱ادامه... #پارت_

 

ی ماجرا نیست. یادت رفته قربانی باید با خوِن تجاوز همه -

قید باشه حکِم مرگش رو امضا خودش، خونی که از روابط بی

 کنه؟

حال شده بود. انگار از فرط درد نای شهرزاد سکوت کرد. مرد حاال بی

لو زن توی صورتش خورد و از جبلند شدن نداشت. از پشت َچک می

 .تر بودبار به گوشش نزدیکسیلی میزد. صدای تارخ این

ی حوا... اسِم حوا خود نیست که اسم اینجا رو گذاشتم سردخونهبی -

 .ها آلوده و نابود بشهباید با همین خون

دخترک همچنان ساکت بود. تارخ به آبتین اشاره زد و او گردن مرد را 

. اند. مرد با التماس روی پای او افتادگرفت و به سمت خودش برگرد

هایش، چاقوی شکاری را از غالف چرمی توجه به حرفآبتین بی

ی تیزش که برق زد، رنگ از رخسار مرد پرید و کشید. لبهبیرون می

سر . او پشتزده خودش را به سمت تارخ روی زمین کشیدوحشت



 

665 | P a g e 
 

سایه از هیکل  شهرزاد، مثل همیشه در تاریکی ایستاده بود و جز یک

 اش چیزی پیدا نبود.بلند و چهارشانه

و ببخشید... قول میدم کنم... همین یه بار منارباب... التماس می -

تکرار نشه... غلط کردم... به گور هفت پشتم خندیدم... دیگه 

کنم... فقط یه فرصت دیگه... فقط یه فرصت همچین غلطی نمی

 دیگه بهم بدین...

. اخم غلیظی که در آن حجم داشت. تارخ اخم داشتآبتین همانجا نگهش 

انگیز دار و وحشتاز تیرگی و به زیر نقاب پیدا نبود. صدایش خش

 بود.

دژخیم هرگز فرصت دوباره نمیده. به خصوص به احمقی که با  -

 شو زیر پا گذاشته باشه.ازدواج هویت

چاقو کشید و ضجه میزد. آبتین با و لحظاتی بعد... باز مرد نعره می

هایش را اش را شکافته بود و با هر ضربه یکی یکی جانی سینهقفسه

اش روی جان و نفس بریدهتا درنهایت جسم بی کشیداز تن بیرون می

 ها افتاد. آبتین به انتظار دستور سمت تارخ برگشت.دست نگهبان

ست... قاعدتا از این کافر سوپ خوبی به دست زنش هنوز زنده -

های تاالر؛ اما قبلش باید بدیل میشه به یکی از بردهمیاد. دختره ت

 رو چشیده باشه. طعم گوشت و خون همسرش

زده را روی ها آن فلکآبتین نیشخند زد و تن شهرزاد لرزید. نگهبان

 کرد:کشیدند و شهرزاد نفس بریده و مقطع زمزمه میزمین می

 کنی؟این همه شکنجه بخاطر چیه؟ چرا زودتر خالصم نمی -

دور، دوِر صندلی چرخید و درنهایت مقابلش  . یکتارخ پوزخند زد

 . باز هم در تاریکی بود.ایستاد
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دونی، یا فراموش کردی تو خالصت کنم؟ یا قانوِن مافیا رو نمی -

و. بندِی منی. خیلی وقته ثابت کردی خودتبهترین اسِب شرط

 باخت تو کاِرت نیست.

. دستانی که از شستچند قطره عرق سرد روی کمر دخترک ن

 هایش منجمد شد.سرش بسته بودند، به رعشه افتاد و سر انگشتپشت

اش ناکام از دنیا ست. حیفه بدون تجربهی ما طعمهآخرین مرحله -

 .بری

ی ما این نبود. طبق قرارداد من همراهت اومدم... ولی معامله -

قرار شد مو به قدرِت سیاهی که تو سرت بود فروختم و درعوض روح

تو دخترهای روستا رو راحت بذاری و قتل و کشتار تموم بشه. اما اگه 

یادت باشه قرارداد ما یه بند اضافه داشت... کاِر من فقط خو گرفتن با 

سیاهی بود، قرار نبود فرو برم تو باتالقی که بوی بدش از پشت عطر 

 کنه.رو خفه می تون هم آدمبلک افغان

ای رنگ کنج لب و بعد سیگاری قطور و قهوه ای مکث کردتارخ لحظه

گذاشت. دودش را با حوصله بیرون داد و به شهرزاد نگاه کرد. برق 

 .آور بودچشمانش بیشتر از همیشه هراس

نمیشه قاطی بشی ولی آلوده نشی. اگه سنگ قالبت کردن،  -

 کم جایگاهت با شکار عوض میشه.درنهایت فرو میری و کم

هنوز  هایشکرد. ترسیده بود اما عمق چشمهش میشهرزاد با نفرت نگا

. مثل چند سال پیش که به تارخ گفته بود اگر جسارت و شرارت داشت

جای همه کارگزارش  قتِل دخترهای دزدیده شده را تمام کند، او به

خواهد شد. هدف تارخ، تسلیم کردِن ماریا توسط پدرش بود اما شهرزاد 

ن دم و دستگاه هرکسی آنقدر اراده نداشت . در ایهم پیشنهاد بدی نبود

که خود را به دست خود تقدیِم شیطان کند. پل ارتباطی داشتن برای 

تارخ مثل یک آِب نطلبیده بود! پس روی هوا ُمرادش را زد و هنوز هم 

 کشید.دست از دخترک نمی
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فهمی. اما تهش چی؟ من و نمیای که دیگه بوی گندشاونقدر آلوده -

ل تو تبدیل به یه الشخور بشم! الشخوری که روی خوام مثنمی

 سازه واسه اهدافش.شینه و از این ِهَرم، پله میهای بقیه میشونه

سیگار تارخ خاموش شد اما... دخترک از لمس خاکستر آن به روی 

 اش، محکم چشمانش را روی هم فشرد و صورتش جمع شد.شانه

حواست باشه چاِک ی سفید طالیی. دیگه داری تند میری عفریته -

دهنت که وا شه و کلوِم بدوقت ازش ِقل بخوره بیرون وضعت از 

 اینی که هست هم بدتر میشه.

هایش را روی هم دخترک از فرط ترس می لرزید. اما محکم دندان

 اش را هم ادا کرد.ی توان آخرین جملهفشار داد و با تتمه

هست که خواد بکن. ولی بدون آخرش یه نفرم هرکاری دلت می -

. شاید از کویر برای خودت قلمرو های خودت بشینهرو شونه

کنه... و ات میهای دریا بیچارهساخته باشی؛ اما درنهایت دست

هاشو دست آبتین سپرده، اون روز برای کسی که اختیار داشته

 زیادم دور نیست.

 ۲۰۲#پارت_

 

تارخ به وضوح عصبی بود. فکش سفت شده بود و چشمانش خونین 

اش را سمت عقب برد و سرنگ را چنگ زد. بود. دست مشت شده

ی اولش که روی پای شهرزاد ریخت، دخترک از فرط درد و قطره

ی دوم سوزش لرزید و با چشمانی گرد شده به آن نگاه کرد. تارخ قطره

هایش را به هم فشرد که جیغ را چکاند و این بار دخترک محکم لب

نار صورتش بود و نزدیک گوشش . همان لحظه سر تارخ کنزند

 گفت:می
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ست و تِن تو رنجور و نازک... دلم قطرات اسید سوزاننده -

شنوی و و میخواد بدونم وقتی خودت، بوی سوختگِی خودتمی

 کاری از دستت برنمیاد، بازم زبونت انقدر دراز هست یا نه! 

ی بعد را چکاند. پاهای دخترک سفت شد و لرزید. از فرط قطره

 بار پُر بود از غیظ و نفرت.ت زبانش بند آمده بود. لحن تارخ اینوحش

ی بزرگتر از دهنش ی احمق و مزاحم، این دفعه لقمهاون پسره -

برداشته که هیچ، با پای خودش هم افتاده تو تله. اما این تله یه 

پنیِر چرب و چیلی نیاز داره که اون موِش کثیف رو گیر بندازه. 

 تونه گیرش بندازه؟کی بهتر تو می خودت بگو بلوندی...

 رخ زمخت او نگاه کرد.شهرزاد با وحشت و التماس به نیم

 کرد دیگه! مگه نه؟طبق آخرین پیامش بلوندی صدات می -

های شهرزاد از هم فاصله گرفت اما تا بخواهد حرف بزند... تارخ لب

 سرنگ را توی پایش فرو کرده بود.

کوبید. نگاهش به را روی زمین می سیروان بداخم و کالفه سر کفشش

کرد. شمرد و با ولع به آنها نگاه میها را میمردی بود که تندتند پول

. اسمش انوشیروان بود؛ اما خودش اصرار داشت انوش صدایش کنند

کرد که روی کمد سبز و رنگ و رو پرستی نگاه میسیاوش به آفتاب

 باید پوستش سبز شود یا دانست حاالرفته نشسته بود. بیچاره... نمی

زرد! روی همین حساب هم به چیزی میانگیِن این دو رنگ تغییر کرده 

. سر انگشتش را توی دهان بود. چشمان سیاوش تا انوش امتداد یافت

شمرد. سرش را کنار گوش برادرش برد و او نیز ها را میمیزد و پول

 قدری سر کج کرد.

پدرها بس که یر شدن اون بیمرتیکه چرا سادیسم داره انگار؟ خم -

 شون کرد.مالیتف



 

669 | P a g e 
 

هایش را روی هم فشار داد که نخندد. دستی دور سیروان محکم لب

 چانه کشید و کنار گوش سیاوش گفت:

ای رو امضا کنه که ممکنه بکشوندش پای قراره پای معامله -

 ی دار. مجبوره محتاط باشه.چوبه

چشمی به سیاوش نظر ها را دسته کرد و زیرهمان لحظه انوش پول

 انداخت.

ی بدیه آق سیاوش. کافیه یه لحظه غفلت کنی، دور و زمونه -

ِکشن و ِد به الفرار. البت! حاجی از خودیاس. و میزیرپات

اش مرحمت و لطفش اونقدری شامِل ما شده که نخوایم واسه

 گردی کنیم.دندون

رفت. سیاوش نگاهش را کوتاه میان آن دو چرخاند و به سمت انوش 

کرد که ای کار میدر آن زمین کهنه و متروک، توی کانکس زنگ زده

ای نشسته تر بود. او پشت یک میز قهوهداخلش از بازار سیاه هم شلوغ

ست و سندهای زیادی را بود و از دفتر دستکش پیدا بود جاعِل ماهری

دستکاری کرده. سیاوش صندلی را چرخاند و برعکس روی آن 

اش را روی مچ را به پشتِی آن تکیه زد و چانه هایشنشست. دست

 دست چپ نهاد.

احتیاط مشروط به عقله انوش خان! ولی خدا رو خوش نمیاد این  -

کاغذا با تُف دوش بگیرن. رفتی خونه یه آب توبه بریز سرشون 

 ات رغبت کنن دست بزنن.همچین طیب و طاهر بشن زن و بچه

اش پیدا یکی نبود و زنگار گرفته های یکی بودانوش کوتاه خندید. دندان

 شد و دستی میان موهایش کشید.

هایی که تُف خورده باشن. ما اهل خونه عادت دارن به اسکناس -

بچه پایینیم مشتی! کوفت بذاری جلومون ولی اسِم پول روش 

 برکت!گیم هللاباشه، صد بار می
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 سیاوش با سر به موهای او اشاره زد.

بی بهت نساخته قرمز در آوردی جای تقل N2البد واسه همینه  -

 ای. یارو از بس َجَلب بوده جنس ِفیک زده به موهات.قهوه

انوش بلندتر خندید و سیاوش کارت یک آرایشگاه مردانه را از جیب 

 شلوار بیرون کشید و مقابل او گذاشت.

. و درز بگیری برو پیش آریاناین دفعه خواستی سفیِد موهات -

نی تخفیف که هیچ، کمپلت رایگان ِمش و رفیقمه. بگی آشنای م

ای ازت بسازه که ات. همچین تیکهکنه واسهکشی میکراتین و آب

 خودت بمونی تو نخِ خودت.

پرست را از انوش با خنده تشکر کرد. چایش را هورت کشید و آفتاب

روی کمد برداشت و روی شانه گذاشت. حاال پوست تن حیوان به 

 .رنگ کاپشن زرشکی او بود

تون اینم سند خدمت شما. حاال خریدار و مالک زمین منم. با اجازه -

مونه پیش خودم و یه کپیش هم محظ احتیاط ور دست اصلش می

 شما.

سیاوش سمت سیروان برگشت. برادرش اتوکشیده و مرتب چند قدم جلو 

رفت و با همان اخم غلیظ سند را بررسی کرد. اینکه سیاوش خیلی زود 

ی پسندید. از نظر او هرکسی در حِد خانوادهمیشد را نمیبا همه اَیاق 

دار میشد اگر با اغیار شان خدشهنیا نبود و شأِن شهرتبزرگ

 صحبتی پیشه کنند.هم

آمدند. سیاوش با لبخند واتساپش را دقایقی بعد از کانکس بیرون می

کرد و در پاسخ ماریا که نوشته بود ِکی برمیگرد، ُویس چک می

 اد:فرستمی

بستگی به دلتنگِی تو داره! هرچی بیشتر دلتنگم باشی، زودتر  -

 میام.
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 ۲۰۲ادامه... #پارت_

 

سیروان اخم آلود منتظرش بود و سیاوش با تخسی ایموجِی چشمک 

 نوشت:فرستاد و میگفتِن ماریا می« زهرمار»مقابل 

با ما به از این باش خانوم خانوما! زهِر چشم گرفتن کم بود که » -

 «مون؟چنته ی زهِر مار هم بریزی توخوامی

تلفن همراه را توی جیب کاپشنش گذاشت و زیپ آن را تا نصفه باال  

کشید. تقویِم پاییز به تاریخِ آبان رسیده بود و هوا با سری فرود آمده 

 آن تعظیم کرده بود. مقابل سرمای

کنی خدایی نکرده پیشونیت چین و چروک داداش؟ اخم میچته خان -

 آ!و واسه بوتاکس کنار بذاریفته باس دار و ندارتمی

 کنی سیاوش. و خراب میبس که لودگی پیشه کردی اعصاب آدم -

پای او هایش را در جیب کاپشن گذاشت و همسیاوش با بیخیالی دست

 حرکت کرد.

بیخیال حاجی. ُشل بگیر! زندگی رو باس راحت بگیری تا راحت  -

 بگذره.

داد. نگاه سیاوش سمت پیرمردی کشیده شد که  سیروان کالفه سر تکان

کنج دیوار یک خرابه نشسته بود و روی منقل کوچکش ذرت باد میزد. 

ی بار سیاوش به چهرهی تهران بود. نگاه اسفآنجا قسمتی از حومه

پوشی بود که سر مبالغ های کهنهسوخته و سرخ پیرمرد و مشتریآفتاب

ها توانست درک کند این آدمن نمیزدند. به هیچ عنواناچیز چانه می

 گذرانند.چطور زندگی می

دونم، ولی من یکی بدجوری هوس بالل کردم. تو دل تو رو نمی -

 شیش!سرما بالل گاز زدن یعنی تاِس جفت
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و بدون اینکه منتظر پاسخ سیروان بماند سمت پیرمرد رفت. او با لحنی 

تاسف سر به خنداند و سیروان با خوش و سرزنده پیرمرد را می

داد. روی پیت حلبی، پشت به آنها نشست و لحظاتی طرفین تکان می

ی هایی که در حاشیههایی که خریده بود بین پسر بچهبعد سیاوش بالل

مانده کردند پخش کرد و با دو تا بالل باقیکوچیک بازی میکوچه گل

ا سمت سیروان برگشت. برادرش ابتدا امتناع کرد، اما سیاوش چنان ب

 ولع باللش را گاز میزد که او هم مایل به خوردن شد.

 امروز شهره اومده بود کارخونه. -

ی او، سیاوش به تندی سمتش سر چرخاند و سیروان بارهاز حرف یک

 ادامه داد:

یه سری حرف و درف الکی میزد محِض اینکه شیره بماله  -

شو گفت یا پول، یا... استغفرهللا! اون زن به کل عقلسرمون. می

 از دست داده.

 تر بود.دستش را میان موهایش حرکت داد. اخمش حاال از قبل هم غلیظ

کشی جایز نیست ولی میشه دستش انداخت. این دفعه عقب -

 داداش! باس مقابله به مثل کرد.خان

نگاه سیروان به او باریک بود. سیاوش بالل را روی زمین انداخت و 

 .زدهایش را به هم سایید و حرفی ندست

من یه چیزی رو فهمیدم سیاوش... شهره بین کارگرهای کارخونه آدم  -

داره. همونام اونقدر تیز و بز بودن که آمار بدن بهنام اینجا نیست و تو 

و از دونست تنهام، وگرنه حرفاشتو از ما سوا کنی. میهم قراره راه

 کرد و...قبل آماده نمی

... فرمالیه! یه جدایی الکی و این سوا شدن باید اتفاق بیفته اما -

 ی سوری!مرافعه

 ی سیاوش، او ساکت شد و سیاوش نیشخند زد.با حرف یک باره
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ی نقشه هم یکی شدن ماست در مقابل شهره، میشه ضرِب تتمه -

خواد، مون داد. اون ما رو میچاقویی که خودش ساخت و دست

یست. ولی با پول و دارایی! پس سرشاخ شدن باهاش به نفع ما ن

کدوم ندونن. فرستیم سراغش. طوری که هیچهوا میبهنام رو بی

ایه و اونوقت هم گوشی دسِت آقابابا میاد که زنش چه مار غاشیه

 شو نداره.خوره که توقعمن چرت نگفتم، هم شهره از جایی می

لبخند سیروان کمرنگ و مرموز، اما موافق بود. به سیاوش نگاه 

که توی سرش بود دودل بود. خورشید  کرد و برای زدن حرفیمی

های آبی و نارنجی نشست و سیاوش خیره به رنگکم به غروب میکم

 کردند.بود که چگونه جدال می

 خوام در مورد اون دختِر یهودی بپرسم.اگه اشکالی نداره... می -

رقصی سیاوش چند لحظه مکث کرد. رنگ نارنجی در آسمان خوش

 ود.کرد و آبی مغلوب شده بمی

 اسمش ماریاست نه دختِر یهودی. -

 اخم سیروان جمع شد. اسم آن دختر اصال برایش مهم نبود.

خوام بدونم... هدفی هست پشت فرقی نداره اسمش چی باشه. می -

 این وصلت؟

ی منتظر برادرش سیاوش با نیشخند سر تکان داد و چشم به چهره

 دوخت.

م یادت افتاده ما اوستای داداش؟ تنت خورده به تِن بهنا چه هدفی خان -

ام عینهو قرارداد و دو دره بازاییم و فکر کردی این دختر هم واسه

 ست؟معامله

 منظور من این نبود. فقط... -

 ی کالم را به دست گرفت.دستش را مقابل او گرفت و خودش رشته
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یه بار گفتم ولی انگار حرف چوپان دروغگو پیش داداشش هم  -

کنم. به ارواح خاک مامان هیچی ارش میبُرو نداره. از نو تکر

تونه بهم پشت این قضیه نیست ااِل اینکه یه نفرو پیدا کردم که می

 زندگی بده. 

 جان لبخند زد.و دو مرتبه به غروب نگاه کرد و کمرنگ و نیمه

کنم یه جون به جونام اضافه میشه. دونی که... نگاش مینمی -

 بره.میشوره ماریا خوِد نوره. سیاهی رو می

سیروان بازمش را عمیق بیرون فرستاد و دستی به چانه کشید. اخمش 

های سیاوش باز نشد و وقتی او هم به غروب با هیچکدام از حرف

 «یهودی!»داد... خیره شد، در ذهنش تنها یک کلمه جوالن می

 ۲۰۳#پارت_

 

 اولین چیزی که باعث شد دلت بره براش چی بود؟ -

 دونم...نمی -

 با استهزا یک تا از ابروانش باال انداخت و سیاوش خندید. سیروان

 ِد آخه اگه بدونی که دلت نمیره براش نوکرتم. -

و آن یک جمله و لحن آرامش، آنقدر گرم بود که سنِگ دِل سیروان را 

هایش هویدا شود. قصد رفتن داشتند که... نرم کند و رد لبخند بر لب

عابر، سمت عقب برگشت. گمان سیاوش با دیدن چیزی روی کفش یک 

بوکس طالیی افتاد، کرد اشتباه دیده اما چشمش که به نماد دستکش

معطلی سمت پسر جوانی دوید که وقتی فهمید سیاوش متوجه او بی

اش را پوشیده و به سمت مخالف پا به فرار گذاشته شده، کاله هودی

 بود.
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هکار نبود. سرش بود و هرچه صدا میزد گوش سیاوش بدسیروان پشت

 کرد.فکی سفت شده آن پسر را تعقیب می با اخم و

بست، هودی او را کشید ی بندرنهایت گیرش آورد. انتهای یک کوچه

و پسرجوان به قصد پرخاش سمتش چرخید. نگاه سیاوش به موهای 

ای و کارکشته مطابق اصول بوکس قرمز او بود وقتی هردو حرفه

ی دیوار نگهش او چربید. گوشه گالویز شدند. درنهایت زورش به

نوا کوبید. پسِر بیداشت و با خشم و بدون وقفه به جانش مشت می

حال بود وقتی دست سیاوش با چاقو کنار سر او، روی آلود و بیخون

آلود و طاغی فریاد دیوار کوبیده شد. سر جایش لرزید و سیاوش غضب

 زد:

 خور؟ی حرومکجاست؟ کجا قایمش کردین مرتیکه -

نفس میزد و نگاه لرزانش خیره پسرک ساکت بود. از فرط وحشت نفس

زمان بلند و کوبید و همبه چاقویی بود که سیاوش مدام کنار سرش می

 کشید:عصبی داد می

 شهرزاد کجاست؟ شهرزاد کجاست؟ شهرزاد کجاست؟ -

افتاد. گرفت و مرد بیشتر از رمق میبا هر سوال، صدایش اوج می

سرش برد و موهای نسبتا را رها کرد. دستش را پشت ی اوسیاوش یقه

پُرپشت و قرمزش را گرفت و کشید. او محکم چشم بر هم گذاشت و 

چشمان سیاوش سرخ و برافروخته شد. کالم ماریا داشت به حقیقت 

کرد، حاال پیوست. هیوال شده بود! گرگی که به سختی رامش میمی

 داد. وجودش جوالن می افسار َدریده بود و وحشیانه و طاغی در

اش را توی دیوار کوبید. آنقدر کوبید و کوبید مرد را چرخاند و پیشانی

ترق و فریاد زد تا خون از دو طرف پیشانی او راه گرفت. صدای ترق

اش شنیده شد و سیاوش هرلحظه قدرت ضرباتش را استخوان پیشانی

 برد.باالتر می
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تو تا همین حاال فتیمونی گرفتی؟ بچرخون زبوِن کوچرا الل -

تو احمق. ناموس! وا کن فک واموندهتو ُخرد نکردم. با توئم بیکله

رسه و بعد این همه شهرزاد کجاست؟ کجاست که دستش بهم نمی

 مدت یادش میاد راپورت بده؟ کجــاااست؟!

ی فریاد آخرش، چنان بلند بود که پسر حس کرد کنترل دستگاه تصفیه

ی نمانده بود شلوارش را خیس کند که سیاوش ادرارش را ندارد. چیز

لرزید اما با تمام وجود دار برش گرداند. او به وضوح میحرص

دانست اگر کالمی لو دهد و . خوب میهایش را به هم دوخته بودلب

زنده بماند، ضرباِت سیاوش در کنار مجازاِت دژخیم نوازش حساب 

یاوش بمیرد اما به چنگ داد همین حاال به دست سشوند! ترجیح میمی

ی حوا... اسمش گویا بود و شاه نیازی به اثبات دژخیم نیفتد. سردخانه

شود و راه و روش مجازات را دانستند او از خون تغذیه مینداشت. می

 از بَر است.

داد. مرد دست و پا میزد و او دندان به سیاوش گردنش را فشار می

رق بود و موهایش به آن چسبیده اش خیس از عسایید. پیشانیدندان می

 بود. 

اش، قلِب ی تیز و برندهچاقو را در دست دیگرش فشار داد. هدِف لبه

ی مردی بود که مقابل تن برافروخته و عصبانِی او بپربپر وامانده

 داد. ها عذابش میکرد و با صدای بلند ضربانمی

داد و این بار هایش را روی هم فشار چاقو را باال برد. پسر محکم چشم

ی نجس، شلوارش را تَر کردند و سیاوش از الی دندان واقعا چند قطره

 توی صورتش گفت:

باره بکشمت. تو باس زجرکش حیفم میاد در عیِن نجاست یه -

و شکر کن که من اهل عذاب و شدی کثافت! اما برو خداتمی

 مجازات نیستم. تخصصم فقط تو تیِر خالصه و بس! 
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زده اش با تکانی شدید کشیده شد و بهتن نیامده، شانهدستش هنوز پایی

 به سیروان نگاه کرد که مضطرب و ناباور مقابلش ایستاده بود.

کنی سیاوش؟ این کیه اینجا؟ تو معلوم هست چیکار می -

 خواستی چیکار کنی با اون چاقو؟خواستی... میمی

و با سیاوش پوزخند زد. بزاق دهانش را با خون روی زمین انداخت 

 سر به آن مردک اشاره زد.

و اشداداش؟ ماده و تبصرهقطع کردِن علِف هرز حکمش چیه خان -

 بگو... جرمش هرچی که باشه خریدارم. 

سیروان اخم کرد. عصبانی میان برادرش و آن پسر قرار گرفت و توی 

 صورت سیاوش فریاد زد:

باشن، اگه علِف هرز جون داشته باشه و اسم انسان روش گذاشته  -

قطع کردنش مساوِی با بدترین مجازات دنیا. مجازاتی که با 

ُجوه. عذاب وجدان! تو میی روحست ولی خرخرهجسمت بیگانه

زدی به قلبش... شک ندارم بعدش عذاب تو اون چاقو رو می

 کرد.ات میوجدان دیوونه

رفت و حال و هایش با شدت باال پایین میسیاوش نیشخند زد. شانه

 قرار و آشفته بود.بیروزش 

شناسی آقای وکیل! من یه عمره مخ تو نمیپس معلومه داداش -

جام نیست وقتی اژدها شدم ام. ریسمون سیاه و سفید به هیچردی

 بعد از این همه کشت و کشتار!

 ۲۰۳ادامه... #پارت_

 

سرش بود. سیروان قدمی سمت سیاوش برداشت. پسر همانجا پشت

نیا نگاه با ترس به بحث برادرهای بزرگلرزید و سوک دیوار می

 کرد.می
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و کنترل کنه، هرگز منقرض اژدها اگه بلد بود آتیِش وجودش -

ای که قدرت رو بگیری تو مشتت، نه اینکه نمیشد. وقتی برنده

اجازه بدی خشم کنترلت کنه و با یک اشتباِه کوچیک از پا َدِرت 

 بیاره.

اط نزدیکش میشد. درست مثل نفس میزد و سیروان با احتیسیاوش نفس

گرگی که از گله طرد شده باشد، خروشان و عصبی بود. آنقدر زیاد که 

« هیوال»ی توانست آرامش کند. واژهدیگر کریستاِل گردنش هم نمی

پیچید پس... چرا حالش را خوب مدام با صدای ماریا توی ذهنش می

 کرد؟ نمی

ها ممتد را بسته بودند. نفسترین ترازوی دنیا اش سنگینانگار به سینه

ترین کار دنیا بود. دژخیم، بودند اما گذشتن از گلو برایشان سخت

شده که سیاوش خودش هم در دژخیمش کرده بود! آنقدر دقیق و حساب

 بهت بود.

های سرخ و ناآراِم او به دست سیروان که روی مچش نشست، چشم

 چشمان آرام و ناخوانای برادرش خیره شد.

 من. مسلط باش به آتیِش خشمت سیاوش. بدش به -

سیاوش ساکت بود. سیروان بااحتیاط چاقو را از میان دستش خارج 

کرد و با نفسی عمیق و آسوده توی جیب خودش گذاشت. سمت پسرک 

دار چرخید و قبل از اینکه حرفی بزند، صدای سیاوش عصبی و خش

 سر به گوشش رسید:از پشت

نداشته باش ولش کنم به امون  کشمش. ولی توقعخب نمیخیلی -

ها ببرنش انبار. اونجا بساط شکنجه و آدمش هم سپرم بچهخدا. می

 شو.کنن زبونهست... وا می

اش کشید. قلبش هنوز هم تند میزد. سیروان دستی به پیشانی عرق کرده

 افتاد.رسید... معلوم نبود چه اتفاقی میاگر یک لحظه دیر می
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 کنی.رش میبه من ربطی نداره چیکا -

هایش حاال بین چشمان سیاه او سمت برادرش چرخید. مردمک

 چرخید.می

های خواد من دستم بخوره به صیغهولی همونقدر که تو دلت نمی -

خوام دستای داداشم آلوده به خون بشه. آسمون هم موقتی، منم نمی

 ای سیاوش؟ منی! متوجه ِبه زمین بیاد... تو تنها برادر

حال لبخند زد. سرش را به معنای تایید جنباند و سیاوش کج و بی

 سیروان گفت:

ردیاب بهش  قبل از اینکه ببریش انبار خوب بگردش. ممکنه شنود و -

 وصل باشه.

ها لخت و عور بندازنش تو اون خراب شده تا سپرم بچهحالیمه. می -

 حساب کار دستش بیاد.

یاوش گردنش را پسر بیچاره سر جایش به رعشه افتاده بود وقتی س

اش کرد به سمت ماشین روانهگرفت و همانطور که ناسزا بارش می

 کرد.

اش تهدید دانستند همان لحظه، زرنگار میان خانهو شاید هیچکدام نمی

فشرد. افرادش خانه را میشد و ژوبین سر اسلحه را پشت گردنش می

ا به فرق کردند و وقتی به نتیجه نرسیدند، او قنداق اسلحه رتفتیش می

سر زرنگار کوبید و به افرادش عالمت داد برای همیشه خالصش 

 کنند...

 

 ۲۰۴#پارت_
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کوبید. شعف و اضطراب، با سر کفشش را با استرس روی زمین می

هایش به غلیان افتاده بود اما نیمچه اخمش ناشی بود از هم در شریان

کوچکترین ی زرنگار. بیشتر از دو هفته بود بدون بارهغیبت یک

دانست وکیلش کجاست. چندین بار خبری رفته بود و سیاوش حتی نمی

از رحمتی پرسیده بود، اما ظاهرا او هم اطالع نداشت و سیاوش 

مجبور بود کارهایش را به خوِد رحمتی بسپرد. داشتن ماریا و 

محرمیت با این صنِم بلورین برای او دست کمی از رویا نداشت. برای 

ِر رویا هم سخت است، چه رسد به لمس کردنش! و انسان حتی تصو

 سیاوش حاال آرزوی محالش را در انتهای امکان یافته بود.

سمت ماریا سر چرخاند. دخترک بازوهایش را بغل کرده بود و غرق 

های موزائیِک کِف سالن. شده در عالم تفکرات، خیره بود به خط

ش مثل همیشه آزاد آمد و شال شکری رنگای به او میپانچوی نسکافه

اش افتاده بود. موهایی که از و بدون محدودیت روی موهای پَر کالغی

پخش شده و از جلو دو رج باریکش به دلبرترین وجه  روی شانه پشت

و رینگ  بند نقرههای سیاوش تا مچممکن میان صورت رها بود. چشم

آبی با های رز ی دخترک پایین رفت و به آرامی لبخند زد. گلساده

بند کار شده بودند و در مرکز رینگ گل رز ظرافت تمام دورتادور مچ

ظریف و کوچکی پیدا بود. همین دیشب بعد از باز کردِن پانسمان پای 

. آن گرفتن آن را به انگشتش انداخته بود« بله»دخترک و درست وقِت 

آمد. اگر ترین تاریخِ دنیای سیاوش به حساب میلحظه قطعا طالیی

جمهور یا بزرِگ مملکت بود، بدون شک دیشب را به عنوان یسرئ

تعبیِر »گذاشت کرد و اسمش را هم میبهترین مناسبِت تقویم اعالم می

 «.رویا

های کردند. انگشتوار دست ماریا را طلب میانگشتانش اتوماتیک

ظریف او را که گرفت، دخترک قدری لرزید و سیاوش از سرمای 

ی پرسیدِن علت جنباند و ماریا شانه به نشانه دستش متعجب شد. سری

باال انداخت. همان لحظه مددیان از اتاق سیروان بیرون آمد و 
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رنگ زیر بغل داشت، نگاهش را با لبخندی ی آبیدرحالیکه دو پوشه

 اجباری به نگاِه منتظر سیاوش دوخت.

تونین تشریف ببرین سر نمازن. اجازه بدین تموم بشه، بعد می -

 داخل.

بلندی کشید و نفسش را فوت کرد. همان لحظه ماریا با «ِ نوچ»سیاوش 

 کرد.ی او نگاه میی کالفهاسترس به چهره

 به نظر من این نماز مورد تاییِد خدا نیست. -

 ای نگاهش کرد و بعد کامل سمت او چرخید.سیاوش لحظه

 مگه شما هم نماز دارین؟ -

 معلومه که داریم! -

 خونی؟پس چرا من ندیدم ب -

 ماریا نگاه از او گرفت و شانه باال انداخت.

خونم. نماِز من برای خداست. خاطر تو نماز نمیچون من به -

اصال نماز یعنی حضور قلبی و عبادِت خدا با قلب. کسی که نماز 

و تونی این. میشو جار بزنه... به نظر من مؤمن نیستو عبادت

 به داداشتم بگی.

داد و حرف ماریا که تمام شد، لبخند ش میحرف به او گوسیاوش بی

 زد و دستی به چانه کشید.

باشه بهش میگم، ولی فکر نکنم براش مهم باشه. کسی که با جار  -

 زدن خو گرفته باشه دیگه سمت خفا نمیره.

ماریا حرفی نزد. دوباره سر به زیر شده بود و به خطوط موزائیک 

. باز هم سرد بود. شاید کرد. سیاوش دومرتبه دستش را گرفتنگاه می

 سردتر از قبل.

 پشیمونی از بله گفتن؟ -
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 پشیمون نیستم، ولی... -

دست دخترک را قدری فشرد و ماریا با چشمانی مضطرب نگاهش 

 کرد.

خاطر اینه که تو بیشتر به اما و ولی نداره. شاید این همه تأخیر به -

 واین محرمیت فکر کنی و اگه مخالفی همین اول راه جلوش

 بگیری.

ماریا محکم دست سیاوش را فشار داد. ترس از بند بند وجودش چکه 

 کرد.می

با اینکه گفتم محرم باشیم مخالف نیستم. اما... به اینجا حس خوبی  -

 ندارم.

های ظریف او را محکم میان انگشتان خودش فشرد و سیاوش انگشت

 سرش را جلوتر برد.

عمرم از این کارا  خوام رسمی باشه. من بهمجبوریم. چون می -

کنم. اولین و آخرین دختری که انتخاب کردم واسه نکردم و نمی

یکی شدن نفسام با نفساش، تو بودی. معلوم نیست دژخیم چی به 

دونی زنده گیرم بیارن تیکه سرم بیاره، خودتم بهتر از من می

 بزرگم گوشمه.

و کرد که سیاوش بیشتر سمت او مایل شد ماریا مبهوت نگاهش می

 دست دیگرش را هم گرفت.

چیزم به اسم تو باشه. هم به جای وارث، هم به خوام همهمی -

 عنواِن نفس. تو تنها کسی هستی که تو این دنیا بهش اعتماد دارم.

 های نافذ و سیاه او دو دو میزد.های سرگردان ماریا میان چشممردمک

 پس... پس اون حرفا که زدی... دروغ بود؟ -
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نفس دروغ نیست. اگه نفسم نبودی، به عنوان هم عشق هیچوقت -

 کردم.انتخابت نمی

ماریا سرش را ناباورانه به طرفین جنباند. سیاوش هر دو دست 

 ی خودش نگه داشت.دخترک را باال برد و نزدیک چانه

به خدای باالی سر قسم بخوای به دوست داشتنم شک کنی همین حاال  -

کنم و وفت و زهرماره پاره میی خطبه و محرمیت و هرچی کقضیه

 میندازم تو سطل آشغال. 

 و دوست داری که وارثت باشم؟تو من -

من تو رو دوست دارم که مالکم باشی. هم مالک جسمم، هم تموِم دار  -

 و ندارم.

هایش را روی هم فشار داد. قدری مکث کرد و صورتش را جلوتر لب

 برد.

 

 ۲۰۴ادامه... #پارت_

 

ست و تو این بلبشو که دژخیم به خونَم تشنه خواممن فقط می -

و کرده تو یه کفش که اموال بهنام رو بکشه باال و برادرم پاش

و بهت اعتماد  و نده، تو یه نفر رو نزدیِک قلبم نگه دارمسهم من

تونی از طریق کنم. اگه تو این جهنم سوختم و تموم شدم، می

بر تیاج داره، عالوهنامه و اسنادی که فقط به یه امضا احصیغه

. خیال منم راحته که مهریه به تمام حقوق قانونِی خودت برسی

 هامو دست غریبه نسپردم.داشته

ی چشمش ُسر خورد ای اشک از گوشهقلب ماریا ته سینه لرزید. قطره

باره او را سمت خودش کشید. حتی حضور هوا و یکو سیاوش بی

اش هم نبود. سر ماریا روی شانهاش هم برای او ممددیان و نگاه خیره
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کرد و کنار تراش دخترک را نوازش میبود و او صورت خوش

 گوشش پچ میزد:

ی دنیا بگن من و تو یه ترکیب اشتباهیم... مهم اینه خدا بذار همه -

دونه فقط تو چفِت دِل سیاوشی. اگه حِق هم نبودیم، تقدیِر می

بذاره تو دست و چرخید که دستمونهمیشه نالوطی طوری نمی

 هم.

کرد وسعِت تنهایِی ماریا بیشتر به او نزدیک شد. انگار حاال درک می

گاه او همین ی انزوای خودش است. تنها تکیهسیاوش، درست به اندازه

بخش سیاوش، همین دخترِک ظریف های مردانه بود و تنها تسکینشانه

 و دلربا.

ستفاده کنم. اصال اگه ولی... من شاید نتونم از این اموال درست ا -

 سیروان بفهمه و بعدا بخواد با سوءاستفاده ازم پس بگیره چی؟

تونی مراقبت کنی. اون اگه تونستی مراقب قلبم باشی، از اموالمم می -

ست کجا غیبش زده اما در دونم دو هفتهاسناد دست زرنگار بود. نمی

سیروان از ی کارهاست. حال حاضر منشیش بهترین گزینه برای ادامه

 بره خیالت راحت.هیچی بو نمی

ماریا سر بلند کرد و سیاوش با سر انگشت قطره اشک زیر چشمان 

 خوشرنگ او را زدود.

 و با هم گیر بیاره یا من قبل از تو...اگه دژخیم هردومون -

هایش نشست و وادار به سکوتش ی سیاوش روی لبانگشت اشاره

 نافذتر شده بود.رنگش حاال از همیشه کرد. چشمان شب

ذارم دستشون به همچین اتفاقی محاله. هرچقدر هم تهدیدم کنن نمی -

کنن با یه آدِم ترسو و احمق طرفن، ولی تو برسه. اونا فکر می

کنه که ترم میو از پا در نمیاره... قویها مندونن این زخمنمی

 تر جلوشون وایستم.محکم
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هایش برای حرف ید. لبای لرزهای ماریا برای لحظهچشم مردمک

زدن فاصله گرفته بود که همان لحظه صدای مددیان حواس هردو را 

 پرت کرد:

ها حتما همراهتون آقا منتظرن. فقط شناسنامهبفرمایید داخل. حاج -

 باشه...

ها در «بله»لحظاتی بعد هردو توی ماشین بودند. خطبه خوانده شده و 

شت ثبت شده بود. دخترک ای که روی کنسول ماشین قرار دادفترچه

آلود و عصبی رانندگی سرش را به شیشه تکیه زده و سیاوش اخم

تر. سکوتی های ماریا مالیم بود و باران از آن هم آرامکرد. اشکمی

سنگین اتاقک ماشین را پُر کرده بود و حواس ماریا و سیاوش در آن 

کردن  . درست بعد از امضااتاق به ظاهر محترمانه جا مانده بود

نامه، سیروان آن را بست و سمت ماریا گرفت اما... همان صیغه

وحشِت همیشگی سراغ ماریا آمده بود. دست خودش نبود این همه 

خواست به او نزدیک شود، انزجار. هر مردی، به هر علتی می

. آن لحظه هم همان اتفاق کشیدترسید و خودش را عقب میدخترک می

به طرفش رفت او خودش را روی صندلی . دست سیروان که افتاد

آلود و متعجبی بود که سیروان برای اش نگاه اخمعقب کشید و نتیجه

ی یک دختر اش انداخت. انگار  نگاه کردن به چهرهاولین بار به چهره

دانست که راغب نبود حتی یک نظر دختِر یهودی را نحس می

. مثل یک خنجر اش..ی برادرش را ببیند. بعد هم جملهموردعالقه

ی پرونده»گفت:زهرآلود به قلب ماریا خورد وقتی پوزخندزنان می

ی بد یا دخترهایی مشابه تو قبال زیر دستم اومده. یحتمل یه خاطره

کنین هنوزم آثارش درازی از گذشته همراهتون مونده که ادعا میدست

ی پابرجاست. اما باید بدونی مردها یه سری غرایز دارن که فقط وقت

شک اگه با یه  و بگیرن. بدونتونن جلوششو مهیا کنه نمیزن شرایط

شدی، هرگز این اتفاق نمیفتاد. پوشش خوب مقابل بقیه حاضر می

 «بهرحال َمرده دیگه! یهو شیطون میره تو جلدش و...
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دست سیاوش همان لحظه کنار پایش مشت شده بود و وقتی با اخم به  

نامه را را تمام کند، ماریا صیغهبرادرش گفت آن بحث احمقانه 

 برداشت و سمت در رفت.

گرمای دست سیاوش که روی دستش نشست، صورت خیس از اشکش 

را سمت او برگرداند و نگاهشان برای چند ثانیه تالقی کرد. یادش آمد 

هنوز جلوی در ایستاده بود که سیاوش از جا بلند شده و با ابروهایی 

هوا یک فنجان چای از رد گرفته بود. بیگره خورده مقابل برادرش گا

روی میز بلند کرد و با همان داغی توی صورت سیروان ریخت و او 

که متعجب و ناباور نگاهش کرد، یک تای ابرویش را باال انداخت و از 

و داشته باش تا حواست باشه جایی این»هایش با غیظ گفت:میان دندان

ریزه و داغیشم بد گه! یهو میبدون نقاب پا نذاری. بهرحال چاییه دی

 «سوزونه.می

بعد هم خروجشان از دفتر... و به همین راحتی، روزی که باید برای 

ی ی جاهالنهثبت میشد، با جمله ی زندگیآنها به عنوان بهترین لحظه

 نما نابود شده بود.یک واعظ

 

 ۲۰۵#پارت_

 

برگشت. آن ی سینما نگاه داشت و سمت ماریا ماشین را مقابل گیشه

هایی که زیر چشمانش را خیس کرده زده و اشکصورت زیبا و غم

بود، برای سیاوش از شلیک گلوله دردآورتر بود. سر انگشتش را جلو 

 برد و طره موی بیرون افتاده از شال را نوازش کرد.

خوام رو مخت برم و وادارت کنم با خواد بدونم، نه مینه می -

ی تلخ و با تعریف کردنش خاطرهجوریدِن گذشته برسی به یه 

 دستی دستی یه کابوس وحشتناک جلو چشمات تکرار بشه.
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ریخت دستش کنار صورت ماریا نشست. دخترک سر به زیر اشک می

هایی سرخ و عصبی نگاهش تر از هروقتی با چشمو سیاوش آشفته

 کرد.می

و و! اینمون. ماریا... نگاه کن منامروز یه تعهد عقد شد بین -

ادت باشه، اون تعهد هرچند یک ساله و موقتی، ولی داره داد ی

 زنه از امروز من و تو باهم...می

زد و حال سیاوش سختی میبر هم گذاشت. قلبش ُکند و به ماریا چشم

ی خون بود وقتی صورت دخترک .چشمانش کاسههم بهتر از او نبود

 د.اش را تکمیل کردار و گرفته جملهرا نوازش کرد و خش

ست که با شم همین حلقهزن و شوهریم. خدا هم شاهدمونه. نشون -

وسواس از بین صدتا شبیهش جدا کردم و چفت شده به 

انگشتامون. زن و شوهری یعنی خیلی چیزا... اولیش اینکه تو 

باید بدونی هر چرند و پرندی که بخواد از دهن بقیه در بیاد 

 ام پشیزی ارزش نداره.واسه

 های خیس از اشکش نفس سیاوش را بند آورد.کرد. چشم ماریا سر بلند

خسته شدم سیاوش. از این همه تهمت و قضاوت حالم به هم  -

خوره. اینکه هرکسی از پشت عینک خودش به زندگیم نگاه می

و شو فریاد بزنه... برای من عین ُمردنه! تو حرفامکنه و دیدگاه

 فهمی، مگه نه؟می

ی هایش روی گونهبید. سر انگشتسیبک گلوی سیاوش به شدت جن

های او خیس بود. سرش را به کرد و دستش از اشکماریا حرکت می

 ی ماریا بیشتر اوج گرفت.ی تایید جنباند و گریهنشانه

فهمم قضاوِت غلط دردش از اعدام هم فهمم قربوِن چشات. میمی -

 باالتره. 
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دونی واقع حتی نمیکنی اما درکنی درکم میفهمی. فکر مینه... نمی -

. من یه بخش از وجودم کشته شده بود اما با اتفاق چه حالی دارم

. زندگی روی کنم روحمم برای همیشه از دست دادمامروز... حس می

 ای داره وقتی تمام وجودت نابود شده باشه؟دوپا چه فایده

های دخترک را طاقت شانهماریا که سر به زیر انداخت، سیاوش بی

های و سرش را جلوتر برد. حاال با هر کلمه، ماریا گرمای نفسگرفت 

 کرد.او را لمس می

هرکدوم از ما، یه قسمتی از وجودمون رو یه جای این زندگِی  -

وامونده جا گذاشتیم که ناخواسته ازمون گرفتنش. آدما عادت دارن 

اش بیشتر از اینه که با چهار کلوم قاتل باشن... ولی قلب جربزه

 و دری وری از پا دربیاد.لیچار 

ماریا سرش را به طرفین جنباند. سیاوش شک کرده بود، اما عمق 

دانست و دخترک توانی برای توضیح نداشت. نبش قبر فاجعه را نمی

هایش. حاال فقط خاطرات شوم گذشته فقط سیلِی سرخی بود به جاِن نفس

مدت، اما خواست... آرامش! آرامشی هرچند زودپا و کوتاهچیز مییک

های یک آشنا! این وابستگی کار دستش داده بود. آنقدر که از دست

هایش شد. این مرد یک صدای قلب سیاوش منجر به دور شدن لب

زمین به او بدهکار بود اما... آیا تسلیم کردِن قلب و نفسش، بهای 

مناسبی برای این معامله نبود؟ سیاوش اکنون در مقام همسرش بود! 

ژوبین حتی به زبانش نیاورد اما سیاوش با جسارت و جایگاهی که 

ها بسیار اش کرده بود. میان گرگ و شغال تفاوتجرأِت تمام عملی

بود... آنقدر زیاد که نفرت از قلب دخترک رخت بربست. تمام جانش 

های گرمش... وقتی دور جسم پُر شد از عطر خنک سیاوش و دست

رونش بردند. از همان شب بود که جان او تنیده شدند و از گاراژ بیبی

گر شد. همان سایه ی حمایتناجی در قلب وارثش تبدیل به یک سایه

تر از هرکسی به و محرم تر از واقعیتاکنون حقیقی شده بود. حقیقی

 غیر از خدا.
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اش را به زبان توانست خواستههای ماشین دودی بود پس میشیشه

وار، صدایش به نرم و زمزمهزیر بود وقتی بیاورد. همچنان سربه

 گوش سیاوش پیچید.

دونم برات سخته حرف نزدن میشه... میشه بغلم کنی سیاوش؟ می -

 اما... لطفا هیچی نگو. هیچی هم ازم نپرس. فقط بغلم کن.

قلب سیاوش به سختی کوبید و لرزید... و ماریا ندانست با سر بلند 

ورد. هردو دستش به آهای سیاه و مجنون میکردن، چه بر سر آن چشم

ی محکمی بود کمر ماریا پیچید و چند ثانیه بعد، سر دخترک روی سینه

زد. سیاوش گرم و اش فریاد میهای قلبی عاشق را زیر گونهکه کوبش

محکم در آغوشش گرفته بود. تنش داغ بود. مثل همیشه ملتهب و 

به  قرار، اما سرشار از آرامش. ماریا پیراهن او را مشت کرد وبی

خود نظم گرفته بود. این هایش خودبهآرامی پلک بر هم نهاد. نفس

 آغوش مردانه و آشنا از خیلی وقت پیش امتحانش را پس داده بود.

شال دخترک دور گردنش افتاد و سیاوش ریز ریز روی موهایش بوسه 

تر از قبل جا شد و او محکممیزد. ماریا قدری در آغوشش جابه

 ظریف و لرزانش پیچید. هایش را دور تندست

 

  ۲۰۵ادامه... #پارت_

 

دونم حاال دیگه ما شدیم تخِم غاز خورده و وروره جادو؟ می -

وکیلی نطق نکنم جونم دراومده. خوای حرف بزنم، ولی هللانمی

شم باس از بهنام بپرسی بلکه لو داد وراجی تو خونمه اصال! دلیل

خته که زبون من قبل از عملیاِت ساخت و پاخت چی تو غذاش ری

 هللا.سه متر اضافه شده از سایِر خلق

 ماریا آرام شده بود. ناخودآگاه به حرف سیاوش خندید و زمزمه کرد:
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 زنه.تربیت! آدم درمورد پدرش اینطوری حرف نمیبی -

بابای ما منم که چیز بدی نگفتم. فقط از کاربلدیش میگم که بدونی خان -

بیفته یه دستگاه تولید مثلی داره که اِی واسه خودش. پاش اعجوبه

 مرحوم فتحعلی شاه هم نداشت.

های سیاوش به لبخندی کمرنگ کج شد. فقط ماریا بلندتر خندید و لب

خواست. نهایت آرزویش این بود که صدای ها را میهمین خنده

ی ماریا همیشه توی گوشش بپیچد و او حظ های گرم و دخترانهخنده

 اش.ببرد از نُت به نُت

رسی که بهنام . یه وقتی به حرفم میآره... بخند خانوم خانوما.. -

خان با دو جین بچه از ترکیه برگشت و یهو دو ماه بعد صداش 

نوازی در اومد که بله! شب جمعه بوده و بابای ما هم عنِد مهمون

 ی خیرات!و سفره

و  حاال ماریا به وضوح قهقهه میزد. از فرط خنده نفسش تنگ شده بود

. او میان موهای دخترک ی سیاوش چسبانده بوداش را به شانهپیشانی

 داد:تر از قبل ادامه میکشید و تخسدست می

شونو چی بذاریم؟ تو اسم ترکی بلدی ماری؟ بهرحال آبجی و اسم -

 و که نمیشه این و اون صدا کنیم.داداشام

د و لبخند ی او مشت کوبیرفت وقتی به سینهماریا از خنده ریسه می

 سیاوش بیشتر جان گرفت.

زنی سرش حرف میبسه سیاوش. اگه بابات بفهمه اینجوری پشت -

 یه تنبیه حسابی رو شاخته.

ی پانچوی ماریا سیاوش بیخیال شانه باال انداخت و دستش سمت یقه

. نفس دخترک گرفت وقتی او صورتش را خم کرد و با عطش رفت

 گودِی گلوی دخترک را بو کشید.
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ی نبیه اصلی وقتیه که بفهمه پا گذاشتم رو خط قرمزش و یه میوهت -

 ممنوعه رو گرفتم تو دستام.

های ماریا گل های او سرخ شده بود و گونهسر که بلند کرد، چشم

تاب اجزای های دخترک بسته شد و او داغ و بیانداخته بود. چشم

 بوسید.صورتش را می

باشه، من از تو دست ولی اگه مجازاتش سنگسار و اعدام هم  -

زنی به پوستت انقدر شیرین میشه؟ کشم. بالگرفته... چی مینمی

 المصب عینهو باقلواست. نمیشه دست کشید ازش.

خندید. سیاوش صورت ظریف او را ماریا ریز ریز در آغوشش می

های خوشرنگ و زیبایش خیره شد. میان دستانش قاب گرفت و به چشم

و هر کلمه را به وضوح از انتهای قلبش این بار صدایش آرام بود 

 .آوردروی زبان می

دیگه هیچوقت گریه نکن. الاقل پیش من گریه نکن. جون دارم با  -

دژخیم در بیفتم و تو روی بهنام و سیروان وایستم، ولی اشکای تو 

 از پا َدَرم میاره.

عطر ای از موهای خوشماریا در سکوت نگاهش کرد و او طره

 دستش گرفت و به نرمی بوسید. دخترک را توی

و ببینم. همیشه که نمیشه روزایی هاتخوام امروز فقط خندهمی -

 دوتایی رو طالیی ساخت!

ای بود که ماریا سوالی نگاهش کرد و پاسخش لبخند کج و چال گونه

. نگاه ماریا دادی سیاوش را تخس و َشرتر از همیشه نشان میچهره

اش ی مورد عالقهن تصویِر هنرپیشهسمت شیشه کشیده شد و با دید

 .تر شدزده به سیاوش نگاه کرد و لبخند او عمیقبهت
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ها رو خاطر همینم بلیط، بهدونم چقدر منتظر فیلم جدیدش بودیمی -

نشینی واسه من اینترنتی ردیف کردم. هرچند دو ساعت گوشه

 کنم.زیادی سخته، ولی به خاطر تو تحملش می

ی سیاوش هایش را روی شانهوت خندید و دستماریا همانطور مبه

 گذاشت.

 و بشناسی؟باورم نمیشه... تو ِکی وقت کردی انقدر من -

سیاوش لب پایینش را تو کشید. نگاهش خاص بود وقتی موهای 

 دخترک را دور انگشت پیچاند و زمزمه کرد:

همون وقتی که دلبر حواسش به هرچیزی بود، ِاال دیوی که  -

پیچید الی اون شعرهای خرید و میزآبی میاش رهرروز واسه

 ی طوسی. االناست شروع بشه.شو چشمهبی پدر و مادر. پیاده

های بعد روی صندلی حرف از ماشین پیاده شد و چند دقیقهماریا بی

چیز پیدا نبود و تنها نوِر سینما نشسته بودند. در آن فضای تاریک هیچ

کرد. بازدِم عمیقش ن میی سینما صورتش را روشمنعکس از پرده

ی لپ گذاشت و های کچابی را گوشهُکرنفوت شد و مشتی از پاپ

. حواس ماریا تماما به فیلم بود و نگاهش زوم بازیگرانی که جوید

کردند. با شان را در کالبد یک مددکار و افسر کارکشته اکران مینقش

او برگشته گر پرده بود و متوجه نشد سیاوش سمت توجهی وافر نظاره

های طوسی کند. مردمکشود خیره خیره نگاهش میای میو چند دقیقه

تر شده بود و در تاریکی درخشش رنگش از حد معمول درشتو خوش

کشاند ی گل یاس دِل پسر جوان را به دیوانگی میعجیبی داشت. رایحه

 کرد.تاب میاش بیهایش را برای بلعیدن دوبارهو ریه

 

 ۲۰۶#پارت_
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ماریا که با سر انگشت موهایش را پشت گوش انداخت، سیبک گلوی 

ی ماریا خم کرد. هوا سرش را سمت شانهسیاوش تکان خورد و بی

زده به موهای اش بهتدخترک با احساس سنگینِی چیزی روی شانه

سیاه رنگ او نگریست. خواست خودش را کنار بکشد که سیاوش 

 ش داشت. طماع و محکم بازویش را گرفت و نگه

ها چیزی حالیم ی طوسی. من که از این فیلمدور نشو چشمه -

مو طواف کنم تا تاریکی از نیست، الاقل بذار یه دور کریستال

 دهن نیفتاده.

هایش را روی هم فشرد که نخندد. سرش را کنار گوش ماریا لب

بار ی ماریا، یک دور رخوتو او با شنیدن زمزمه سیاوش خم کرد

 پلک زد.

ته سیاوش. تو یه مکان عمومی نشستیم. جلو چشم این همه آدم زش -

 ی من و دو قورت و نیمت هم باقیه؟ و گذاشتی رو شونهسرت

ی سیاوش بیشتر به او نزدیک شد و ماریا حس کرد چیزی به اندازه

های او اش سنگین شد و زمانی که سیاوش انگشتیک گردو، ته سینه

های خودش باال برد، همان گردو را چفت کرد و دستش به مقصد لب

فرو افتاد و بند دل دخترک با صدای آرام و گرمش پاره شد و درهم 

 شکست. ِکی انقدر با صدای سیاوش مانوس شده بود؟

مروتی به ات و تو ِهی بیزشت اینه که من ِهی دلم بره واسه -

خرج بدی. زشت اینه که کنار دستت بشینم و بیخیالی طی کنم. 

مونی بالگرفته. زبونت نیش داره اما م بخش میعین قرص آرا

مصبت عینهو ژلوفن هرچی مرض العالجه اون چشمای سگ

 کنه.خنثی می

های ماریا ی گرم سیاوش که پشت دستش نشست، خون به گونهبوسه

دوید و خواست دستش را بکشد که او نگذاشت و همانجا، کناِر صورِت 

 خودش بندش کرد. 
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 کنی؟ ر میحواست هست داری چیکا -

تر دست ظریف و هایش را روی هم گذاشت و محکمسیاوش چشم

ریش نرم و مرتبش زیر فشار داد. ته تراش دخترک را به گونهخوش

ای بعد، نفس عمیق سیاوش روی های او قرار گرفت و لحظهانگشت

های ماریا نشست و از آنجا تا قلب کوچک دخترک امتداد یافت انگشت

 کرد. و ضربانش را تند

ریزم رو آتیِش دلم واسه آروم شدن. اجازه میدی؟ یا دارم آب می -

 خوای باز خاکسترش کنی؟ می

 آخرم نفهمیدم من آتیشم یا خاکستر! -

کنم گذروِن زندگی بدون تو ممکنه تو آتیِش زیِر خاکستری. تظاهر می -

 قراری نکنی. ولی کیه که ندونه... که تو اون خونه آروم باشی و بی

ی گوش ماریا خورد وقتی او خودسرانه شال نفس داغش این بار به الله

 کشید.دخترک را عقب می

 مگر لیلی کند درمان، غم مجنون شیدا را... -

ی پر از حسرت شد و ماریا حس ی عمیقش چاشنِی آن زمزمهبوسه

های سیاوش ای داغ شد. رد لبکرد دلش به ضعفه افتاده و تنش لحظه

هایی حواس و گونهش به گزگز افتاده بود. با نگاهی بیی گوشروی الله

سرخ شده نگاهش را به پرده دوخت و خواست دستش را بکشد که باز 

 تر آن را گرفت.هم سیاوش نگذاشت و محکم

 بازیا چیه درمیاری؟ مو سیاوش. این بچهول کن دست -

های سیاوش نشست و  کمی خودش نیشخندی تلخ و زهرآلود، روی لب

هایش روی گردن ماریا کشیده شد و همانجا زمزمه االتر کشید. لبرا ب

 کرد:

ی بی دست و پا و نق نقو که واسه خفه ام! یه بچهشایدم واقعا بچه -

 خون گرفتن، عطر یاس تو رو احتیاج داره.
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و قبل از اینکه به ماریا فرصت حرف زدن بدهد، نرم و حریص گردن 

وی شریانی که یک روز خودش . درست راش را بوسیدسفید و کشیده

 پانسمان کرده بود.

ی قوی و محکم هایش میان پنجهشال دور گردنش افتاده بود و انگشت

مهابا چشم روی هم گذاشته بود و طوری گردن سیاوش حبس بود. بی

هایش از ازل همانجا کشید که انگار منبع اکسیژن ریهدخترک را بو می

د و حالش اصال خوب نبود. دستش را های ماریا تند شده بوبوده. نفس

به تندی از میان دست او بیرون کشید و همانطور که شالش را مرتب 

 .کرد، صاف نشست و پیشانِی سیاوش را سمت عقب ُهل دادمی

کنی. هرچی هیچی نمیگم و از گلیمت درازتر میواقعا داری پات -

 این موش و گربه بازی شورتر میشه.

تر از قبل ی او گذاشت و این بار  بیخیالنهسیاوش دوباره سر بر شا

دست دور کمر دخترک انداخت و با دست دیگر تلفنش را که همان 

 لحظه در جیب شلوار جین لرزیده بود چک کرد.

میره واسه شورِی آش. فقط حیف خانوم موشه اتفاقا آقا گربه می -

 زنه تو سر و صورتش.زیادی می

خند زد و به اجبار دستش را از گفتِن او، سیاوش نیش« زهرمار»با 

 پشت کمر دخترک برداشت.

ها واسه خاطر اصال اینجا َجو یه طورِی که نصف جوونک -

ها رو ذارن. سر بچرخونی کلهنزدیِک هم بودن قدم توش می

 بینی که دوتا دوتا نزدیک شدن و...می

هایش را به هم فشرد و سیاوش بعد از خواندن پیامک ماریا محکم لب

 ژرفا و یادآوری تولدش، تلفن را توی جیبش گذاشت و ادامه داد: 
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اش کرد که بفهمی رو ش دیگه گفتنی نیست. باس عملی پیادهمابقی -

ها هم میشه تا االماشاهللا جلو رفت و تا فیهاخالدوِن همین صندلی

 ... آخ! اینا ناخنه یا چاقو؟ آی نکن دختر!طرف رو دید زد و

هایش را . دست او را گرفته بود و محکم ناخنآرامی خندیدماریا به

 داد.پشت دستش فشار می

حیایی سیاوش. مگه مردم هر کاری کردن ما هم باید خیلی بی -

 تکرار کنیم؟

ی کوتاه سیاوش، آرام و توی گلو بود وقتی کامال سمت او چرخید خنده

 هایش پاسخ داد:و خیره به چشم

 

  ۲۰۶ادامه... #پارت_

 

حیاست. شما دِر دیزی رو باز بذاری حیا رو ِغی گربه ذاتا بی -

اش شروع میشه و... آخ! به فنا دادی رقصونیکنه و تازه دممی

 مو ولش کن ماریا.دست

 کرد.ماریا دوباره خندید و حاال او هم به سیاوش نگاه می

ی پررویی که فکر کرده دِر خواد به من چه؟ گربهمیخودت دلت  -

 دیزی بازم و دورم خبرهاییه رو فقط باید کتک زد.

های ماریا رخنه کرده بود. طوری با نگاه عمیق سیاوش به انتهای چشم

 .لرزیدکرد که دِل دخترک میتعشق نگاهش می

ای که دلش با دیزی جماعت باشه رو چوب و چماغ آدم گربه -

 ست! والسالم!نه. حرفش فقط یه گاِز محکم از خانوم موشهکنمی

های سیاوش برق زد و چال . چشمزده نگاهش کرددخترک بهت

تر شد. تا او به خودش بجنبد، سیاوش خودش را باال اش عمیقگونه
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هایش توی پوست نرم و نازک گردن ماریا فرو کشیده بود و دندان

هایش فتاد و همانطور که ناخنرفت. حسی مثل ضعف به جاِن ماریا ا

ی او فشرد و داد، دست دیگرش را به شانهرا به دست سیاوش فشار می

 سعی کرد صدایش نلرزد.

 ی وحشی. ولم کن. سیاوش باتوئم نکن کبود میشه جاش.پسره -

 نما عقب کشید و لب پایینش را توی دهان برد.سیاوش با لبخندی دندان

ها بهش میگن مهر مالکیت! ولی ی. امروزاگه کبود شه که عالیه -

 کنیم مداِل شجاعت.ایم صداش میهای کهنهما که دهه

ماریا سعی کرد نخندد وقتی با اخم دست او را رها کرد و دست به 

 سینه رو به پرده نشست.

 واقعا که بیشعوری. یه جو ادب و نزاکت تو وجودت پیدا نمیشه. -

ُکرن مقابل ماریا پاپتر از قبل لبخند زد. یک مشت سیاوش عمیق

 رخ زیبایش خیره شد.گرفت و به نیم

ست دیگه... خانوم موشه که قهر نکن کریستال خانوم. گربه -

خوای یه ماچِ آبدار اش کنه یهو وحشی میشه. اصال میدیوونه

دیگه؟  بندازم رو جای کبودی خوبش کنم؟ در جریانی دکترم

 متخصص ماچ و بوسه و گاز گرفتگی!

هایش را روی هم فشرد و شال را قبل از اینکه سیاوش م لبماریا محک

هایی که ُکرن. یکی از پاپباز عقبش بکشد به روی موها مرتب کرد

« آشتی؟»برد برداشت و در پاسخِ هایش میسیاوش با اصرار سمت لب

ی بحث مشغول های او، به نرمی پلک بر هم گذاشت و بدون ادامهگفتن

 ی که اکنون اصال یادش نبود تا کجا نگاهش کرده.تماشای فیلم شد. فیلم

 یه سوال بپرسم؟ -

 هزار تا بپرس. کیه که جواب نده. -
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 های سفارشی. قرار بود بهم توضیح بدی.در مورد کالب و قاتل -

ای خودش خورد. لحظهُکرن هم نمیسیاوش مکث کرد. دیگر حتی پاپ

فته مبارزه را میان رینگ دید وقتی با سر و صورت خونی و آش

 کردند.بندی میها رویش شرطکرد و داللمی

 تو قبال اونجا عضو بودی، درسته؟ -

عضو نبودم. اونجا عضویت معنا نداره. رسما فایترها رو به بردگی  -

زنی برگزار میشه و هرکسی گیرن. هرشب مراسم مشتمی

من  دار که داراییِ گالدیاتورهاش رو با خودش میاره. یه مشت آدم مایه

ذارن و ی تِه جیبشونم حساب نمیشه رو فایترها سرمایه میخاکه

کنن تو قفس. اون دو نفر کنن. بعدم دوتا دوتا پرتشون میبندی میشرط

 و بُُکشه.باید انقدر همدیگه رو بزنن تا یکیشون اون یکی

کرد. سیاوش سمتش چرخید و نگاه زده به او نگاه میماریا وحشت

 ه چشمان دخترک خیره شد.رمق و کمرنگش ببی

همین مبارزه و تعلیمات از هر فایتر، یه حیووِن وحشی و  -

ی مرگبار که به تنهایی ده نفر رو سازه. یه اسلحهاحساس میبی

ست که اسمش میره جزء قاتلین و اسم و حریفه. تازه اون موقعه

های فیلتر و ممنوعه ثبت میشه. مشخصاتش تو یه سری سایت

تونه یه قاتل سفارش ای، میکسی، برای هر استفادهاونوقته که هر

 بده.

 هایش لرزید.های دخترک گرد شد و لبچشم

 یعنی چی سفارش بده؟ -

دونی قسمِت افتضاحِ اش کنه. مییعنی در ازای یه مبلغِ هنگفت کرایه -

رسه. تا آخر عمرش قضیه کجاست؟ اون قاتل هرگز دستش به پول نمی

 کشته میشه.جنگه و آخرشم فقط می

 تو هم... تو هم قاتل بودی؟ -
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سیاوش نفس بلندی کشید. نگاه از دخترک گرفت و سرش را به صندلی 

 تکیه داد.

تا اون حد جلو نرفتم. هنوز فایتر بودم که خودشون انداختنم  -

 بیرون. بعدشم یه قرارداد دو ساله با بهنام نوشتن که غرامت بده.

رخش خیره شد و بعد به نیماو که سکوت کرد، دخترک چند لحظه 

ی سیاوش دفعه او بود که سر روی شانه سمت پرده برگشت. این

 گذاشت و محکم دستش را گرفت.

ای دوخت که نگاهش را از لوستر طالیی گرفت و به دو نفر گماشته

سرش ایستاده بودند. بزاق دهانش را فرو برد و اسلحه به دست پشت

نشست. فضای این خانه زیادی روی نشیمن سلطنتی و بلوطی رنگ 

دانست به دعوِت چه کسی آنجاست، سنگین بود و برای او که حتی نمی

هایی که به رسید. صدای بلند زنانه و پاشنهقدری آزاردهنده به نظر می

سرش او نزدیک میشد، پسر جوان را وادار کرد بلند شود و به پشت

 نگاه کند.

 بره. خسته که نشدی؟آماده کردن این دخترا زیادی زمان می -

هایش نگاه کرد و با چشمانی تعجب به شهره و لبخند مرموز روی لب

سرش بودند نظر انداخت. هرسه لوند و بعد به سه دختری که پشت

انگیز به هایی جذاب و هوسبرهنه و نگاههایی نیمهآپ شده با لباسمیک

 او خیره بودند.

 

 ۲۰۷#پارت_

 

داد و به طرز مخوفی ن انگشتانش تاب میشهره کلید گاوصندوق را میا

ی یک ها مقدمهی اینکرد. پسر جوان به زودی فهمید همهبه او نگاه می

 دسیسه است.
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و احضار کردین خانوم؟ هر امری هست در خدمتم. شما من -

 و درنیار نبود.نیازی به این همه تشریفات و صداش

شت. یکی از لبخند شهره بیشتر جان گرفت و سمت کمیل قدم بردا

دخترها رو به او لبش را گاز گرفت که پسر جوان سر به زیر انداخت 

 و صدای شهره را کنار گوشش شنید.

 ات ترتیب بدم.. آوردمت که بَزم واسهخجالت نکش -

 کمیل با شرم و حیا لبخند زد و دستی به چانه کشید.

ه طمع نیست. نه کجسارته خانوم، ولی از قدیم گفتن سالم گرگ بی -

شما گرگ باشین، ولی این همه بریز و بپاش واسه مِن زپرتی، صد در 

 صد تاوون داره.

گیری. و روی هوا میخوشم میاد پسر باهوشی هستی و نزده مطلب -

 رو نخواسته. یحتمل به خاطر همینه که سیاوش تا به حال عذرت

 های کمیل فعال شد و آگاهانه گفت:شاخک

خیر شما دیدینش، جای منم یه اوقور به خبرم.خیلی وقته از آقا بی -

 بگین.

شهره پوزخند زد. کمیل دروغگوی خوبی بود اما شهره زیر دست 

 کرد.شیاطین قد کشیده بود و باور نمی

دونم یه قالده بسته به واسه من نقش بازی نکن بچه جون. می -

 کشونه.گردنت و هرجا بره تو رو دنبال خودش می

 نبازد وقتی به آرامی خندید.کمیل سعی کرد خودش را 

وفایی تو کارم نیست ولی آقا مدتیه کاش همچین بود. من بی -

 خیالم شده.بی

سر کشیده شد، صورت پسر جوان جمع شد و موهایش که از پشت

 هایش را روی هم فشار داد.شهره دندان
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و وا کن و ی احمق. چشماتو خر فرض نکن پسرهانقدر من -

مشب، که تا هروقت بخوای این دخترا در و ببین. نه فقط اجلوت

 اختیار توئن.

 جیرینِگ کلید گاوصندوق را کنار گوشش به صدا درآورد.و جیرینگ

این صدای خوشبختیه. پولی که تو اون گاوصندوق خوابیده و  -

قراره من بریزم تو جیِبت، خیلی بیشتر از چندغاز انعامیه که از 

 گیری.سیاوش می

او را قدری سمت جلو ُهل داد. گردنش را موهایش را رها کرد و 

 گرفت و وادارش کرد به دخترها نگاه کند.

تو زده پسر. بهشِت واقعی همینجاست. فقط کافیه شانس دِر خونه -

بهم بگی سیاوش کجاست. تو کدوم سوراخ موشی خودش و اون 

 دختره رو قایم کرده.

وسیدند و بنگاه کمیل به دخترها بود. دوتا از آنها یکدیگر را می

کشید و دیگری شامپاین را حرکاتشان روی اعصاب پسر جوان خط می

اش های سرخ و برجستهکشید که او نتواند چشم از لبطوری سر می

بردارد. حس کرد تمام تنش داغ شده وقتی دستی به صورت عرق 

 اش کشید و سمت شهره برگشت.کرده

خنجر  خان به من بدی نکرده که بخوام از پشت بهشسیاوش -

خوام اگه بهاش خیانت به رئیسم باشه رو نمی بزنم. من این بهشت

 خاطرش...و به

صدای دخترها که به گوشش رسید، عاجزانه پلک زد و نتوانست 

 ی اول پیراهن او را گشود.حرفش را ادامه دهد. شهره دکمه

خوای؟ یه خنجِر کوچیک به سیاوش، ارزش این همه هنوزم نمی -

 ره؟خوشبختی رو ندا
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هایش را باز کرد. شهره با لبخند ابرو باال انداخت و کلید را کمیل چشم

های او برای گفتن حرفی از هم فاصله مقابل صورتش گرفت. لب

اش نشست و گرفته بود که همان لحظه دست یکی از دخترها روی شانه

 های پیراهنش را باز کرد...ی دکمهشهره بقیه

دوید. آن سرش مید و دخترک پشتسیاوش دست ماریا را گرفته بو

و توکی ماشین از کنارشان  و تکقسمت از شهر به نسبت خلوت بود 

رسید وقتی دخترک را های ماریا به گوشش می. صدای خندهگذشتمی

برد، بریده و مقطع ای خلوت مینگه داشت و همانطور که سمت کوچه

 گفت:

اس یه امشبه رو یه شب که هزار شب نمیشه! بعد چهار سال التم -

 هوا.برقص با این هیوالی عاشق و سربه

زده به کوچه و بارانی که هر لحظه شدیدتر میشد نظر ماریا بهت

 انداخت.

 اینجا؟ اونم با این وضعیت و بارون؟ -

باز و هایی نیمههای دخترک نشست. ماریا با لبهردو دستش روی شانه

دی َشر و شیطون کرد وقتی او با لبخنهایی سرخ نگاهش میگونه

 زمزمه کرد:

جا و مکانش چه فرقی داره؟ اینجا سال تا سال مگس هم پر  -

شب دلبر به دیو زنه چه برسه به ابوالبشر. مهم اینه یه امشبهنمی

 بله داده و... القصه! 

و دخترک را که بلند کرد و دور خودش چرخاند، او با صدای بلند 

 لقه کرد.هایش را دور گردن سیاوش حخندید و دست

 سرم گیج میره دیوونه. بذارم زمین. وای سیاوش... -

شال دور گردنش افتاده بود و موهای سیاهش خیس از باران میان 

صورتش پخش بود. دخترک را روی زمین گذاشت و همانطور که 
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ی گوشش گرفت، با حرص او را به خودش چسباند و اللهدستش را می

 را گزید.

سیاوِش بخت برگشته رو. برقص با نفِس سیاوش. دیوونه کردی  -

 این دیِو بی شاخ و دم دلبِر کریستالی.

ی سیاوش نشست. او دخترک را ماریا بلندتر خندید و دستش روی شانه

غش چرخاند و ماریا غشی تانگو زیر باران میکرد و به بهانهبلند می

خندید. از هم که فاصله گرفتند، ماریا یک دور هایش میبه شیطنت

سر کمر ظریفش را در بر گرفت. قلب ید و سیاوش از پشتچرخ

 گفت:وار نبض میزد و سیاوش کنار گوشش میکوچک دخترک دیوانه

 

  ۲۰۷ادامه... #پارت_

 

زنه تیمارستان یا هرکی ما رو با این وضعیت ببینه یا زنگ می -

مون میده به منکرات. حاال ِهی بگو مستی و مستقیما تحویل

ر یه سال محرمیته، مگه به خرجشون میره؟ مستوریم واسه خاط

کنن که عشق و عاشقی با سر میندازنم تِه گونی و چنان هدایتم می

 از سرم بیفته.

های سیاوش روی شکم دخترک بیشتر ماریا کوتاه خندید و فشار دست

 اش را حریص و باصدا بوسید.شد و گونه

 دتره.ها از صد پیک شامپاین بنخند بالگرفته. همین خنده -

 سردمه سیاوش.  -

های او دخترک را سمت خودش چرخاند و کاپشنش را روی شانه

 هایش را گرفت و با شیطنت به چشمانش نظر انداخت.انداخت. دست
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اگه بخوای من هربه کم تو دست و بالم ندارم واسه گرم کردنت.  -

تر از خوِد شم داغشما فقط لب تَر کن، دم چشمت شومینه می

 آتیش.

هایش را از هم باز با لبخندی کمرنگ از او فاصله گرفت. دست ماریا

سر به اندام کشیده و هایش را تو کشید و از پشتکرد و سیاوش لب

بلندش نظر انداخت. صورتش را سمت آسمان نگه داشت و دور خودش 

دار به او چشم دوخته بود. چرخید و سیاوش با نگاهی عاشق و حظمی

را بزند، مچ دستش را گرفت و ماریا با جیغ  قبل از اینکه چرخ بعدی

ی او تکیه نسبتا کوتاهی خندید و برای اینکه نیفتد آرنجش را به سینه

 زد.

 کنی سیاوش؟ نزدیک بود بخورم زمین. چیکار می -

های نافذش سیاوش دست دیگرش را کنار صورت ماریا گذاشت و چشم

 ره گشت. های او که از فرط هیجان قرمز شده بود خیبه گونه

ها چیکارن پس؟ اصال خدا خودش ذارم؟ این دستمگه من می -

 رو بغل کنم.  موقع تولد گفت بهم دست میده که فقط تو

ماریا کوتاه خندید و او با سر انگشت موهای خیس میان صورت 

 دخترک را کنار زد. دستش همانجا، میان آن تارهای سیاه و نمناک فرو

ات باران موهای سیاوش را شلخته کرده رفت و قدمی نزدیک شد. قطر

ی سینه و از زیِر پیراهن سفیدی که به تنش چسبیده بود قفسه و

اش را زیر هایش نمایان بود. دست دخترک را فشار داد و چانهعضله

 دندان گرفت و کشید.

 ی طوسی؟هنوزم سردته چشمه -

ین هایش ِکش آمدند. آنقدر ادهان که گشود قطرات باران میان لب 

های خیس و صورتی دلربا بود که سیاوش نتوانست انگشتش را لب

کنار صورت او امتداد ندهد و... سر انگشت شستش که روی لب 

زیرین ماریا نشست، نفس دخترک بند آمد. شاید هیچوقت در خیالش هم 
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کرد زمانی زیر باران بایستد، اما در عوِض لرز و تصور نمی

د و بندبند وجودش ملتهب شود. سیاوش سرماخوردن، از گرما ُگر بگیر

ها بود.  هرچیزی که از فکرش خطور برای ماریا معنای تماِم ناممکن

داد. گرفت و به ماریا میهایش میکرد، سیاوش آن را میان دستمی

خیره به  لبش زیر انگشت او فشرده میشد وقتی با رخوت پلک زد و

 چشمان خمار سیاوش زمزمه کرد:

 ردم نیست ولی... سیاوش... نکن...نه دیگه. س -

قراری بگیره. به قول هنوز که کاری نکردم. کو تا دستم سندروِم بی -

 شاعر... تِن تو ماچ که نه، گاز گرفتن دارد!

اش مشت ماریا که مچش را از میان دست او بیرون کشید و به سینه

 هایش روی پیشانیزد، توی گلو خندید و کمر دخترک را گرفت. لب

اش بوسه ها کارشان را بلد بودند.زد. آن لبماریا نشست و او آرام پلک

آنقدر عاشقانه و آرام بود که دل ماریا آرام شود و باز همان حس امنیِت 

 هایش بپیچد.همیشگی میان یک به یک رگ

دادم و ناز میمن اونقدر احمق نیستم که وقتی هرشب موهات -

خوام هیچی رو کنی. نمیمی نفهمم تو خواب هذیون میگی و گریه

 برام توضیح بدی، فقط یه سوال دارم.

 ماریا قدرت تکلم نداشت و سیاوش مقابل صورتش نفس میزد.

کنه؟ وقتی این هیوال بهت نزدیک میشه، های منم اذیتت میدست -

 ترسی؟ازش می

و هردو دستش دور جسم ظریف و لرزان ماریا حلقه شد و محکم 

گرفت. چشمان خوشرنگش به آسماِن سیاِه دخترک را در آغوش 

های سیاوش خیره شد. چیزی در عمق آن چشمان نفوذگر خفته بود چشم

تر میان مشت گرفت کرد. پیراهنش را محکمکه به قلب ماریا رخنه می

 و به آرامی زمزمه کرد:
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این هیوال هیچوقت ترسناک نبوده. یادت رفته تو ناجِی منی  -

 سیاوش؟

«ِ هعی»، مساوی شد با صدای بلند رعدوبرق. با اشانتهای زمزمه

سر دخترک را در کوتاهی سمت عقب برگشت و سیاوش از پشت

 آغوش گرفت. نرمِی گوشش را گزید و همانجا لب زد:

خوام مطمئن شم ازم و تو وارِث قلب و روحِ سیاوش. می -

 ترسی. اما به سبِک خودم!نمی

تی در اوج سرما هم داغ های سیاوش حنبض ماریا تند شده بود. نفس

 .سوزاندبود و تن او را می

 جوری؟یعنی چه -

های سیاوش روی بازوهای او بود. کاپشن دور پاهای دخترک دست

 افتاد و او انگشتانش را به انگشتان ماریا سایید و کنار گوشش لب زد:

 کنم ماریا؟یعنی اینجوری. اذیتت می -

هایش سمت اش بوسه زد. دستماریا سر باال انداخت و او کنار پیشانی

 ی دخترک رفت و کف دستش را همانجا فشرد.ی سینهقفسه

 حاال چی کریستال؟ -

 ۲۰۸#پارت_

 

تر برد. ماریا دخترک سرش را به طرفین جنباند و او دستش را پایین

ی سیاوش خم شد. هایش را بست و سرش روی شانهعاجزانه چشم

روی کمر شلوار دخترک های او هردو دستش مشت شده بود و انگشت

 نشسته بود. صورتش را توی گردن ظریفش فرو برد و زمزمه کرد:

 ترسی ازم؟حاال چی عزیزم؟ نمی -
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تاب و حریص گردنش را نفس میزد و سیاوش بیماریا به وضوح نفس

گرفت. صورت دخترک از قطرات باران خیس شده بود زیر دندان می

 د.وقتی دستش را میان موهای سیاوش فرو بر

 تو ترسناک نیستی سیاوش. الاقل برای من نیستی. -

های هایش که روی تن دخترک حرکت کرد، نفسی غلیظ از لبدست

 ماریا بیرون گریخت و مچ او را چنگ زد.

 ولی بیشتر از این... اینجا جاش نیست. -

ی دخترک کشیده شد و او را سمت خودش هایش از گردن تا چانهلب

بوسید و با هر ت ظریف دلبرش را میچرخاند. خیس و پرعطش صور

کرد. کمر دخترک میان تماس قطرات آب را از روی صورتش پاک می

اش ی سیاوش نشست و یقهدستش منقبض بود. هردو دستش روی سینه

های دخترک کشیده شد، اما های سیاوش روی لبرا مچاله کرد. لب

ت دخترک هم خواسبارید ولی... انگار مینبوسید. تشنگی از کامش می

کرد. نوازش می به همان اندازه حریص شود. تن ظریفش را فتح و

لباس آنقدر به تنش چسبیده بود که سیاوش نخواهد حتی با حجاب هم دل 

 از لمِس دخترک بکند.

 منتظر چی هستی؟ -

 و بخوای.طمع! اشتیاق! حس دوطرفه. منتظر اینکه... تو هم من -

سیاوش آنقدر صادقانه حرف میزد که اش گرفته بود. ناخواسته خنده

ی او حرکت ندهد، درست روی ماریا نتوانست دستش را روی سینه

 قلبش نگه ندارد و نگوید:

 فقط انجامش بده گرگ وحشی. -

 کنی؟زنی؟ جیغ جیغ نمینمیگوشم بعدش تو -
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دست دیگر ماریا روی گردنش نشست که او داغ نفس کشید و چشمان 

های خوشرنگ دخترک لرزید. شاید همین دمکقرارش میان مربی

 کننده بود.تماس چشمی از هرچیزی بیشتر دیوانه

ها زودتر فقط انجامش بده سیاوش. دست دست کنی، ساعت -

 گذرن و بعدش... می

هایشان یکی شد و حرف ماریا در همان میانه ماند. و تمام! نفس

هایش را به لبتاب و حریص صورت او را قاب گرفته بود و چنان بی

ی کشید که دخترک در آغوشش مچاله شد. طعم داغ و گس بوسهکام می

هایش کرخت شد سیاوش آنقدر شیرین بود که ماریا خیلی زود بین دست

و آرام گرفت. کمرش که به دیوار چسبید، او هردو دست دخترک را 

هایش را با ولع میک میزد و کف دستش گرفت و باالی سرش برد. لب

سایید. دخترک به نفس زدن افتاده بود های ظریف او میه دسترا ب

وقتی رعد و برق بلندی به صدا در آمد و سیاوش جسم لرزان دلبرش 

 را میان بازوهایش نگه داشت.

گیره. با این قد و قواره و این همه ملک و ام میخداوکیلی خنده -

ارن ای که جا و مکان ندهای ده پونزده سالهامالک، عینهو بچه

تو کنم. اوس کریم عدالتمو زیر بارون تجربه میاولین بوسه

 شکر!

بریده و مقطع حرف میزد و ماریا نتوانست به این حرفش نخندد. 

تابی از آن . بیهای سرخش در چشمان خمار دخترک خیره شدچشم

هایش میان موهای خیس ماریا کشیده کرد. انگشتانتها چکه میشِب بی

گر شال دخترک را از دور گردنش برداشت. چشمان شد و با دست دی

های خیس و شیرینش کام طاقت و وحشی از لبماریا بسته شد و او بی

گرفت. نفس دخترک بند آمده بود وقتی دست دور گردن سیاوش می

های حریص او روی کمر و پهلوی دخترک کشیده انداخت و انگشت

 شد...
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 من واسه چشمای توئه انقدر تنهام

 قدر زیبایی که یادم میره حرفاماون

 خوامت تموم زندگیم شیجوری مییه

 خواممو واسه چشمای تو میمن زندگی

 تو اومدی تا تو جهان احساس باشه

 تا یک نفر انقدر نگاهش خاص باشه

 چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که

 یه دنیا روی زیباییش حساس باشه

 

کشید. تند دماغش را باال میهایش بود و تندکاپشن سیاوش روی شانه

سیستم گرمایشی روی آخرین درجه تنظیم بود اما زیِر باران ماندن االن 

گذاشت. دو طرف کاپشن را بیشتر به هم نزدیک کرد و داشت تاثیر می

. دخترک که سمتش سر سیاوش کالِه کاپشن را روی موهای او انداخت

 ت گرفت و کشید.اش را میان دو انگشچرخاند، او با لبخند بینی

 بدجوری سرما خوردی خانوم موشه. یک هیچ به نفع من. -

 چرا به نفع تو؟ -

ای به او خیره شد. این تر شد. دخترک لحظهی سیاوش عمیقچال گونه

 خصوص سیاوش انصافا جذاب بود.لبخندهای تخس و به

خوای و کی از من بهتر؟ عاطل و باطل بگردم چون پرستار می -

 تو مراقبت کنم؟خوبه یا از 
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بند نگاهش کرد که همان لحظه سیاوش شیشه را ماریا با لبخندی نیم

ی دخترک سرش را از شیشه زدههای بهتپایین کشید و مقابل چشم

 خوانی کرد.بیرون برد و قسمتی از آهنگ را با خواننده هم

 

 تو توو صدای بارونی

 مثل خودم پریشونی

 دونیو میتو حال خوب

 وبم باشدلیل حال خ

 تو که عزیزتر از جونی

 مثل برف زمستونی

 مونیبا این دیوونه می

 منم تویی همه دنیاش

 منم تویی همه دنیاش

 

خندید و ُرل را گرفته بود که ماشین منحرف های او میماریا به شیطنت

 نشود.

ای سیاوش. همین مونده با یه تصادف وسط شهری واقعا دیوونه -

 دیگه. و بفرستی یه دنیایجفتمون

  ۲۰۸ادامه... #پارت_

 

سیاوش با همان لبخند دست ظریف دخترک را گرفت و سر انگشتش 

 اش کشید.را روی حلقه
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ی دیو و زنی کریستال خانوم. مگه قصهنه دیگه داری اشتباه می -

و آدم کنی و دلبر رو نخوندی؟ تا این حلقه تو انگشتته، قراره من

 کنیم.تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی 

ماریا کوتاه خندید و سرش را سمت شیشه چرخاند. سیاوش همانقدر که 

. آدم برای فهمیدن رمز و آمد، بی شیله پیله بودمرموز به نظر می

کرد. رازش فقط باید به جزئیات توجه نداشته و واقعیت را درک می

 همین.

 

 جز نگات من از تو چی بخوام

 هامدوست دارم که نگذره دقیقه

 هامدت کیه دلیل خندهجز خو

 ای برامالعادهیه حال خوش فوق

 ای برامالعادهفوق

 تو توو صدای بارونی

 مثل خودم پریشونی

 دونیو میتو حال خوب

 دلیل حال خوبم باش

 تو که عزیزتر از جونی

 مثل برف زمستونی

 مونیبا این دیوونه می

 منم تویی همه دنیاش

 منم تویی همه دنیاش
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 «بارون_گرشا رضاییآهنگ صدای »

 

صدای زنگ تلفن همراه که بلند شد، قلب ماریا ناخودآگاه لرزید و به 

ها بود. سیاوش نگاه کرد. با اخم مشغول حرف زدن با یکی از نگهبان

نگاه « کمیل»دخترک تلفن را از روی کنسول ماشین برداشت و به اسم 

ش که در کرد. خودش هم ندانست چرا اضطراب به جانش افتاد و سیاو

را باز کرد، با دستی لرزان تلفن را مقابلش گرفت. او سر انگشتش را 

روی آیکون سبز کشید و هنوز حرفی نزده، صدای لرزان و بریده 

 ی کمیل در گوشش پیچید.بریده

. یه ..ها دنبال شمان... جاسوسگرفتن... این نالوطی وآقا... من -

ها... یه نفر هست بانجاسوس نزدیکتونه... بین خدمه... یا نگه

 که....

ِد اش ناقص ماند. پاسخ صدای بلنصدای فریاد بلندش شنیده شد و جمله

کرد، فقط بوق ممتد بود و بس. ماریا سیاوش وقتی اسم او را صدا می

کرد که او با خشم روی ُرل مشت کوبید همانطور مضطرب نگاهش می

و سمت ماریا فرستاد. ماشین را داخل باغ هدایت کرد « لعنت»و 

 برگشت.

جا مخبر دارن. حس و قبال سیروان هم بهم گفته بود. پدرسگا همهاین -

 و زیرنظر گرفته.کنم هرلحظه یه نفر منمی

 خب... حاال باید چیکار کنیم؟ -

 سیاوش کالفه به صورتش دست کشید.

ها رو بفرستم برن. شه نگهبانکنم ولی نمیخدمه رو مرخص می -

نیست. مهم نیست چه بالیی سِر خودم بیارن ولی  جا امندیگه هیچ

 خوام تو آسیب ببینی.نمی
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زده سمت ماریا برگشت. ردی از اشک آلود و غمچشمانش با نگاهی تب

 جنگید.های دخترک بود و سفت و سخت با بغضش میزیر چشم

هاست. خوبی و خوشی هیچوقت تو دنیای دیو و دلبر فقط تو قصه -

خاطر بقا ها مجبورن بهاقل نه تا وقتی آدمواقعی وجود نداره. ال

 هم که شده دیو بمونن.

کمی از ماریا نداشت. سیبک گلوی سیاوش لرزید. حال بدش دست

 دستی میان موهایش کشید و سرش را به ُرل تکیه داد.

ی از ته دونم یه خندهاین زندگی به جفتمون بدهکاره ماریا. نمی -

 قراره حسرت بمونه.دل و یه لحظه آرامش، تا ِکی 

ای نگاهش کرد و بعد بدون هیچ حرفی دستگیره را کشید دخترک لحظه

ریخت وقتی به هایش میهایش قطره قطره روی گونهپیاده شد. اشکو 

 های عمارت باال رفت.آرامی از پله

 

 ۲۰۹#پارت_

 

کرد، سرش را با لبخند همانطور که ِسُرم را از دست بیمار جدا می

 و چرخاند.سمت همسر ا

دیدی گفتم مشکلش جزئیه عزیز من؟ یه ضعف بود که شکر خدا  -

تو ببر پیش و بخوای، میگم خانومبرطرف شده. ولی اگه نظر من

یه متخصص که ماه به ماه ویزیتش کنه. چون ازدواج فامیلی هم 

 های غربالگری واجبه.داشتین آزمایش و تست

 مرد خندید و سرش را به طرفین جنباند.
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! حقوق کارمندی کجا هم نفست از جای گرم میاد آقای دکترشما  -

ی هنرمون سونوگرافیه، اونم ماه کفاف تست و آزمایش میده؟ تتمه

 شیش و هفتم.

 اش به اخمی کمرنگ نشست.سیاوش ابرویش را باال انداخت و چهره

رو دنیا میارین که بدبختش کنین دیگه. از  زکی! یه باره بگو بچه -

حت داداش، اگه قراره بچه دنیا بیاری و شرایط من به شما نصی

شو جور نکنی، همین بهتر که تا دو ماه نشده بندازیش بره زندگی

 ی کورتاژم با من. دیگه خود دانی.و خالص! هزینه

گفت، از مقابل نگاه هاج و و درحالیکه به پرستار سفارشات الزم را می

د گذاشت که ی فرهاواج زوج جوان گذشت و دستش را روی شانه

 مشغول چک کردن عالئم حیاتی یکی از بیمارها بود.

 گفتی به این بنده خداها؟چی می -

دارم میگم جلو ضرر رو بگیرن که تو این یه فقره بدجوری منفعته.  -

رسه، آخه بگو مرد مؤمن، تو دستت به دهن خودت و زنت هم نمی

 خوای یه نفر دیگه رو بدبخت کنی بگی چند منه؟می

 فرهاد با خنده سرش را به طرفین تکان داد و سراغ بیمار بعدی رفت.

دار شد که فقط نمودار نفره عین بابای من. رو باِد هوا بچه اینم یه -

 فقر رو قطورتر کنه.

سیاوش حرفی نزد. نگاهش را سوی ساعت کشاند و خوشحال از اینکه 

و روی شان رو به اتمام است، روپوش را از تن بیرون کشید شیفت

آمد و از همان ترم دستش انداخت. هیچوقت از روپوش خوشش نمی

قواره؟ آدم حس های بیچیه این پارچه»گفت:اول مدام به فرهاد می

کنه لباس عروس تنش کرده قراره بیان پسندش کنن واسه می

 «برون!بله
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ی یکی از بیمارها بود. ظاهرا چاقو خورده بود و فرهاد مشغول بخیه

ای از توضیحات او را بازداشتگاه وی در قرار بود برای پارهمأمور جل

 ببرد.

تون شکرابه دونم میونهمیگم دکتر، قرار تولد که یادت نرفته؟ می -

. دختره ولی حضرت عباسی ریش سیاه ما رو زمین نزن

 کنه تو خریدار حرفمی.ام کرده چون فکر میواسطه

وش انداخت و او دومرتبه نظری به سیاای کشید. نیمفرهاد نفس کالفه

 گفت:

. اونجا کلی تینیجر تو بیار با خودت. آبجیتونی تنها نیایاصال می -

. منم با ماریا میام این دوتا الشونخوره البههست بُر می

 .حواسشون به همدیگه هست تنها هم نیستن

فرهاد با همان اخم کمرنگ مشغول کارش بود که سیاوش قدری سر خم 

 کرد.

خواد. خودم دو جفت دیگه دکتر؟ آقا اصال کادو هم نمیمیای  -

خرم یه قرمز یه آبی، یکی به اسم خودم یکی هم به جوراب می

 اسم تو. چطوریاس؟

گفتِن آرامش، « خبخیلی»فرهاد ناخواسته به حرف او لبخند زد و با 

ای مکث کرد و بعد ی سیاوش پدیدار شد. لحظهلبخندی مالیم در چهره

 تاط گفت:با لحنی مح

ترسم نفهمیده و فقط فرهاد... یه چی میگم، چون بدونی بهتره. می -

چی نگفتی ندونسته باشی بعدا رگ غیرتت گل کنه بگی واسه

 مو ریسه کردم دنبالم بشینه کنار دختری که...آبجی

فرهاد با چشمانی تنگ شده نگاهش کرد. سیاوش دستی به صورتش 

ی ر چین انداخت. منتظر ادامهی چشمانش را بیشتکشید و او حاشیه
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حرف رفیقش بود. سیاوش سر زبانش را روی لب پایین امتداد داد و 

 قدری سرش را جلو برد. صدایش حاال تُِن کمتری داشت.

 ماریا مسلمون نیست. -

 فرهاد فقط نگاهش کرد و او به قصد توجیه ادامه داد:

پرسی عین ها بمسلمون نیست؛ ولی هرچی از فقه و این بند و بساط -

 بلبل جواب میده. دینش فرق داره ولی...

 تو در مورد من چه فکری کردی سیاوش؟ -

آلود بود و سیاوش دوباره به صورتش دست کشید. ی فرهاد اخمچهره

 آنقدر این مسئله باعث آزارش بود که حد و اندازه نداشت.

خواد اون به تو هیچ فکری نکردم دکتر. ولی دلم نمیمن راجع -

عصوم رو جایی ببرم که طردش کنن واسه خاطر چیزی طفل م

که خودش حق انتخابی درموردش نداشته. کم ندیدم آدمایی رو که 

 اش زدن و با اخم و تخم نگاش کردن.محِض یهودیت نیش و کنایه

هایش را زیر بغل اخم فرهاد بیشتر رنگ گرفت و سیاوش دست

 گذاشت. همان لحظه کار فرهاد تمام شد.

خونی. فکر کردم شاید این مسائل برات مهم وئم نماز میبهرحال ت -

 جوار یه غیرمسلمون.باشه. نخوای خواهرت بشینه هم

ها ها را با اقلیتفرهاد نفس بلندش را فوت کرد. هرچند رفتار خیلی

های ی تمام آدمکرد حاال به عنوان نمایندهدیده بود، اما حس می

 رفت گفت:شیرآب می کیشش شرمنده است. همانطور که سمتهم

خونم. ولی همون نماز بهم میگه وقتی خوِد خدا آره نماز می -

اش، من حدی ندارم که یه نفر رو گرفته زیر سایه هاشی بندههمه

دیگه رو قضاوت کنم و از اون بدتر... دلم نخواد نزدیکش باشم! 

 مگه حِق حیات متعلق به منه که درموردش تصمیم بگیرم؟
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های او که به اینجا رسید، دو کرد و حرفنگاهش میحرف سیاوش بی

 به شک و آرام لب زد:

 

 ۲۰۹ادامه... #پارت_

 

 یعنی اگه فرناز بخواد گرم بگیره با ماریا، تو مشکلی نداری؟ -

ها را از فک فرهاد حاال به وضوح سفت شده بود. شاید توقع این حرف

 هرکسی داشت به غیر از سیاوش.

ام که نیست من عاقله و بالغ. خواهرمه، ولی بردهاوال فرناز خودش  -

کنی من انقدر اش بخوام بهش امر و نهی کنم. سیاوش چرا فکر میهمه

احمقم که حالیم نیست هرکسی برای خودش یه شخصیت حقوقِی 

 تونه آزادانه تصمیم بگیره؟جداست و می

 چرا چرت میگی رفیق؟ برداشتت از حرِف من سر تا سر غلطه. -

 هایش را زیر آب گرفت و اخم کرد.د قدری کالفه شده بود. دستفرها

زنه حرفت انقدر دوپهلو بود که از هر طرفش یه برداشت غلط می -

 بیرون.

و قبل از اینکه به سیاوش فرصت حرف زدن دهد، شیرآب را بست و 

 ی رفیقش خیره شد.به چهره

کنه اگه ایمان آوردم و خدا همون دینی که بهش معتقدم مجابم می -

پیغمبر حالیمه، از روی عدالت حرف بزنم.  قضاوت و شهادتی 

که از روی عدالت نباشه و صرفا بخاطر کینه و دشمنی با یه 

 جماعت بهش رای بدم، خوِد خوِد معصیته. 

سمت در  ای متفکرفرهاد نگاهی به ساعت انداخت و سیاوش با چهره

های فرهاد برایش زیادی سنگین بود. آنقدر که وقتی از رفت. حرف
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های الزم را به پرستار رفت، فراموش کرد توصیهاتاق بیرون می

 بگوید و فرهاد این کار را به جای او انجام داد.

 چرا تو هپروتی؟ -

باالی دیپلم حرف زدی مغزم رگ به رگ شد. فرهاد، خداوکیلی  -

 چی خورده از همون اولش دکتر دنیا اومدی؟مادرت سر تو 

فرهاد به حرف رفیقش خندید و سرش را به طرفین تکان داد. سیاوش 

 روپوش را روی دست دیگرش انداخت.

مادرم سر من هیچی نخورده و هیچ کاری هم نکرده. فقط بلدم  -

کتاِب خدا رو جوری بخونم که خودش گفته. آگاهی و فهم دقیقا 

کنه. اگه مهم نبود که همین اهی رو دور میهمون چیزیه که گمر

 .کرددژخیم مردم رو ازش نهی نمی

. اگر کسی سیاوش یک تای ابروانش را باال انداخت. حق با فرهاد بود

به آنچه که هست آگاه باشد و حق و حقوقش را بداند، هرگز دچار 

که شوند ها آنقدر از قوانیِن خدا دور میانحراف نخواهد شد. گاهی آدم

 سازد.تظاهر به قوانینی خودساخته، به راحتی از آنها دژخیم می

فرهاد روپوش را از تن بیرون کشید. هردو خسته بودند و این از 

شست که با هایش را میشان پیدا بود. سیاوش دستهای گود رفتهچشم

های آبی کمرنگ ی فرهاد، سر چرخاند و نگاهش را از موزائیکجمله

 ش باال کشید.ی رفیقتا چهره

ها رو با رفتار و طرز فکرشون مسلمون اگه مسلمون باشه، آدم -

دونم... پوشش و ظاهر کنه. نه با دین و جنسیت و چه میبندی میتیپ

های اهل کتاب رو رد ی اجتماعی. اصال خوِد قرآن هم سایر دینو طبقه

ی شون ارجحیت داره و تکمیل کنندهنکرده، فقط گفته اسالم به همه

 ست. بقیه

 خوای بگی هرکی خدا رو بپرسته، آدم حسابیه؟یعنی می -



 

719 | P a g e 
 

 فرهاد سر تکان داد و روپوش را سر جا آویزان کرد.

این چیزیه که رفتاِر پیامبِر ما میگه. تو هر دین و کشوری یه عده  -

ها فرزند ناخلف بد از آب درمیان. همونجوری که اکثر خونواده

ی جدا ی مردم به چوِب اون تافتهدارن. ولی دلیل نمیشه عامه

 بافته زده بشن.

رفتند کیفش را برداشت و همانطور که سمت خروجی بیمارستان می

 ادامه داد:

سوادیه. منظورم از ی جهل و بیدونی سیاوش، تعصب نشانهمی -

! منظورم سواد فکریه. شاید اگه سواد مدرک دانشگاهی نیست

ن رفتار درست چیه. مردم چهارتا کتاب بیشتر بخونن بفهم

کنی و اَنِگ های من نگاه نمیاونوقت دیگه تو توی چشم

خیالی و جهالِت مردم رو زنی. دژخیم دقیقا بینامسلمونی بهم نمی

دیده که همه رو کشیده سمت خودش و جماعت زامبی رو تشکیل 

 فهمن.بینن، نه میشنون، نه میداده. آدمایی که نه می

وت کرد و برای عوض کردن فضا هم که شده سیاوش کالفه نفسش را ف

 یک دستش را دور گردن فرهاد انداخت و با لبخند گفت:

های فلسفی که در حِد فهم و شعوِر من بکش بیرون از این حرف -

تراشون و یه دست رخت نیست.  االن فقط مهم اینه که بریم ریش

کشون و لباِس نو خریدن واسه دکترمون که فرداشب عروس

 داریم.

 فرهاد با خنده او را از خودش فاصله داد و سوار ماشین شدند.

 . برو خودت رو مسخره کن -

 .سیاوش دستش را سمت پخش برد و پدال گاز را زیر پا فشار داد
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و  ها رو با طبقهژرفا دختر خوبیه. اگه راست میگی و آدم -

کنی، حق نداری دِل اون بنده خدا رو ظاهرشون قضاوت نمی

 بازیچه کنی.

اش را فوت کرد. سرش را سمت شیشه چرخاند و فرهاد نفس کالفه

گرفت، سیاوش دستی به چانه کشید. هر دفعه این بحث صورت می

 ی اول برسند.گفت تا به خانهآنقدر می گفت و می

 دم.های خودم رو به خودم تحویل میست که داری حرفمسخره -

ی، خودتم باید بهش کنمن فقط میگم اگه واسه بقیه حکم صادر می -

 عمل کنی وگرنه فرقت چیه با سیروان و ژوبین؟

 اخم فرهاد رنگ گرفت و سمت سیاوش برگشت.

کنه سیاوش. بیِن من و ژرفا یه شکاِف بزرگ هست. من فرق می -

هنوز مطمئن نیستم بتونم یه شب شام مهمونش کنم بعد تو تا 

 ازدواج جلو رفتی؟

 ۲۱۰#پارت_

 

و خالی از هوا کرد و فرهاد دومرتبه سمت هایش را پُر سیاوش لپ

 شیشه چرخید. این بار صدایش مالیم بود.

 زنی و این غیرممکنه.تو داری از ممکن شدِن محال حرف می -

سیاوش نیم نگاهی به رفیقش انداخت. ولوِم آهنگ را باال برد و با همان 

 لحن تخِس همیشگی گفت:

ی یاس خوندن. آیه ریم سراغاجالتا قِر و قمیش رو بچسب بعد می -

اش سخته فرهاد خان، ولی اگه اوس کریم دونم عشق قافیهمی

 کنه.مون ردیف میبخواد، خودش واسه
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جانی زد و سیاوش همانطور که روی ُرل ضرب فرهاد لبخند کم

 گرفت، ماشین را سمت مرکز خرید هدایت کرد.می

وش باال ای به لباس نگاه کرد و بعد چشمانش را تا صورت سیالحظه

تنی بود و پاهای سفیدی را رج برد. نگاه پسر جوان اما به گره حوله

 میزد که تا ساق مقابل چشمش هویدا شده بود.

 ای؟چرا نقره -

 دونم! فکر کردم به رنگ چشمات میاد.نمی -

 مو بپرسی!تونستی الاقل سلیقهمی -

ی خودم یقهکه گنِد عالم بخوره به سورپرایزم؟ نوچ خانوم خانوما. سل -

آِس آسه. حتم دارم همین حاالشم دلت رفته براش... اما امون از اون 

 ذاره و منم که شدم حماِل نازش! باال مینیِش زبونت که ِهی طاقچه

و بپوشم ات خوب نیست، اما... اگه یه درصد نخوام ایننگفتم سلیقه -

 چی؟

اس بلند کرد و سیاوش بیخیال شانه باال انداخت. کاتالوگ را از روی لب

ی مقوایی را سمت او انداخت. دخترک با چشمانی گرد شده آن دفترچه

روی هوا قاپید. سیاوش پاهایش را روی میز گذاشت و با انداختن پای 

 چپ به روی پای راست، سیب سرخ میان دستش را گاز بزرگی زد.

فرستن جلو در. یادت رفته من دیم به سه شماره میفرتی اُرِدر می -

 نیام؟ وش بزرگسیا

ها را نگاه خواست آزارش دهد اما... همانطور که مدل لباسماریا نمی

 زیر کنایه زد:کرد، با نیشخندی مالیم و مرموز، سربهمی

های سیاهت مونده و جلو . امضات هنوز پای کارنامهنه یادم نرفته -

 .چشمامه
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بیاد همون تر ببینیش بلکه یادت خوبه. پس یه عینک بزن واضح -

ها رو ها رو فروخته و خیلیها رو خریده و خیلیامضا تا حاال خیلی

 .انداخته دور

 بعد سیب را سمت او انداخت و ماریا باز آن را روی هوا گرفت.

کشه تِن تو رو گره ولی این عفریِت دست به معامله داره نقشه می -

 بزنه به تِن خودش کریستال خانوم! 

ی او را دوباره نشاند و با پرخاش سیب گاز زدهماریا اخمی به چهره 

صدا آن را میان ای بیسمت خودش پرتاب کرد. سیاوش با خنده

 هایش گرفت.دست

نزاکتی! توقعِ شعور از تو، درست مثل خواستن واقعا که بی -

 صدف از باتالقه. 

. سیب را مدام باال پایین سیاوش از جا بلند شد و سمت او رفت

. مقابل هایش بودمان لبخند تخس و شرربار روی لبانداخت و همی

 رنگ او زمزمه کرد:ماریا ایستاد و خیره در چشمان وحشی و خوش

باتالق صدف نمیده درست، اما اگه صدف نزدیکش بشه،  -

 داره.کشدش سمت خودش و همونجا نگهش میمی

 هایش را زیر بغل گذاشت.ماریا با چشمانی ریز شده دست

 منظور؟! -

زمان با باال انداختن ابروی چپ، ش را هاللی کرد و همهایلب سیاوش

یک دور نگاهش را روی اندام او چرخاند و براندازش کرد. چشمانش 

شیطنت داشت و خمار شده بود. یک دور، دوِر دخترک چرخید و 

سرش ایستاد. کالِه حوله را برداشت و صورتش سمت موهای او پشت

 ربط گفت:رفت وقتی بیمی

 دونستی حوله خیلی بیشتر از لباس بهت میاد؟می -
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ی داغش با خشونت روی گردن او نشست. دخترک پلک زد و و بوسه

 .سیاوش موهای او را یک طرف صورتش انداخت

 . صاحابتره بیچقدر موهات وقتی خیسه خوشگل -

سیب را روی میز انداخت و تا ماریا خواست پسش بزند، هردو دست 

هایش قفل کرد و پشت کمر او نگه داشت. دخترک را میان پنجه

تر از آنکه تا های سیاوش سرکشدخترک کیپ در آغوشش بود و لب

 .ی او پایین نروندترقوه

دونم خدا از شیشه خلقت کرده یا کریستال که انقدر ظریف و نمی -

 شکستنی از آب دراومدی.

رفت و های او سمت گره حوله های ماریا تند شده بود وقتی انگشتنفس

رو به پایین حرکت کرد. ماریا به تندی صورتش را عقب چرخاند. 

های سیاوش خمار شده بود و در نگاه دخترک ترسی موهوم پنهان چشم

بود. زباِن نگاه، کافی بود که بگوید رضایت ندارد. دستش را دوباره 

باال کشید. با نفسی غلیظ کف دستش را روی شکم او گذاشت و 

 کرد.هایش را رها دست

کاری خالف میلت انجام بهت قول میدم تا خودت نخوای، هیچ -

 .نشه

ای بعد . لحظهتر از آن بود که لب باز کنددخترک حرفی نزد. بدحال

ی او روی کاناپه بودند و سیاوش وادارش کرده بود سر روی سینه

داد. میان موهای دراز بکشد. سر انگشتش کمر دخترک را نوازش می

 کرد.کشید و او کاتالوگ را زیر و رو میمی نمناکش نفس

 زنه؟قلبت چقدر آرومه سیاوش! همیشه همینطوری کند می -

 بینه آروم میشه.نه.فقط وقتی تو رو می-

هایش طاقت شانهدخترک صورتش را سمت او برگرداند و سیاوش بی

. کاتالوگ از دست ماریا افتاد و را گرفت و او را روی کاناپه خواباند
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او خودش را روی تن دخترک باال کشید. حوله کنار رفته بود وقتی 

های او شدت سیاوش از ساق تا ران پاهای دخترک را چنگ زد و نفس

 گرفت.

 

  ۲۱۰ادامه... #پارت_

 

ای هایش روی هم افتاد و لحظهکمر ماریا در آغوشش لرزید، چشم

نگشتانش زیر ی شیرین و گرم فرو رفته بود. ا... در همان خلسهبعد

هایش را میک میزد که های داغ او ساییده میشد. چنان با ولع لبانگشت

نفس برای دخترک نمانده بود. صورتش روی گردن او ُسر خورد. 

گلویش را که گاز گرفت، کمر ماریا در آغوشش تاب خورد و او با 

 حرص گفت:

تونه وحشی باشه. من از تو سیر قلبم همونقدر که آرومه می -

شم ماریا. همیشه بهت محتاجم. تو همون صدفی هستی که به نمی

 . باتالق هویت میده

های سیاوش حاال ی ظریف او را گزید و ماریا پلک زد. چشمچانه

کرد که دخترک ناخودآگاه در هایش بود. طوری نگاهش میمقابل چشم

. انگار او تنها صنم دنیا بود و سیاوش هایش حل میشدشِب مردمک

 .اشت تا ابد پرستشش کندقصد د

 تونم نفس بکشم.سیاوش... نمی -

بهتر! هرچی بیشتر نفس بکشی بدتر میشه. همین حاالشم باالی  -

 باالست.

 چی باالست؟ -

های ماریا از هم فاصله گرفت و سیاوش کمرش را که فشار داد، لب

اش را چنگ زد و تر از قبل صورتش را خم کرد. ماریا شانهحریص
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گرفت. لِب زیرینش را میان هایش کام میبا خشونت از لبسیاوش 

های دخترک مچاله شد. دندان گرفت و کشید و پیراهنش میان مشت

هایش مقطع بود وقتی عقب کشید. دخترک به تار موهای بازیگوش نفس

 کرد و سیاوش زمزمه کرد:او نگاه می

اال چی زده بدلم! حالم. وضعیتم. فشاِر بی پدر و مادرم. همه -

های ی طوسی! انقدر باال که دستش به آسمون بنده. این نفسچشمه

 کنه.صاحابت هم بدترش میبی

یواشی تحویلش داد «ِ ادببی»ماریا با شرم نگاهش را دزدید. زیرلب 

ی گل و سیاوش لِب پایینش را تو کشید که نخندد. با عطش آن گونه

 رک فاصله گرفت.از دخت انداخته را بوسید و برخالف میِل باطنی

بُری؟ باب چیکار کردی آخرش با اون چهارتا مدل و قیچی -

 ات پیدا شد یا نه؟سلیقه

کرد و سیاوش با ی حوله را مرتب میکرد. یقهماریا نگاهش نمی

 رخ دلربای او خیره بود.زدند به نیمهایی که برق میچشم

 ست. همین که خودت خریدی خوبه. الاقل بهتر از اونای دیگه -

خورده را از روی میز سیاوش با همان لبخند شر و شیطون، سیِب نیم

 برداشت و گاز زد.

سلیقگی که هیچوقت چشمم رو چیِز بد بسوزه پدر خوش -

شم حی و حاضر کنار دستم نشسته. ِد ول کن چرخه. نمونهنمی

 ها رو! همین حاال گفتم باالی باالم.اون المصب

با این حرف سیاوش به تندی آن را  گزید کهدخترک لِب پایینش را می

ی او خورد و سیاوش آرام خندید که رها کرد. مشت آرامش روی سینه

 همان لحظه سیب میان گلویش گیر کرد و به سرفه افتاد.

تحویل بگیر! اینم کارما که بعد از هردفعه اذیت کردِن من باید  -

 سراغت بیاد.



 

726 | P a g e 
 

ا پاک کرد. صورت های ناشی از سرفه رسیاوش بلندتر خندید و اشک

دخترک ناخودآگاه به لبخند نشسته بود وقتی دستش را سمت لباس 

 برد.می

کنی کجاست که و رگ به رگ میموندم این کارما وقتی فشارم -

مجبورت کنه یه نمه دل بدی به دلم. همیشه هرکی زوِرش به 

. منم که از بخِت بد کشنهرسه، سِر خیار رو میهندونه نمی

 ات.صاحاب رو... خودم میارم واسهبده من این بی همیشه خیارم.

های او نخندد. داد که به حرفهایش را به هم فشار میماریا محکم لب

ها را سمت اتاق رفت و صدای سیاوش را درحالیکه لباس و کفش

 آورد شنید.سرش میپشت

شون، کشه بزک دوزک و سرخاب سفیدابشنفتم دخترها طول می -

الفور ه تو این یه دفعه رو فاکتور بگیر و فیولی این تن بمیر

بپوش چون امشب قراره برم تو فاِز داللی و دوتا کبوتر عاشق 

 رو به هم برسونم.

اراده بود هایش بیی لب. زاویهماریا همان لحظه به اتاق رسیده بود

 وقتی سمت سیاوش برگشت و با لبخند کمرنگی گفت:

اونقدری تجربه نداره که بدونه نیا خوای بگی سیاوش بزرگمی -

 کشه دخترها آماده شن و خودشون رو مرتب کنن؟چقدر طول می

ی سمت سیاوش کوتاه خندید و نگاه ماریا زوم شد روی چال گونه

 راستش.

اش زیادی گرون بود، به دونم! تجربهو نمیخداوکیلی این یکی -

 اش.صرفه نبود مایه بذارم واسه

ی کمد ایستاد و . مقابل آینهاش را کنترل کندخندهماریا این بار نتوانست 

 .سرش را کج کرد که سیاوش لبخند غلیظش را نبیند
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پا کنی و خواستی آتیش بهتو اگه این زبون رو نداشتی با چی می -

 هیزم بسوزونی؟

اش را به چهارچوب در تکیه داد و دست به سینه به سیاوش شانه

 تماشای ماریا ایستاد.

 گه هم دم دست نبود، کبریت و گوگرد! با فندک! ا -

هر شرایطی هایش را روی هم فشار داد. پسرک تحت ماریا باز هم لب

دانست در لحظه چه بگوید. سمت پاسخِ تند و تیز در آستین داشت و می

اش خیره شد. ژستش طوری بود که گونهاو برگشت و به چشمان شب

های برند و موهای اسکرد وقتی با آن لبشاید هر دختری را جذب می

ای شرم یا فرم، از یک طرف به در تکیه داده بود و بدون ذرهخوش

 کرد.خودداری، خیره خیره و معنادار دخترک را نگاه می

 های ارزون، هنوزم ادامه داره؟اون تجربه -

 ۲۱۱#پارت_

 

ها خشک شد و سیاوش به وضوح یکه خورد. لبخندش روی لب

رفت و با صدایی قدم نزدیک ماریا می اش را در برداشت. قدمتکیه

 آرام حرف میزد.

ها. شینه به شمردن ستارهآدم وقتی تو تاریکی غرق بشه، می -

غافل از اینکه اونا یه مشت نوِر ُمرده بیشتر نیستن که از چند 

 رسن.ساِل نورِی قبل جا موندن و االن به چشمش می

کرد و او یک دور حرف نگاهش میمقابل ماریا رسیده بود. دخترک بی

 هایش چشم چرخاند.میان چشم

من با تو نور رو پیدا کردم. دلیلی نداره بازم ستاره بشمرم وقتی ماه  -

 همینجا کنار دستمه.
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کنم... این مدت ازم نخواه گذشته رو نادیده بگیرم. بازم تاکید می -

 موقتیه!

ورت سیاوش لبخند زد. این بار تخس نبود. تلخ بود و غمگین وقتی ص

 هایش زمزمه کرد:دخترک را قاب گرفت و نزدیک لب

خوای توش کنه، هرچقدر میاگه رج زدن گذشته خوشحالت می -

دونی هرچیزی که تو رو خوشحال کنه زندگی کن. خودت می

خاطر دختری آرزوی منم هست، اما... یادت باشه یه مرد فقط به

هیچکس  کنه. آدما رفتن و اومدن ولیکه دوسش داره تغییر می

جز تو که کنارت فهمیدم رو من کوچکترین تأثیری نداشت، به

 . زندگی یعنی چی

ی دخترک را مکث کرد. سیبک گلویش جنبید و با سر انگشت گونه

 نوازش داد.

تم دونم لیاقت یه گوشه چشم. میدونم هزار مرتبه سرتری ازممی -

وع شده ی من با تو شرخواد بدونی شناسنامهندارم. ولی دلم می

 کنم دوباره متولد شدم. ماریا. از وقتی کنارمی حس می

ی او گرم و آرام صورتش جلو رفت. ماریا پلک بر هم گذاشت و بوسه

 روی پیشانی دخترک نشست.

 هروقت آماده شدی، من همینجا پشت در منتظرتم کریستال. -

ای بعد، اتاقش پُر شده بود از عطر سرد و خوشبوی سیاوش و او لحظه

های گردنش وز سر جا ایستاده بود. سمت آینه رفت و روی کبودیهن

های ملتهب دست کشید. لبخندش ناخودآگاه بود وقتی چشم روی لب

 «! ی وحشیپسره»خودش چرخاند و زمزمه کرد:

هایش سوی حلقه دوید. سر انگشتش روی گل رز کشیده شد و چشم

وم دست چپ ای که برخالف خواسته و اعتقاداتش در انگشت سحلقه

روی عسلی گذاشت. سیاوش خودش گفته  انداخته بود، بیرون کشید و
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ماند... و او هم با اینکه احدی متوجه نشود بود این محرمیت پنهان می

هوا نزدیک است، کوچکترین مشکلی تا این حد به پسرِک تخس و سربه

ای . روی پاف نشست و به تصویر خودش نگاه کرد. لحظهنداشت

دانست این کار درست است، نه احتماِل گلویش دوید. نه میبغض به 

هایی که داد. محرمیت با مردی مسلمان! بوسهاشتباه بودنش را می

برد. خلسه و امنیتی که فقط از آغوش برخالف میل از آنها لذت می

 کرد...سیاوش دریافت می

هایش فشار داد. هایش را روی میز گذاشت و سرش را میان دستآرنج

موهای نمناکش دور صورتش ریخت و قطرات اشک یکی یکی از 

کرد اما ی سیاوش با ژوبین اذیتش میچشمانش چکید. مقایسه

. حسش به هردو وابستگی بیش نبود. توانست خودش را گول بزندنمی

برد و از نزدیکی به ژوبین نه! منتها از رابطه با سیاوش لذت می

نگ زد و همه را پشت سرش . موهایش را چکرداحساس گناه می

انداخت. دو مرتبه به تصویر خودش چشم دوخت. نه پدرش و نه ژوبین 

هایش آنقدرها به خدا معتقد نبودند اما ماریا... یاد گرفته بود در تنهایی

فقط از یک نفر آرامش بخواد. هردو دستش را زیر چانه قفل کرد و 

 را زمزمه کرد.چشمانش را با مالیمت بست و قسمتی از دعای حنا 

 خندم و خوشحالم،بر دشمنانم می -

 چون خداوند مرا یاری کرده است.

 هیچكس مثل خداوند مقدس نیست.

 غیر از او خدایی نیست.

 مثل خدای ما پناهگاهی نیست.

 از سخنان و رفتار متكبرانه دست بردارید، 

 داند.زیرا خداوند همه چیز را می

 ند.کاوست که کارهای مردم را داوری می
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 هایش لغزید وای درشت از میان مژهسرش را رو میز گذاشت و قطره

 اش نشست.روی گونه

. گفتی های تو باز میشهدونم که این گره فقط به دستآدونای، می -

ذاری. اگه من سزا نمیبخشی اما بیعصیان و گناه رو می

خوام با رحمت و دیرخشم بودنت باهام گناهکارم... ازت می

دونم چی درسته و چی غلط. اگه کنی. دیگه خودمم نمیرفتار 

سیاوش گناهه دوِرش کن و اگه نیست... بذار کنارم بمونه و 

 .آرومم کنه

هایش اشاره کرد باتوم را به تِن زندانی بکوبند. همان لحظه یاسر به آدم

 گفت:تلفنی به سیاوش وصل بود و از پشت خط می

زنیمش ولی دریغ از یه کلوم قُرصه آقا. عینهو سگ میخیلی دهن -

 واق!واق

اش دست کشید. مشت بعدی را سیاوش کالفه به پیشانِی عرق کرده

 هایش جهیدن گرفت.نوا به زیر پنجهی کیسه بوکس کرد و آن بیحواله

 

  ۲۱۱ادامه... #پارت_

 

غلط کرده مردِک حرومزاده. اونقدر بزنینش تا لو بده. آچارت رو  -

 خوام.های دهِن اون احمق رو وا شده میپیچ و مهرهقوی کن یاسر. من 

 ها خسته شدن اگه...حالیمه آقا. ولی بد قفلی زده رو سکوت. بچه -

ها غلط کردن با تو. آدم و انبار در اختیارت نذاشتم که چرت و بچه -

پرت تحویل من بدی! اگه با زبوِن خوش کار نکردن بگیرشون به باِد 

 تیپا!
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یاسر با اخم لب فرو بست.سیاوش با دست چپ کیسه  با فریاد بلندش،

سیم کشیده بوکس را ثابت کرد و دست دیگرش روی هندزفری بی

 شد.از فرط خشم به نفس زدن افتاده بود.

 اون پسره... روزبه! نتونست رِد کمیل رو بزنه؟ -

 گیرتش.میگه گوشیش خاموشه. روشن کنه می -

گذره. کنه. سه روزه میره میاگه دم دستته برو ببین چه غلطی دا -

 مگه میشه یه لحظه روشن نکرده باشه!

های آرامی گفت و از انبار بیرون رفت. سیاوش مشت«ِ چشم»یاسر 

ی کیسه بوکس کرد و یاسر پشِت صندلِی روزبه ایستاد بعدی را حواله

 و تلفن را سمتش گرفت. روزبه با تعلل تلفن را کنار گوشش گذاشت.

 سیاوش خان.سالم عرض شد  -

ی بزمجه. معلوم هست چه غلطی داری سالم و زهرمار پسره -

کنی؟ سه روزه نشستی پشِت اون سیستم اونوقت یه خبر کوچیک می

 ازش نداری؟

روزبه با ترس بزاق دهانش را فرو برد. سیاوش به وضوح عصبانی 

بود و افرادش همانقدر که اخالق خوب او را دوست داشتند، از خشمش 

 شدند.می هراسان

شو روشن نکرده که بتونم آقا به علی قسم خاموشه. یه دم گوشی -

 ردیابیش کنم. من به یاسر هم گفتم...

خوای دور بزنی بچه؟ اون سیستم و میزِر مفت تعطیل!  کی -

صاحاب رو روشن کن. یک ساعت فرصت داری رِد کمیل رو بی

تو جدا کنه. کله بزنی. یه ساعت بشه دو ساعت دادم یاسر بیخ تا بیخ

 حالیته که؟
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روزبه باشدت بزاق دهانش را فرو برد و یاسر مشتش را کف دست 

تاپ را زیر انگشتش لمس کرد و لپ powerی دیگر کوبید. او دکمه

وارد برنامه شد. لحظاتی بعد، سنسور شروع به آژیر کشیدن کرد و 

ی زنان روی مانیتور روشن شد. روزبه با چشماننور سبزی چشمک

 آلود سمت یاسر برگشت و بلند گفت:شعف

کارتش فعاله ولی روی اون گوشی قبلی َرِدش رو زدم آقا. سیم -

شو سه نیست. تو یه ون در حال حرکته که پالک و اطالعات

 زنم.سوته می

یاسر تلفن را از حالت پخش برداشت و کنار گوش خودش گذاشت. 

 آدامسش را یک دور ترکاند و گفت:

 قا؟ از غلومت راضی هستی حاال؟طوریاس آچه -

سیاوش حوله را روی موهایش حرکت داد. هندزفری را روی میز 

 انداخت و توی تلفن نیشخند زد.

ام ازت. دو نفر رو بفرست سراغ اون ایول داری یاسر. راضی -

 ماشین، خودتم پاشو بیا اینجا کار دارم باهات.

را فشار داد و   Interی گفت و همان لحظه روزبه دکمه« چشم»یاسر 

 به یاسر نگاه کرد.

به سیاوش خان بگو لوکیشن و اطالعات َون رو براش فرستادم.  -

 کنه...یه جا حوالِی افسریه حرکت می

 

 ۲۱۲#پارت_

 

و او همانطور که لبخند میزد کنار فرهاد دست خواهرش را گرفت 

 پچک کرد:گوشش پچ
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کنن. البته یه تم میباورم نمیشه اینجام داداش! اولین باره تولد دعو -

بار پری تولد گرفت، ولی اون کجا این کجا... تهشم که یادته؟ 

ی احمق از اولشم عقل چی. پسرهداداش اسکولش گند زد به همه

درست درمونی نداشت. نذاشت یه تیکه کیک از گلومون بره 

 پایین.

 داد و فرناز با آب و تاب برادرِ های او گوش میفرهاد با لبخند به حرف

وت و کور، گرفت وقتی او ِمن باِب تولدی سدوستش را به سخره می

ها غیرتی خورده بود و کیک خواهرش را دور انداخته و مهمانحب بی

کاری! چون صبح فردا را جواب کرده بود. بعد هم البد دعوا و کتک

 فرناز دوستش را با صورت کبود در مدرسه رؤیت کرد.

کرد و اندیشید چقدر این پیراهن و ه میهمان لحظه ژرفا به فرهاد نگا

 . نگاهش روی لباس خودش کشیده شدآیدای به او میکت اسپرت سرمه

. رها با نیشخندی موذیانه سرش را ای لبخند زدو از دیدن رنِگ سرمه

 کنار گوش خواهرش برد.

 افش اومده.بینم اون ِکیِس نابت تنها نیست! با جیمی -

 او نگریست و از جا بلند شد. ژرفا با اخمی کمرنگ به

 حاشیه نساز، خواهرشه. -

 شونو؟نه بابا! استخاره گرفتی که انقدر زود فهمیدی نسبت -

خودش قبال بهم گفته بود. بعدشم، چشم و ابرو و قد و قامتشون داد  -

زنه خواهر و برادرن. مگه اینکه یه نفر عین تو انحراف ذهنش می

 زیادی باشه که چپکی ببینه.

شان ها با پوزخندی صدادار سر تکان داد و همراه ژرفا به سمتر

های فرهاد بود و او ناخودآگاه در رفت. نگاهش مستقیما به چشم

آپ مختصرش ی ژرفا گم شده بود. موهای بالیاژ شده و میکچهره

هایش داد. نفهمید قدمی نمکین او را زیباتر از همیشه نشان میچهره
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وار ا فرناز به وضوح فهمید برادرش اتوماتیکشود، امکجا منحرف می

 سمت ژرفا گام برمیدارد. لبخندش جان گرفت و با شیطنت گفت:

 آ داداش فرهاد.تو دزدیدهژرفا بدجوری قاپ -

. زمانی به خودش گویدفرهاد شنید، اما شاید اصال متوجه نشد چه می

ر بود و تآمد که مقابل ژرفا ایستاده بود. چشمانش از همیشه غمگین

نگاه ژرفا گویاتر از آنکه به ترجمه نیاز داشته باشد. رها از این 

سکوت سوءاستفاده کرد. با نیشخندی مرموزانه سمت فرهاد رفت و 

 صدایش هردوی آنها را از آن خأل بیرون کشید.

شما باید دکتر فرهاد کامرانی باشین! این مدت کم تعریفتون رو از  -

 خواهرم نشنیدم.

می پلک زد. چشمانش سوی رها چرخید و ژرفا همچنان فرهاد به نر

کرد. دختری که از آنها بزرگتر بود اما عمل بینی و خیره نگاهش می

آپ غلیظش این اختالف سنی را ظاهرا به های پروتز شده و میکلب

کاهش داده بود. عطر تندی داشت و لباس سرخ آتیشنش از دو  حداقل

 رش از میان آن پیدا بود.طرف چاک خورده بود و پاهای توپ

 . البته فعال دانشجو هستم. از آشناییتون خوشبتم خانوِم...بله -

 آذرمهر. رها آذرمهر. خواهر ناتنِی ژرفا. -

فرهاد به معنای استفهام سر تکان داد و رها دستش را جلو برد. 

های فرهاد مشت شد. رها یک تای ابرویش را باال انداخت و دست

 را جلو برد. فرناز تند دستش

سالم رها جون. من خواهر کوچیکتر فرهادم. از آشناییتون  -

 خوشبختم.

عسلی نگاه کرد. کوتاه با او دست داد و به رها با تعلل به دخترِک چشم

آمد و دست ندادنش سردی سر تکان داد. مشخصا از فرهاد خوشش نمی
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قبل برای او یک حرکت غیراجتماعی تلقی شد. از آنها فاصله گرفت و 

 از رفتن، با صدایی مالیم کنار گوش ژرفا زمزمه کرد:

 کنی.ها رو انتخاب میترین آدمبرات متاسفم که همیشه چیپ -

ی کافی آزارش داده بود. ژرفا محکم پلک زد. دیدن فرهاد به اندازه

سیبک گلوی فرهاد تکان مالیمی خورد و به میزی نگاه کرد که 

میزد و از تمام جهان فارغ بود.  سیاوش تندتند کنار گوش ماریا حرف

آنقدر فارغ که حتی متوجه نشد رفیق فابش آمده. به آرامی کنار گوش 

 فرناز گفت:

 میشه بری پیش سیاوش؟ قول میدم خیلی زود بیام که تنها نباشی. -

 فرناز با لبخندی معنادار میان ژرفا و فرهاد چشم چرخاند.

ها. دیر هم اومدی رفتنمعلومه که میرم. اصال تا باشه از این  -

 هیچ اشکالی نداره داداش.

ی ژرفا را بوسید و تولدش را به او تبریک گفت و و به تندی گونه

سمت سیاوش و ماریا راه افتاد. فرهاد نگاه از خواهرش گرفت و باز 

هم آن چشماِن سیاه و درشت نفسش را حبس کرد. لحن ژرفا زیاد هم 

 ت:دوستانه نبود وقتی با دلخوری گف

جای شکرش باقیه که الاقل سر قولت موندی و امشب اومدی  -

اینجا. اون حجم از جسارت بعد از تواضعی که ازت دیدم، 

 جایی داشته باشه!امیدوارم توجیه درست و به

فرهاد نگاهش را پایین انداخت. صدایش آرام بود و ژرفا خریداِر نُت به 

 نُت از آن آرامِش مردانه.

ز اینکه بدونی فرق بین ما از زمینه تا آسمون! آب چه توجیهی بهتر ا -

 و آتیش یه جا بند نمیشن.

 کنه.ولی آتیش آب رو دود می -
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 کدوم از ما قربانی باشیم.خوام هیچمن نمی -

عشق، کشنده نیست که قربانی بده. اکسیری از یکی شدنه. مثل آب  -

 حیات.

و صدای او از بود  فرهاد به نرمی سر بلند کرد. نگاه ژرفا حاال گرفته

 تر.قبل هم آرام

 

 ۲۱۲ادامه... #پارت_

 

خانوم. من دقیقا به همون  شما برای من زیادی متفاوتین ژرفا -

ام. از جایی که اندازه که خواهرتون گفت، چیپ و دهک پایینی

 ی ما دیده نمیشه.شما وایستادین طبقه

جلو رفت ژرفا با حرص پوزخند زد. گلویش سنگین بود وقتی یک قدم 

 های فرهاد نگاه کرد.و مستقیم به چشم

تر از ای که من و تو رو به هم پیوند زده قویکردم اون رشتهفکر می -

 . ها باشهتفاوت

 خواهی به شما بدهکارم.هست! معلومه که هست. من یه معذرت -

ی او کوبید و تُِن صدای ژرفا باال رفت وقتی کف دستش را به سینه

 رد.عصبی نگاهش ک

 ی دوم شخص صدا نکن فرهاد.و با این ضمیِر مسخرهانقدر من -

 ی جایگاهی که...ی احترامه. نشانهاین ضمیر فقط نشانه -

خوام! حالم از هرچی پیشوند خوام! من این جایگاِه لعنتی رو نمینمی -

مو به تونی اسمخوره وقتی حتی نمیست به هم میو پسوند مسخره

 .زبون بیاری
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اد چند لحظه نگاهش کرد. دخترک از فرط خشم و بغض به نفس فره

کشد وقتی کرد یک نفر بیخِ گلویش تیغ میزدن افتاده بود و او حس می

 .دوباره سر به زیر انداخت

کنم که حتی به پس بدون هیچ شما و خانومی بهت اعتراف می -

توهمت هم قانعم. تو برای من مثل یه خواب نیستی. رؤیایی! و 

 ها هرگز حد و مرز ندارن.رویا

های ی غم از چشمژرفا ساکت بود. فرهاد سر بلند کرد و این بار گلوله

 اش به نگاِه دخترک شلیک شد.کهربایی

بینمت، . از دور مینقش تو، توی زندگی من فقط یه خط موازیه -

تونم داشته باشمت. الاقل نه االن. نه با این وضع. نه تا اما نمی

 کشم.سرم یدک میلیه و این فامیلِی نحس رو پشتوقتی دستام خا

 ژرفا چینی به پیشانی انداخت و هردو دستش را مشت کرد.

طرفه قضاوت خسته نشدی بس که حق رو به خودت دادی و یک -

چیزو بهم گفته اما باید بگم برات متاسفم آقای دکتر سیاوش همه کردی؟

کردم انقدر فکرشم نمی. که همچین دیدگاه کوچیک و محدودی داری

ی کائنات برتر دیِدت به زندگی مادی باشه که نفهمی من از همه

تو به روی حقایق باز دیدمت. این احساس اونقدر قوی نیست که چشممی

 کنه؟

این احساس اونقدر قویه که به قلِب منم رخنه کرده. اما کافی نیست.  -

اساس هر عشقی به دونم من به زندگی دیِد مادی ندارم اما خوب می

مادیات هم برمیگرده. یه نگاه به آدمای اطرافت بنداز ژرفا... 

 شونه. ی ته حیبهای تانخوردهخاطر اسکناسشون بهمعاشرت

پس تکلیف شرافت و انسانیت چی میشه؟ تو اون دانشگاهی که میری  -

 بهت یاد ندادن مرهِم دل شکسته چیه؟
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کنن. ما مار رو نقض میی پزشک و بیعاشق و معشوق، رابطه -

تونم تا ابد تو قلبم دوستت داشته باشم، اما بنِد همیم. من میدرواقع هم

 تو لمس کنم.تر از اونه که اجازه بده تصویِر واقعیرحمحقیقت بی

تونه حقیقت رو دور بزنه، به شرطی که قلِم جرأت دستت تقدیر می -

 بگیری. با دلت بجنگ فرهاد!

توانست بگوید همین حاال هم نگاهش کرد. کاش میفرهاد چند ثانیه 

قلبش را کف دست گذاشته که بتواند به این مراسم بیاید و دومرتبه با 

 دخترک رو در رو شود.

همان لحظه ماریا و فرناز کنار هم نشسته بودند و سیاوش با فاصله از 

 گاههای گاه و بیآنها با آروین گپ میزد. فرناز به وضوح متوجه نگاه

 سیاوش به ماریا شده بود وقتی با شیطنت لبخند زد و گفت:

 آ، فقط کنجکاوم.احترامی نیستیه چیزی بپرسم؟ البته... قصدم بی -

ی پُرشیطنت او  نگاه کرد و بعد لیوان شربت را ای به چهرهماریا لحظه

 هایش فاصله داد.از لب

 بپرس عزیزم. -

داد و لبخندش رنگ  هایش را روی هم فشارفرناز با شوق و ذوق لب

 گرفت.

 میگم... سیاوش خیلی دوِست داره ها!  -

از وجود دخترک گذشت و با چشمانی گرد و  چیزی مثل رعشه

 خندید نگاه کرد.نما میهایی ُگر گرفته به فرناز که حاال دندانگونه

 و میگی؟ چرا این -

تر شد، ماریا هم ی فرناز رنگ بیشتری گرفت و او که نزدیکخنده

 وار سرش را جلو برد و دخترک کنار گوشش پچ زد:اتوماتیک
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کنه انگار تو تنها تابلوئه دیگه! آخه ببینش! یه طوری نگاهت می -

ی زمینی. چشماش همینجوری ستاره شوت دختر روی کره

 کنه طرفت. می

زده نگاهش کرد که فرناز نامحسوس ی مات و بهتماریا با همان چهره

ه جایی که سیاوش نشسته بود اشاره زد. دخترک ابرو باال انداخت و ب

آب دهانش بلعید و سرش را به سمت مخالف چرخاند. نگاهش با نگاه 

و نفسش برای یک لحظه گرفت. او با لبخندی سیاوش تالقی کرد 

نما دست چپش را باال برد. چند ثانیه کنار صورتش نگه داشت و دندان

 ین آورد.بعد رینگ ساده را بوسید و دستش را پای

پسر زنم چون هیچوقت دوستذره گیج میمن تو این چیزا یه -

 . ولی معلومه سیاوش زیادی گلوش پیِش تو گیره.نداشتم

حواسش با حرف فرناز جمع شد. گلویی صاف کرد و نگاه از سیاوش 

 گرفت.

خاطرش غصه نخور چون چیزی رو از دست ندادی. خیلی هم به -

دارن، هزارتا بدی و مکافات  پسر و نامزد اگه یه خوبیدوست

 کشن.پشت خودشون یدک می

 هایش را زدود.فرناز کوتاه خندید و ماریا با دستمال خیسی روی لب

 پسر من نیست.بهرحال... سیاوش دوست - 

کردم باهمین! شاید چون کنار هم نشسته نیست؟ ولی من فکر می -

 بودین.

 

 ۲۱۳#پارت_
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میشن... اونقدری که نمیشه اسم ها پیچیده ها گاهی وقترابطه -

براشون تعیین کرد. ولی از این بابت مطمئنم سیاوش هرچی که 

 پسرم به حساب نمیاد.باشه، دوست

هایی افتاد که دوتا دوتا وسط فرناز دیگر حرفی نزد. نگاهش به زوج

کشد رقصیدند و همان لحظه ژرفا را دید که آستین فرهاد را میسن می

ِِ ممانعت از کاریای اخمو با او با چهره ست. رد نگاه آلود در حاِل

. فرهاد به اجباِر ژرفا وسط ِسن ایستاد سیاوش هم سمت آنها تغییر کرد

 و سیاوش با نیشخند ابرو باال انداخت و سرش را سمت آروین کج کرد.

گیره کم یاد میعجب پای لرزی شده این خربزه فرنگی! دکتر داره کم -

خوش گفتنش هم سهم منه که از بس اید گذشت. دستی پُر نباز خونه

 .دله کنهشو با دِل ژرفا یهرو مخش یورتمه رفتم قبول کرد دل

ها چرخ زدی و تنت خورده به تِن زمین خورها و از بس تو بنگاه -

 ات.کاله بردارها تهش داللِی ازدواج هم رفت تو پاچه

 نگاه کرد.سیاوش کوتاه خندید و آروین زیرچشمی به فرناز 

خوای یه آستین هم واسه تو بزنم باال؟ ظاهرا که شیِشت زیادی می -

 محلی.ی سگزنه و انتخابت با سر رفته تو جادههشت می

 آروین با خنده نگاهش کرد. لحنش معنادار بود وقتی که پاسخ داد:

عشق انتخاب نیست، اتفاقه. اگه تقدیر بخواد دو نفری که هیچ  -

 ج میشن تو دِل هم.ربطی به هم ندارن کن

 هایش را در کاسه چرخاند و گفت:سیاوش کالفه شد. چشم

جای رمل انداختن و جفنگ گفتن دست به کار شو. چون مرغ که  -

 از قفس بپره دیگه از دست تقدیر هم کاری برنمیاد.

آروین حرفی نزد. همان لحظه فرناز سمت عقب برگشت و نگاهش 

رنگ و مردانه گره خورد. به های میشی برای یک ثانیه در آن چشم

های آروین که انحنا گرفت، او با شرمی دخترانه سختی لبخند زد و لب
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های آروین رو گرفت و دومرتبه به ژرفا و برادرش نگاه کرد. چشم

اش حوالی حالت او بود و اندیشههنوز روی موهای خرمایی و خوش

ود و به های دخترک ِست بپیراهن عسلی رنگش پرسه میزد. با چشم

 آمد.اش میآپ سادهمیک

 ی نسناس چی میگه اینجا؟این مرتیکه -

رخ تراش گرفت و به نیمبه اجبار چشم از آن عروسک ظریف و خوش

 اخموی سیاوش نگاه کرد.

 و میگی؟کی -

ی تولد دخترش دست به همین یارو! بابای ژرفا عزم کرده به بهونه -

 تپل.قیچی بشه واسه دوختن سه چهارتا شراکت 

ای رنگ ی قهوهچرخید که با ژیلههای آروین حاال روی مردی میچشم

 .نوشیدنما مارتینی میای دندانمقابل پدر ژرفا ایستاده بود و با خنده

 شناسیش؟ می -

مگه کسی هم هست که نشناسدش؟ مهندس فرخ آریافر. از رؤسای  -

 ترین شرکای تجارِی بهنام. شرکت ققنوس و یکی از تاپ

آروین یک تای ابرویش را باال برد و سیاوش جام را از روی میز 

 برداشت و بلند شد.

 تو ترک و توبه نبودی مگه؟ -

ات. خودم با خدا دم چشم اینا لب تر نکنی سه میشه دم در میارن واسه -

کنم این یه دفعه رو ندید بگیره. هرچند عین قبل سر خم صحبت می

میشه ببوسم بذارمش کنار. کسی بخواد کنم جلو بهنام اما دلیل ننمی

چرخونمش که عین سگ بیفته به موس موس زیرآبی بره طوری می

 کردن. 
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آروین حرفی نزد و او میز را دور زد و فاصله گرفت. مهندس آریافر 

های باز شده به استقبالش رفت و آنها که سمت با روی گشاده و دست

 برداشت. ی باال رفتند، آروین سمت دخترها قدمطبقه

ی فرهاد بود و او با اخمی کمرنگ هردو های ژرفا روی شانهدست

 دستش را مشت کرده بود که برهنگی کمر دخترک را لمس نکند.

با خواهرم دست ندادی چون این تو اعتقاداتت درج نشده و من  -

کنم. اما من تربیت متفاوتی از تو دارم. دوست کامال درکت می

. نزدیکت بشم. این چیزیه که من از دارم حاال که عاشق شدم..

زندگی یاد گرفتم. عشق! فارغ از طبقه و جنسیت. من عاشق 

 روحت شدم فرهاد.

اش آنقدر متین و صدایش چنان مالیم لبخند فرهاد کمرنگ بود. چهره

 کرد.بود که ژرفا ناخودآگاه خیره نگاهش می

ی وجود . عشق درواقع تکمیل کنندهبا عشق بیگانه نیست روح  -

ی دوم اعتقاد داری یا نه، اما به نظر من دونم به نیمهماست. نمی

خاطر نزدیک شدن نیستن. اگه یکی شدن، باید ها موقتی و بهنیمه

 تا ابد قفل بمونن.

 ژرفا چند ثانیه نگاهش کرد و بعد باتردید لب زد:

ات شکل زندان به کنی با این تفکر، رابطهیاونوقت فکر نم -

 گیره؟ هر دختری از قفس متنفره! خودش می

اش پایین افتاد و های ژرفا از شانهتر برد. دستفرهاد سرش را پایین

ی دخترک به حداقل رسید. ناخودآگاه نفس ی صورت او با چهرهفاصله

 ود.ی گل پلومریا با مشامش بیگانه نب. رایحهعمیقی کشید

عشق از جنس آزادیه... چون مخزن نداره واسه سنجیدن. من  -

 خوام کسی به اجبار کنارم بمونه اما...نمی
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اش گذاشت انگشت اشاره و وسطش را چسبیده به هم، سمت چپ سینه

 و نگاه ژرفا در راستای انگشتان او به حرکت درآمد.

روحِ هر  گاه برایذارم اینجا بمونه. نقطه امنی که بهترین تکیهمی -

 آدمی به حساب میاد.

کرد. دیدگاه فرهاد را دوست حرف نگاهش میدخترک همانطور بی

اش را از خاطر برد وقتی به ی چهرهداشت. آنقدر زیاد که جذبه

ی نگاِه مؤقر و تر از همیشه، خسلههایش خیره شد و خلع سالحچشم

 اش را به جان خرید.لحِن مردانه

 

 ۲۱۳ادامه... #پارت_

 

شاید لذتی که در گناه هست، در هیچ ثوابی وجود نداشته باشه. اما  -

خوام با نزدیکی روحِ تر از اینه که آلوده بشه. من نمیعشق مقدس

 تو رو آلوده کنم ژرفا.

همان لحظه مردی قد بلند و اتو کشیده، پاپیون زیر گلویش را صاف 

و ژرفا  خاراند. نگاه از فرهادی ابروی چپ را میکرد و گوشهمی

برد، خطاب به رفیقش هایش میگرفت و درحالیکه شامپاین را سمت لب

 گفت:

 ها.این یارو کیه؟ قبال ندیدم حضور داشته باشه تو بزم و مهمونی -

هایش فاصله داد و القید مرد تپلی که بغل دستش بود جام را از لب

 ای باال انداخت.شانه

ا بحتیاری هم همین ب نیا. وقِت معاملهرفیق فاب سیاوش بزرگ -

پسره فرهاد همراهش بود که شاهد داشته باشه و سرش رو زیر 

شرف. اصال جفت برادرهای آب نکنن. زیادی کاربلده بی

 زد خاص و عامن!نیا تو حرومزادگی زبونبزرگ
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 مرد یک تای ابروانش را باال انداخت و قلوپی دیگر نوشید.

 ه؟پس اسمش فرهاده! َسر و ِسرش با ژرفا چی -

تر از شه. خیالت تخت امیر، این پسره فوفولالبدکی پارتنری چیزی -

 اونه که موی دماغ بشه.

زده به امیر اخم کرد. جام میان انگشتانش فشرده میشد و رفیقش بهت

 کرد.ی او نگاه میفک سفت شده

رو دربیارم. این دختر یا  باید از زیر سنگ هم که شده آمارش -

 هیچکس!مال من میشه، یا مال 

ی . او هردو دستش را لبهبا اصرارهای فرهاد از ِسن خارج شدند

رخ دخترک را نگاه بالکن گذاشته بود و فرهاد تکیه به دیوار نیم

کرد. ژرفا که سمتش چرخید، باد پاییزی موهایش را به حرکت می

 درآورد و فرهاد گفت:

ی. کنخیلی دوست دارم بدونم چرا از عطر مردونه استفاده می -

 ادبی یا جسارت نیست.البته اگر حمل بر بی

کرد مثل همیشه موقر و آرام ی او بود. سعی مینگاه ژرفا به چهره

 کرد.هایش ُشِره میباشد اما حسادت از مردمک

پدر من سه دفعه ازدواج ناموفق داشته. همسر اولش نازا بود اما  -

ها درواقع و داره. آریا و راز همسر دوم دوتا بچه و از سومی من

خواهر و برادِر ناتنِی من به حساب میان. زمانی که از ایران 

رفتم خیلی سن و سالم کم بود و حسابی به آریا وابسته بودم. به 

ها خاطر همینم یه شیشه عطرش رو با خودم بردم. اوایل فقط شب

زدم، اما... غربت به نوعی آنزیِم دلتنگی به حساب به بالشم می

کنه و اثرش رو دیرپا. اینه که استفاده از زیاد میمیاد. شدتش رو 

 عطر مردونه برام شبانه روزی شد.

 تر رفت.فرهاد یک تای ابرویش را باال انداخت و قدمی نزدیک
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 از مادرت خبر داری؟ -

 ای کوتاه شانه باال انداخت.ژرفا با خنده

. اما های طالق خیلی خوب از پدر و مادرشون باخبرنبچه -

دو سال پیش با یه خلبان آلمانی ازدواج کرد و از ایران . دورادور

 رفت.

ی باقی مانده را هم زیر پا فرهاد در سکوت نگاهش کرد. ژرفا فاصله

 ی پسر جوان ایستاد.گذاشت و سینه به سینه

ی ما شاید کنی. خانوادهخودی داری بزرگش میبینی فرهاد؟ بیمی -

بی در و پیکرتر از اونه که کسی ی زیادی داشته باشه اما اسم و آوازه

کنه که اونم با تو بخواد به روابط من اهمیت بده. فقط آریا توجه می

 موافقه.

فرق این روابط با چیزی که مدنظر منه خیلی زیاده. اسم ازدواج و  -

همسر که وسط باشه، مطمئن باش حتی همسِر آلمانِی مادرت هم به 

 خودش حق اظهار نظر میده.

حرفی بزند که فرهاد دستش را مقابل او گرفت و مانع  ژرفا خواست

 شد.

بهتره این بحث بمونه برای بعد. ما هردو نیاز داریم به این  -

احساس فکر کنیم. آدم برای دوست داشتن به یه تلنگر احتیاج داره 

 ی اون عشق، دلیل الزمه.اما برای ادامه

رد که فرهاد اش را فوت کرد و خواست رو از او بگیژرفا نفس کالفه

کرد اسمش را صدا کرد و مانع شد. دخترک به انتظاِر کالم نگاهش می

که او با لبخند باکس چوبی را از جیب بیرون کشید و مقابل دخترک 

 گرفت.

من خیلی تو هدیه خریدن خوب نیستم. فرناز همیشه بهم میگه  -

ی تونه یه هدیهاش تیره باشه نمیهای مورد عالقهکسی که رنگ
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ها بخره. با این حال جسارت کردم و... برای ب برای خانوممناس

 اولین بار برای خانومی به غیر از مادرم و خواهرم هدیه خریدم.

کرد. فرهاد باکس را گشود و لبخندش قدری حرف نگاهش میژرفا بی

 جان گرفت.

سلیقگی و ذاِت کادوپیچ نشدنش رو هم بذار به حساِب همون بی -

 مردونه.

کرد لبخند بزند اما چیزی جز سرش ایستاد. ژرفا سعی میفرهاد پشت

بغض در وجودش نخفته بود. سردی زنجیر که به گردنش پیچید، اولین 

ی چشم دخترک را نمناک کرد و صدای فرهاد را ی اشک گوشهقطره

 شنید.

. این ام با شعر خیلی خوب نیستدونی میونههمونطور که می -

. امیدوارم دوست داشته رف دلم بودجمله هم که نوشتم... زیادی ح

 باشی.

ی دوم از اشکش دخترک با دستی لرزان پالک را دستش گرفت. قطره

 ی گرد و شفاف ریخت و جمله را از نظر گذراند.روی آن شیشه

 «ترین رویای فرهادی...تو شیرین»

ی سوم اشکش وقتی ریخته شد که به برگ زرد و نارنجی نگاه قطره

ای خودنمایی مقابل متن، برگ پاییزی خشک شده. درست کردمی

کرد. بزاق دهانش را فرو برد و پالک را میان مشتش گرفت. می

 لرزید و حال فرهاد هم بهتر از او نبود.صدایش می

 

 ۲۱۴#پارت_
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هرچی که از طرف تو باشه برای من ارزشمنده. تو خیلی خوبی  -

 فرهاد... و من...

اش آرام بود وقتی او بند کرد. زمزمهی موهای سر را گوشهفرهاد گل

 کالم دخترک را به دست گرفت.

 و تو خیلی بهتر از من. -

. نگاه های دخترکپایان ساختند به روی گونهقطرات اشک، جریانی بی

سر خودنمایی اِی گلهای پاییزی بود که در دیزایِن شیشهفرهاد به برگ

وقتی به نرمی  سر دخترک رها شدکردند. نفس گرمش درست پشتمی

 زمزمه کرد:

 تولدت مبارک دختِر پاییز. -

هوا سمت عقب برگشت و تا فرهاد طاقت ژرفا تا همانجا بود. بی

فرصت کوچکترین حرکتی داشته باشد، جسم ظریف و لرزان دخترک 

کرد. صدا و آرام گریه میی او بیدر آغوشش بود و سر بر سینه

و هردو دستش در امتداد  سیبک گلوی پسر جوان به سختی تکان خورد

 تن پایین افتاد.

های اخالقیت باعث میشه نخوای من اینجا باشم. دونم محدودیتمی -

ی قبل که ازم فرار کردی. اما من معتقدم عشق درست مثل دفعه

تونم به خوام که نمیاز تمام مقدسات برتره. پس... معذرت می

 اعتقاداتت احترام بذارم.

داد و تمام احساس خوبش را به بحث آزارش میفرهاد حرفی نزد. این 

برد. اخالقش برای او محدودیت نبود، فقط قوانینی بود که یغما می

 .بخشیدنداش را نظم و هویت میزندگی

 تره.جلو در آریا رو دیدم. اخالقش به نسبت از رها قابل تحمل -

ژرفا ناخودآگاه به این حرف او لبخند زد. صدای آهنگ و بزن و 

داد تمام مدت را در همین آمد، اما او ترجیح میب از سالن میبکو
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های شاد و پرهیاهو، ضربان قلب فرهاد بالکن بماند و به جای موسیقی

 را زیر گوشش حس کند.

 مگه حرف بدی زده؟ -

نه. اما کتابی که کادوی اصلِی من به حساب میومد رو به نفع خودش  -

 مصادره کرد.

ی گرفت و با تعجب نگاهش کرد. فرهاد گوشه ژرفا قدری از او فاصله

هایش را پاک های او کشید و همانطور که اشکآستینش را زیر چشم

 کرد، ادامه داد:می

ی شِب تولد بدشگونی میاره. چون شب تولد به قول مادرم، گریه -

. آدم جای گله و شکایت زنهمرغ آمین مدام باال سرمون پَرپَر می

تا فرداروز  و از خدا آرزوهای خوب بخواد باید فقط بگه و بخنده

 ها رو رقم بزنه.آمیِن اون پرنده براش بهترین

 ژرفا به آرامی خندید و فرهاد با لبخند دستش را عقب کشید. 

 تو تنها آرزویی هستی که براش به مرغ آمین احتیاج دارم. -

کرد. درکنار این همه مهابا نگاهش میفرهاد چیزی نگفت و ژرفا بی

. طرح یک افسردگی یا غم ی فرهاد همیشه غمگین بودابیت، چهرهجذ

 کشید.دمادم در چشمانش زبانه می

های هیچکدام خارج نشده بود که با صدای رها، هنوز کالمی از لب

ژرفا سر جایش لرزید و فرهاد پلک زد و به صورتش دست کشید. 

کند.  هایش را فوتگشت که دخترک را ببرد تا شمعدنبال ژرفا می

ژرفا به وضوح دمغ شد وقتی رها دستش را کشید و او را از بالکن 

جدا کرد. فرهاد چند لحظه با نگاه تعقیبش کرد و بعد روی پیراهنش 

ی گل هایش نشست. رایحهدست کشید. لبخندی کمرنگ روی لب

 پلومریا روی پیراهنش جا مانده بود.
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گاه میان فرناز مشغول حرف زدن با آروین بود و ماریا گه

الخصوص با حرف بود و علیگفت. دخترک کمهایشان کالمی میحرف

توانست به خوبی ارتباط برقرار کند. فرهاد که کنارشان مردها نمی

 رسید، آروین با لبخند ابرو باال انداخت و گفت:

چه عجب اومدی رفیق! یه آن شک کردم نکنه واقعا شیرین خانوم  -

 فرستادتت پِی کوه کندن!

 ز خندید و فرهاد لبخند کمرنگی روی لب نشاند.فرنا

تر از این خواد مرد مؤمن. من دستم خالیکوه کندن تیشه می -

 هاست.حرف

هنوز روی صندلی ننشسته بود که با صدای ماریا رد نگاهش را تغییر 

 داد و به او نگریست.

 کنم ما قبال با هم برخورد داشتیم، درسته؟فکر می -

 کرد و بعد سر تکان داد.فرهاد چند ثانیه مکث 

بله. زمانی که بیمارستان بودین... من دکتر شما بودم. خوشحالم  -

 .بینمتونسالم و سالمت می

. چشمانش مثل همیشه سرکش بود صدا و کمرنگ پوزخند زدماریا بی

 و لجباز.

ی شما رو فراموش البته من هنوز برخورد کامال دیکتاتورانه -

 .نکردم

ش آرام باشد وقتی فرناز با نگرانی نگاهش فرهاد سعی کرد لحن

 کرد.می

اگه وجداِن کاری و اعمالی که در جایگاه یک پزشک باید انجام  -

دادم ازم تو چشم شما یه دیکتاتور ساخته، شاید نظرتون خیلی می

هم غلط نیست. پزشک تحت هر شرایطی موظفه سالمتِی بیمارش 
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و ناراضی  رو تضمین کنه. حتی اگه خوِد اون شخص مخالف

 باشه.

 هایش را به سینه زد.ماریا در مقابل ابرو باال انداخت و دست

این احتمال هم وجود داره که اون همه دستور و خطاب و عتاب،  -

روی شما باشه نسبت به ناشی از دیِن نژاد پرستانه و مذهِب تک

 یه نژاد پست و فرومایه.

کشید. توقع این اش دست لبخند فرهاد قدری رنگ گرفت و به چانه

 بحث را داشت.

دونم این دیدگاه از کجا اومده، اما تو اعتقادات ما جایی برای نمی -

کنه جز برتری نژادی وجود نداره. کتاِب ما به چیزی تاکید نمی

آمیز. عیارسنج اسالم تقرب به خداست و همزیستِی مسالمت

 مصالح راه اخالق و وحدت اجتماعی.

یده شد که برای ژرفا آورده بود اما نگاهش سمت گل رز سرخی کش

چون دست فرناز بود، فراموش کرد به او بدهد. گل را برداشت و 

 سمت ماریا قدم برداشت.

 

 ۲۱۴ادامه... #پارت_

 

کرد که او گل رز را مقابلش حرف نگاهش میدخترک همانطور بی

 گرفت و با لحنی دوستانه گفت:

ِم سفید و اعالم صلح و . به عنوان پرچاین گل هم باشه خدمت شما -

 برابری.

های ماریا به لبخندی کمرنگ گشوده شد. رفتار فرهاد سوای بقیه لب

ی جدال بود اما رفتار بود. او توقع تبعیض و تندروی داشت و آماده
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کرد و چنان به دِل او فرهاد، جایگاه حق و عدالت را مشخص می

 نشست که دستش را جلو برد و گل را گرفت.

 ی شما خوشحالم.گیرم. منم از دیدن دوبارهشو ندید میرنگ سرخ -

فرهاد کوتاه خندید و نفسی آسوده از گلوی آروین و فرناز بیرون 

هایی بود که ژرفا باید فوت جست. سروصدا و دست زدن ناشی از شمع

در فضا آکنده شده بود. فرهاد  HappyBirthdayکرد و موزیک می

کرد که شمع و به دخترکی نگاه میدست به زیر چانه، با لبخندی مح

زد و حواِس ماریا سمت سیاوش کشیده کرد و لبخند میرا فوت می 24

شد. با همان لحن گرم و خودمانی معرکه گرفته بود و جماعتی که 

شان تمام شده بود. چند خندیدند. ظاهرا جلسهدورش بودند بلند بلند می

ی فرهاد نقش م میان چهرهدقیقه بعد سمت آنها قدم برداشت. اخمی مالی

گرفت. مرد جوان و قدبلندی سمجانه از ژرفا درخواست رقص دونفره 

داشت و دخترک ناچارا پذیرفت. کت اسپورتش را از پشت صندلی 

برداشت و خواست بلند شود که همان لحظه صدای ماریا را شنید. 

 کرد.دخترک مردد و آرام صحبت می

اکثر مردهایی که باهاشون برخورد رفتار شما و دیدگاهتون... با  -

 کنه. ذهنیت شما ناپاک نیست.داشتم فرق می

های آن ی ژرفا میان انگشتلبخند فرهاد اجباری بود. دسِت قفل شده

کرد اما ماریا چه گناهی داشت که با او بد رفتاری غریبه اذیتش می

 کند؟

پس واضحه که با مردهای زیادی برخورد نداشتین. جنسیت مرد  -

 کنه.دن رو ثابت نمیبو

ماریا با لبخندی کمرنگ پاسخش را داد. سیاوش کنار میز رسیده بود 

 که فرهاد از جا بلند شد و رو به فرناز گفت:

 بهتر نیست بریم؟ -
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 فرناز سوالی نگاهش کرد و آروین به جای او گفت:

 برین؟ انقدر زود؟ -

 فرهاد به صورتش دست کشید و کت را روی ساعد انداخت.

اومدم. اشتباه بزرگی بود که خودم گذاشتم تو م نباید میاز اول -

 ی خودم.کاسه

سیاوش جام میان انگشتانش را روی میز گذاشت و نگاه آروین سمت 

 . حتی یک خط هم از محتویاتش کاسته نشده بود.آن کشیده شد

باز این هلوانجیری ناز و نوز کرد به تیریِپ قبات بَر خورد؟ ِد  -

 بگیر بشین داداِش من. هنوز سر شبه.بزن به بیخیالی و 

اخم فرهاد از سِر کالفگی بود. میز را دور زد و طوری ایستاد که 

 ژرفا و آن مرد در تیررس نگاهش نباشند.

 فردا باید برم بیمارستان. فرناز هم مدرسه داره. -

ها ست ها! فرناز مگه حسنِی که جمعهکفر میگی فرهاد؟ فردا جمعه -

 و مدرسه؟ گز کنه سمت مکتب

 کالس تقویتی گذاشتن براشون. -

ماریا با تعجب به فرناز نگاه کرد و او شانه باال انداخت. دلیل تغییر 

ی رفتار فرهاد برای آنها معما بود. فرناز مانتو و شالش را بارهیک

 پوشید که فرهاد رو به سیاوش پچ زد:می

 شناسی؟میی من بنداز ببین اون یارو رو یه نگاه از سرشونه -

 سیاوش به ژرفا و آن مرد نگاه کرد و نیشش شل شد.

هات برگشته، نگو رِگ حسادتت قلمبه شده زده میگم چرا سگرمه -

شو خوای برم با همین چاقوی تو جیبم ترتیِب دکوراسیون. میباال

 بدم؟
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فرهاد اخم کرد و خواست از او دور شود که سیاوش با خنده بازویش 

 را گرفت و مانع شد.

خب میگم. امیر چرا انقدر نازک نارنجی شدی دکتر؟ خیلی -

مایه که تا دلت بخواد ناناز و گوگولیه. از داِر بیفطرت! یه مایه

بردیم پشت ساختمون و لپش رو ی مدرسه میهمونا که دوره

 کشیدیم.می

 خواست نخندد، اما لحن سیاوش طوری بود که نتوانست.فرهاد می

 قبال با هم بودن؟ به ژرفا ربطی داره؟ -

تونه باال بکشه چه برسه به دوست شدن با شم نمیاین احمق دماغ -

 دختِر آذرمهر! مرتیکه تو کِف ساخت و پاخت با بابای ژرفاست. 

. فکش به وضوح منقبض بود و ماریا با نگرانی به اخم فرهاد غلیظ شد

خوش کرد. این روزها به هیچ چیزی های او و سیاوش نگاه میپچپچ

 بین نبود.

ی ما از مونده تا این جماعِت گرگ صفت رو بشناسی دکتر. طبقه -

دار باشی ولی بره از نزدیک َزهره! محاله سرمایهدور دل می

 ی خودت به عنوان کاال و سود نگاه نکنی.حتی به زن و بچه

فرهاد حرفی نزد. انگار تازه متوجه میشد چرا پدر ژرفا سه مرتبه 

 است. تجدید فراش کرده

های ریز و لحظاتی بعد، فرهاد و فرناز رفته بودند و آروین هم به بهانه

 درشت از آنجا خارج شد.

کرد وقتی که سیاوش کنار ماریا نشسته بود و با اخم به جایی نگاه می

 گفت:

 ی جلو دستت الکلیه یا نه؟ این وامونده -
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کرد.  آرامی زمزمه« نه»ماریا نگاهش را میان او و جام چرخاند و 

جام را برداشت و مقابل « بهتر!»تر شد و با گفتِن سیاوش به او نزدیک

نفس نوشید و دستش ی دخترک تمام محتویاتش را یکزدهچشمان بهت

 را سمت جام بعدی برد.

کنه از مذاکره با اینا. هر یه های احمق. آدم تب میحرومزاده -

 ش آوردن.رو میندازه به جو شون عین روغن داغ مغر آدمکلمه

 

 ۲۱۵#پارت_

 

دستش را با همان نوشیدنی، دور صندلی ماریا انداخت و صورتش را 

 به او نزدیک کرد.

 نژاد توئه؟دونی اون مرتیکه هممی -

 ماریا یک تای ابرویش را باال برد.

 نژاد من؟!هم -

 روسی نیستی مگه؟ -

 چرا! نژاد پدرم روسه. -

 گفت:ای نگاهش کرد و بعد باحرص سیاوش لحظه

تیز کرده واسه کریستاِل من. چیز دندونسِگ بی همهی تخممرتیکه -

فکر کرده شهر هرته. ِد آخه احمق تو رو تو ده به زور راه دادن! 

 شعور؟ی کدخداست بیاونوقت چشمت دنبال خونه

های گرد شده، سرش را سمت دیگر چرخاند و با ماریا با همان چشم

ر و قدبلندی که به او خیره شده بود، های آبی رنگ مرد موبودیدن چشم

ناکی به تمام وجودش پیچید و با اخم سمت سیاوش احساس چندش

 برگشت.
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 کی گفت نگاهش کنی؟ -

دادی بهش خواستم بدونم طرف کیه. طوری فحش میخب... می -

 ای اومد تو ذهنم.تصور یه قاتِل زنجیره

ناموسی از خونشون چیکه این پفیوزا از هرچی قاتِل بدترن. بی -

 کنه. می

 شونی؟ پس تو چرا هم پیاله -

هایِی که رو داره که یکیش گفتمان با آدم بیزینس معضالت خودش -

 ارزن.هاشون مفت هم نمیسوای مارک و برند لباس

 کردم از اون دم و دستگاه کشیدی بیرون! فکر می -

 فس عمیقی کشید و دستش را از پشت صندلی ماریا برداشت.سیاوش ن

رو خالی کنم. اگه غریبه  تونم پشت بابامکشیدم بیرون ولی نمی -

صاحاب رو بود یه چیزی، اما خونمون یکیه و هرجا ببینم سوِد بی

کنمش تو جیب پدرم که سهم بقیه دارم و میزمین افتاده برش می

 نشه. 

 هایش نزدیک کرد.د و او جام را به لبماریا چند لحظه نگاهش کر

 کردم همچین ایدئولوژی داشته باشی! فکر نمی -

بهنام طوری تربیتمون کرده که هرچقدر دل خوشی از هم نداشته  -

ی چاقو. عادتمونه خانواده رو با باشیم بازم تیز نشیم واسه بریدن دسته

اما خانواده شریک و رفیق میان و میرن،  هیچی تاخت نزنیم. دوست و

 دونست. هیچوقت هم تکرار نمیشه.فقط یه

های او ماریا در سکوت نگاهش کرد که سیاوش جام را نزدیک لب

زده و با چشمانی گرد نگاهش کرد و او لبخندی کج برد. دخترک بهت

 و کمرنگ به لب نشاند.

 کنی؟چیکار داری می -
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ن اون یه قلوپ بخور از این شربت وامونده تا پا نشدم گرد -

 عمروعاص رو خورد نکردم. 

ماریا خواست سرش را سمت آن مرد بچرخاند که سیاوش دستش را 

 کنار صورتش گذاشت و مانع شد.

 نگاهش نکن المصب!  -

اخم ماریا میان ابروهایش نشست و مچ سیاوش را به قصد جدا کردن 

 گرفت.

 دونی که از اجبار متنفرم. پس انقدر ادا واسه من درنیار.می -

تر ی او فشرد و سرش را نزدیکتر دستش را به گونهوش محکمسیا

خورد و حالش را آلودش به صورت دخترک میهای تببرد. حاال نفس

 کرد.دگرگون می

 اگه خواهش کنم چی؟ راه داره؟ -

 فقط خواهش؟ -

 وار گفت:هایش را به هم سایید و زمزمهسیاوش با حرص دندان

گتم، یه قطره از این وامونده پس چه غلطی بکنم؟ بگم خرتم، س -

رو بخور که اون احمق بفهمه نباس پا کج بذاره... ردیفه؟ ِد 

خوام آسمون که ام نکن ماریا! یه دفعه اونی بشه که من میدیوونه

 به زمین نمیاد.

دانست چرا این همه اش گرفته بود. نمیماریا به حرص خوردن او خنده

عصبانی شدنش هم فقط  لذت دارد حرف زدن او موقع عصبانیت.

 خاص خودش بود.

های طوسی او وقتی دخترک دستش را ی چشمسیاوش زل زد به آینه

ی جام، روی دست سیاوش گذاشت. پسر جوان از لمس آن گوشه

های سفید و بلورین محکم بزاق دهانش را فرو برد. جام را به انگشت
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ه داد و هایش را از هم فاصلهای دخترک نزدیک کرد. ماریا لبلب

محتویات شربت میان دهانش ریخت. لبخند سیاوش، غلیظ و پررنگ 

ی ماریا هایش خودمختار به گونهاش را چال انداخت و لبسِر گونه

ی داغ او را لمس کرد و درست زمانی که قلبش چسبید. دخترک بوسه

هایش سرخ و گلگون بود، سیاوش دستش را از کوبید و گونهتند می

ی او امتداد داد و روی قوس کمرش گذاشت. دخترک گردن تا شانه

های قلبش را از دست داده. همان لحظه جام را از حس کرد کنترل تپش

گذاشت که سیاوش کمرش را محکم هایش فاصله داد و روی میز میلب

فشار داد و او را سمت خودش کشید. صورتش را میان موهای پرپشت 

از ته دل عطر یاسش را عطر دخترک فرو برد و عمیق و و خوش

 بلعید.

 کنی؟سیاوش؟ معلوم هست داری چیکار می -

سیاوش دوباره و این بار با عطشی چند برابر، آن موهای ابریشمی را 

 ی ماریا انداخت و سفت بغلش کرد.بویید و دست دیگرش را دور شانه

جاِن سیاوش... عمِر سیاوش... بمون همینجا کریستال. بمون بذار  -

 روم بگیرم.یه دقیقه آ

ماریا محکم بزاق دهانش را فرو برد و سیاوش تار موهای پرکالغی او 

 را نوازش داد.

خوای تمومش کنی؟ خراب میشه موهام. منم حوصله ندارم نمی -

 ی باال که درستش کنم.برم طبقه

اش گرفت. لبخند کمرنگی روی لب نشاند سیاوش به این حرف او خنده

زده بود های ماریا شرمصله داد. چشمو قدری دخترک را از خودش فا

های نافذش را میان و صورتش خون دوانده بود وقتی سیاوش مردمک

 های نیمه باز او چرخاند و زمزمه کرد:چشمان دلفریب و لب

ها کم از خداشون واسه باال رفتن خودم مخلصتم هستم. این دست -

 ی شخصیت شدن.نیست بلند کردِن تو و راننده
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  ۲۱۵ارت_ادامه... #پ

 

 سرش را به طرفین تکان داد. ماریا ناخودآگاه خندید و

 و داشتم ولی فکر نکن باز این خبرها هست.این بار هوات -

 تر از همیشه گفت:سیاوش با صدا خندید و تخس

دونستم موقع نیاز انقدر مهربون ها. میتا باشه از این هوا داشتن -

خونه موقعیت  کردمهرروز دعوت می میشی که این یارو رو

 خاص ترتیب بده برامون. 

ماریا با اخمی کمرنگ سمتش برگشت که او با همان لبخند جذاب 

هایش را یک دور سرش را کج کرد و شانه باال انداخت. دخترک چشم

 بین جمعیت چرخاند و بعد دوباره به سیاوش نگاه کرد.

 کجاست؟ نکنه رفته؟ -

اره شربت را سوی سیاوش دستش را دور گردن او انداخت و دوب

 هایش باال برد.لب

ی حرومزاده کردم مرتیکهو ناز میهمون وقتی که داشتم موهات -

و گم کرد از شو گذاشت رو کولش و گورشپاشنه ور کشید، دم

 این خراب شده زد بیرون.

 داد و او ادامه داد:هایش گوش میای محو، به حرفماریا با خنده

منه ناخنک  به چیزی که سهمتونه عوضی هوا برش داشته می -

 تونی فوفول؟بزنه. ِد آخه مگه می

هایش را به هم فشرد. این بار چشمانش قلوپی از شربت نوشید و لب

 برق میزد و لحنش معنادار بود وقتی جام را مقابل ماریا گرفت.
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جوری جا دونی چهالبته... بدبخت حق هم داره. خودت که نمی -

ناز و ادا، روا  ن همه خوشگلی ودل آدم. ای کنی توخوش می

 ی طوسی.نیست بخدا چشمه

هیچ حرفی لیوان را از او گرفت و سیاوش تلفنش را از جیب  ماریا بی

ی واتساپ شد. اکانت سیروان را باز شلوار بیرون کشید. وارد صفحه

 ی لبش تایپ کرد:کرد و با همان لبخند کج گوشه

زدم. بنجامین! اون  بورس رو هایمژده بده که مخِ یکی از گنده -»

شو همین روزها شریک میشه با بهنام. ی خل مشنگ یادته؟ سهامدورگه

ام که به وقتش بیام از االن کیلو کیلو ناپلئونی کنار بذارین واسه

 «کارخونه و تحویل بگیرم.

کرد. رخ او را نگاه میگذاشت و سیاوش نیمماریا جام را روی میز می

بود میان تارهای سیاه و بازیگوشی که تلوتلو خوران حواسش جا مانده 

 از یک طرف صورتش پایین افتادند.

کرد. همان لحظه که آنها ی به ظاهر تخسش بیداد میخستگی از چهره

پشت میز نشسته بودند، چند نفر از افرادش در به در دنبال کمیل 

شکنجه گشتند. پسرک دهنش قُرص بود، اما باز هم ممکن بود زیر می

های پرید تمام نقشهتاب نیاورد و اگر یک کالم از دهانش بیرون می

 رفت.سیاوش پودر میشد و از بین می

تر، آنجا که خورشید درخشِش همیشه را نداشت و ماه در مناطقی پایین

داد، راننده اسنپ از کاری و شیفت شب میبرای مردم نوید از شب

های تنگ و تاریک را خلقی کوچهپرسید و با اخم و بدفرهاد آدرس می

شان کرد. سر کوچه رسیده بودند که صدای شلوغی به گوشطی می

رسید. فرهاد نگاهش را باریک کرد و فرناز با نگرانی به برادرش 

لرزید وقتی محکم دست فرهاد را نزدیک شد. دخترک از ترس می

م شده سرش قایگرفت و او بعد از پرداخت کرایه پیاده شد. فرناز پشت

کرد. جهانگیر شان نگاه میبود و فرهاد با اخم به شلوغِی جلوی خانه
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رسید وقتی شاکی و طلبکارها برگشته بود. صدای هوارش به گوش می

گفت پول ندارد. فرهاد اش کرده بودند و او توی سرش میزد و میدوره

آلود آراز به سمتش نزدیکشان رسیده بود که نگاِه شکاک و نفرت

یک دور او و فرناز را از نظر گذراند و بعد با پوزخند فریاد  چرخید.

 کشید:

به ارواحِ هرچی اموات داریم به عمرم دو دره بازتر و  -

دروغگوتر از تو ندیدم جهان دودی. اگه راست میگی و شپش تِه 

هات همچین ترگل ورگل و چیتان پیتان زنه، بچهجیبت پَر نمی

 ؟ اونم این وقِت شب!کرده از کدوم قبرستونی برمیگردن

سر او سپر فک فرهاد به وضوح سفت شد و فرناز با بغض پشت

سمت  مویش کشید و همزمان با بقیهگرفت. جهانگیر دستی به سِر کم

پسر و دخترش سر چرخاند. یونس که صدِر طلبکارها بود، آب دهانش 

 را کف کوچه ریخت و غیظ کرد:

تو اگه پول داری طلبتف به گوِر هرچی آدِم ریاکار و رذله.  -

 هاتو بفرستی پارتی و ددر دودور.صاف کن مردک نه اینکه بچه

لرزید وقتی اخم فرهاد رنگ بیشتری گرفت. فرناز به وضوح می

 برادرش دست او را رها کرد و قدمی جلو رفت.

و ... مگه من یک سوِم طلِب بابامچه خبر شده باز؟ آقا یونس -

ردیم و گفتم به صورت اقساط شم که شرط کصاف نکردم؟ باقی

 کنم.پرداخت می

 بعد میان اهالی چشم چرخاند و به غیر از آراز همه را از نظر گذراند.

تون با من قول و قرار نداشتین که سر موعد شما چی؟ یکی یکی -

 و ماه به ماه پول رو بهتون برگردونم؟

ا ی بلندی روی هوکسرا گردن کشید و دستمال یزدی را با صدای شقه

 تکان داد.
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حسابت از حساِب جهان جداست دکی جون. حرفت حقه و ریا میا  -

ی راست هم پیدا تو کاِرت نیست، ولی تو شیکِم بابات یه روده

 نمیشه!

اش را باال کشید و همانطور که و رضا در تایید حرف او، شلوار یزدی

 ترکاند جلو آمد.آدامسش را می

نوبه یه توفیِر دیگه هم  آق کسرا راست میگه بچه جون. ولی این -

داره! تو اگه داری واسه آبجیت لباس اعیونی بخری و با چشمای 

سرمه کشیده با خودت ببریش عیاشی و خوشگذرونی، دیگه چه 

نیازه طلِب ما رو قسط بندی کنی؟ کلهم اجمعین بده دستمون هم 

 و خالص کن هم ما.خودت

 ۲۱۶#پارت_

 

سری به طرفین جنباند. فرناز فرهاد دستی به صورتش کشید و کالفه 

 کرد.حاال دستش را جلوی دهانش گرفته بود و گریه می

هللا کنم اونقدری جزِء خلقهر سخن جایی داره آقا رضا. فکر می -

به حساب بیایم که لیاقت یه دست لباس نونوار و یه دفعه 

 نشینی تو اقبالمون نوشته شده باشه.شب

. حساِب فرهاد از پدرش جدا بود رضا دستی به چانه کشید و حرفی نزد

توزتر از آن بود که عربده  دانستند، اما آراز کینهو همه این را می

 نکشد:

ها گشته حرف و کلومش هم خوشم باشه! آقا یه شب با باالیی -

باالی دیپلم شده واسه ما. ِد بیا پایین از منبر بچه سوسول. این 

وقته دود کردیم و  کنی ما ُگلش رو خیلیخالی که داری بازی می

 با عرق سگی دادیم باال.
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فرهاد با ناراحتی به فرناز نگاه کرد و بین اهالی همهمه افتاد. پروین 

. دادنداش میهای همسایه دلداریکرد ودوتا از زنجلوی در گریه می

نگاه جهانگیر اما خصمانه و اخمو بود وقتی سمت فرهاد گام برداشت 

 و با همان صدای نئشه گفت:

آراز راست میگه... خوشم باشه! دختره رو نقاشی کردی بردی  -

کاری خونه که این وقت شب برگشتین خونه؟ اگه گوهکدوم کثافت

ها رو از کنی و از خواهرت درآمد نداری پوِل این حیف نوننمی

 کجا آوردی بدی؟

هایش را دندان تمام تن فرناز یخ زد و خون به چشمان فرهاد دوید.

م فشار داد که فکش درد گرفت و صدای تیریک تیریک طوری به ه

اش بلند شد. سمت جهانگیر رفت و سعی کرد انگشتان مشت شده

 صدایش باال نرود وقتی مقابلش ایستاد و گفت:

دونم فرار کردی و اگه گیِرت پدرمی درست، ولی فکر نکن نمی -

. به خودم هرچی کننات میبیارن به جرِم متواری بودن بیچاره

 خوای بگو اما حق نداری به خواهرم تهمت بزنی.ه میک

اش از خشم برق زد و فرهاد های عسلیجهانگیر پوزخند زد. چشم

ای از صورِت خودش بدش آمد که چشمان این مرد در آن برای لحظه

 اند.تصویر شده

در و همسایه یه بند ورد زبونشون شده تعریف و تمجید از تو  -

ات نیست که به جو شعور تو چنته لیاقت، ولی یهدیالِق بی

کاریت واسه ماست، بزرگترت احترام بذاری! همینه دیگه... گوه

 پزت به دیگرون!

ی آنها خورد و فرناز از مرافعهفرهاد به وضوح خوِن خودش را می

را  110استفاده کرد. تلفن همراهش را بی سروصدا بیرون کشید و 

 قابل فرهاد عربده کشید:گیری کرد. همان لحظه جهانگیر مشماره
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رو دارم، به هرکی هم که دلم بخواد شوهرش  دخترمه، اختیارش -

 دم... تو هم حِق حرف مفت زدن نداری!می

تر شد و فرناز تلفن را کنار گوشش نگه داشت. آنقدر مشت فرهاد جمع

دور ایستاده بود که وقتی خبِر فراری بودِن جهانگیر را داد و آدرس و 

 .فرستاد، کسی متوجهش نشدلوکیشن 

نه فرناز دختِر توئه، نه من پسرت که بخوای برامون تعیین  -

 تکلیف کنی. بزرگتِر این دختر منم، اختیاردارش هم خودشه.

هایش را گود انداخته کشید. خماری زیر چشمجهانگیر حاال فریاد می

 بود و پوستش چروک و سیاه بود.

دی که واسه من چشم سفیدی ی ناخلف! قد دراز کرخفه شو پسره -

 کنی؟ اونوقت ادعای دین و ایمونت هم میشه؟

نگاه  فرهاد عصبی پلک زد.نگاهش به مادرش افتاد که با واهمه به او

 کرد و رنگ به رخ نداشت.می

و نگرفته بود تا االن صد بار با اگه همون دین و ایمون جلوم -

سر یه محله ی نحست از همین دستام اعدامت کرده بودم که سایه

کم بشه. اما حیف که نمیشه... حیف که حتی وقتی عین زالو 

تونم از رو کشی هم نمیبهمون چسبیدی و خونمون رو باال می

 زمین بَِرت دارم.

دستش را باال برد. فرهاد محکم « خفه شو»جهانگیر با فریاد 

ی سیلِی پدرش بود. یونس و کسرا به تندی هایش را بست و آمادهپلک

ش دویدند تا ممانعت کنند که همان لحظه صدای آژیِر آگاهی در سمت

کوچه پخش شد. صورت جهانگیر چون گچ سفید شد و دستش خشک 

ماند. هرکدام از اهالی به سویی گریختند. هریک آنقدر خالف و 

روی داشتند که نخواهند با مأمورین رو به رو شوند. جهانگیر در کج

ستش دستبند زدند و او را درحالیکه حال فرار بود که مأمورها به د

کرد سوار ماشین آگاهی کردند. پروین سمت فرهاد و فرناز را تهدید می
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های ماشیِن آگاهی خیره بود، پسرش دوید و درحالیکه او به رد الستیک

 دستش را گرفت و گفت:

درد و بالت بخوره فرق سرم مادر. خوب کردی چیزی بهش  -

داره جهانگیر که جز آشوب و  نگفتی. خدا از روی زمین ورت

 فتنه هیچی نیستی.

هق فرناز بلند شد. فرهاد با غصه به مادرش نگاه کرد و صدای هق

قطرات باران شروع به باریدن کردند وقتی فرهاد با صدایی دورگه 

 مادرش را خطاب قرار داد.

 خوری.گریه نکن مادر. بریم تو هوا سرده سرما می -

کوبید وقتی جلوتر از آنها سمت دست میپروین حرفی نزد. دست پشت 

ی خواهرش انداخت و همانطور که خانه رفت. فرهاد دست دور شانه

آرام آرام با او حرف میزد سمت خانه هدایتش کرد. دخترک آنقدر در 

جنگید که لرزید و فرهاد به سختی با بغضش میشوک بود که مدام می

در حیاط را بست و همانجا  او را آرام کند. هرسه که وارد شدند، فرهاد

ی اشکش روی زانو افتاد. کالفه سرش را سمت آسمان بلند و قطره

 میان قطرات باران گم شد وقتی زمزمه کرد:

 

  ۲۱۶ادامه... #پارت_

 

ی صبرم خاکشیر کشه؟ نکنه کاسهچقدر صبر بهم دادی که ته نمی»

ی اما... شده که سر اومدن حالیش نیست؟ چرا تموم نمیشه خدایا؟ عادل

 «به خودت قسم یه تنه باِر این همه بدبختی رو کشیدن سوای عدالته.

کن ی هیوندایی که سر کوچه ایستاده بود، برف پاکراننده همان لحظه

 را روشن کرد و امیر پُک دیگری به سیگارش زد.
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ظاهرا قائله خوابیده و خبری نیست. چیکار کنیم آقا؟ بریم یا  -

 بمونیم؟

اش را برداشت و ی از سر پیروزی، چتر سیاه و مردانهامیر با لبخند

 درحالیکه پیاده میشد گفت:

 همینجا باش تا برگردم. من با این مرتیکه کار دارم حاال حاالها. -

هایش گفت و او سیگار را زیر پایش انداخت. صدای قدم« چشم»راننده 

ی آواره اضافه شد وقتی نیشخندزنان جلو به میومیوی چند گربه

های زیادی در زندگِی فرهاد وجود داشت که او رفت. ظاهرا حفرهمی

بخواهد پسِر جوان را با کله به قعرش بیندازد. انگشتش را روی زنگ 

دار عایدش شد اما حرفی نزد. چند ثانیه ای ِکش«بله»قدیمی فشار داد. 

کرد، با زیرپوش و شلوار شیرازی در بعد مردی که زیرلب غرولند می

یک کاپشن کهنه روی سرش گرفته بود که خیس نشود. نگاه را گشود. 

 هایش چرخاند.مبهوتش را چند دور روی قد و قامت امیر و لباس

 جونم قربون؟ فرمایش؟ -

ی امیر رنگ گرفت. قدری مکث کرد و بعد رو به نیشخند موذیانه

 ی آراز گفت:های وق زدهچشم

تون... دکتر همسایهبه همین خواستم چندتا سوال بپرسم. راجعمی -

 فرهاد کامرانی.

وار در اتاق پیچید و سیاوش هراسان سرش صدای جیغ دخترک ناقوس

ی خون بود وقتی المپ را هایش کاسهرا از روی تخت بلند کرد. چشم

روشن کرد و به تندی کنار جسم لرزان او نشست که با هردو دست 

ها اکنون بیشتر از کرد. این کابوسصورتش را پوشانده بود و گریه می

دادند. به خوابیدن روی زمین و صندلی ماریا، سیاوش را آزار می

عادت کرده بود. این وابستگی دوطرفه بود که ماریا با نجوا و 

ی آراِم خوابید و سیاوش با نگاه کردن به چهرههای سیاوش مینوازش
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های دخترک را گرفت و او. صدایش دو رگه از خواب بود وقتی شانه

 با مالیمت گفت:

نگاه  وچی تمومه. منمن همینجام عزیزم. چیزی نیست. همه -

 ماریا... بیدار شدی کریستال!

های هق افتاده بود. تصاویِر آن گاراِژ لعنتی و تعرضماریا به هق

های تر از آنکه حرفی ژوبین را دیده بود و حالش ناخوشوحشیانه

ی سیاوش بند کرد و به یقه هایش راسیاوش را تجزیه تحلیل کند. دست

 های خیسش را به چشمان سرخ او دوخت.چشم

تموم نمیشه سیاوش. اون لعنتی... اون لعنتی حتی تو خواب هم  -

 آزارم میده.

سیاوش جلوتر رفت و جسم ظریف دخترک را میان بازوانش قفل کرد. 

 گفت:لرزید و او کنار گوشش میماریا به وضوح می

ی گرگ برای تو که دیگه تموم شده. لونهاش یه کابوس بود همه -

 همیشه امنه.

را نوازش  کرد و سیاوش موهای اوهایی بسته گریه میماریا با چشم

اش که قطع شد، گمان برد آرام گرفته اما دخترک به ناگاه داد. گریهمی

 اش با اخم وسط اتاق ایستاد.های درشت شدهاز او جدا شد و مقابل چشم

رف از امنیت بزنی وقتی خودت آخِر ناامنی و تونی حچطور می -

ی لعنتی جنایتی؟ شدم مثل یه عروسک کوکی که وسط این خونه

و از در ندارم. چهارتا زندونیم کردی و حق بیرون گذاشتن پام

جا بدون تو تشن از خودت بدتر هم که شدن محافظم و هیچغول

 نباید برم!

سر موهایش را پشت کرد که اوسیاوش همانطور مبهوت نگاهش می

 انداخت و با صدایی بلندتر گفت:
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تو از ُرقبات قایم کنه. فکر خواستی که اموالتو فقط یه وارث می -

ات از قلب رئوف و و آوردی تو خونهدونم اگه منکردی نمی

السکوت که دژخیم مهربونت نیست؟ من فقط یه امتیازم! یه حق

 اجازه بده زنده بمونی.

بود. از جا بلند شد و به صورتش دست کشید. ماریا سیاوش کالفه شده 

اش را حفظ ی کهنههایی از کینهطاغی بود و لجباز! و از آنجا که رگه

 توانست مواقع بدحالی خشمش را سِر سیاوش خالی نکند.کرده بود، نمی

مو باال کشیدی فهمیدم چه مارصفتی از همون وقتی که زمین -

تم الفه. دست به چاقو و اسلحههستی و دستت تا چه حد تو کار خ

خوبه. کور نبودم که نبینم با یه گلوله اون نگهبان رو سر به 

نیست کردی. شاید تقصیر خودمه! تقصیر خودمه که بهت اعتماد 

 کردم و االن...

هایش مشت محکمش که روی میز آرایش کوبیده شد، ماریا محکم چشم

 شد.را به هم فشار داد و صدای فریاد سیاوش بلند 

 بسه! بسه هیچی نگو ماریا! -

هایش بیخ گلو مانده و سفت شده کشید. اشکدخترک به سختی نفس می

آلود سمتش قدم ای اخمرفت و سیاوش با چهرهعقب میبود وقتی عقب

 دار حرف میزد.برمیداشت و حرص

 

 ۲۱۷#پارت_

 

زنی از وقتی آوردمت تو این خراب شده، یه بند یا داری غر می  -

دونم هدفت از این حرفای کنی. نمیکنایه بار من می و یا تیکه

چیه ولی بذار یادت بیارم سیاوش همون بی پدر و مادریه  مسخره

آورد و عین خواست عین آب خوردن به دست میو میکه هرکی
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ی هرحرفی رو کرد. فکر نکن اگه اجازهموم تو مشتش نرم می

تو بگیرم، زبون تلخ تونم جلوعرضگیمه یا نمیدم از بیبهت می

جنست جماعت کاری کنم که در جا به پاش بیفته خوب بلدم با هم

 غلط کردن بیفتین! حالیته؟!

کرد. را خروشیده بود و ماریا با نفسی حبس شده نگاهش می« حالیته»

رنگ از رخش پریده بود و تمام تنش کوه یخ بود. او سیاوش را تا به 

ین روی سیاوش آنقدر نادر بود که تا حال اینطوری ندیده بود. اصال ا

 اش نکرده بود.به حال هیچکس تجربه

اش را روی قلبش مکث کوتاهش خیلی طول نکشید. دست مشت شده

هایش را بر هم فشار دهد و کوبید و صدای بلندش باعث شد ماریا چشم

 ای بلرزد. تنش برای لحظه

ام اصیمشکل این زبون نفهمه که هرروز بیشتر از روز قلبش ع -

کنه. تلخی. سنگی. سردی. زهرماری و با یه من عسل هم می

فهمه! حالیش نیست پدر نمیشه قورتت داد، ولی این دِل بینمی

خاطر یه آدمک سنگی افسار پاره کنه. دوای دردش دست نباس به

ی طوسی، حالیته؟ بدون تو درد داره! اصال تو کتت توئه چشمه

 ره درد یعنی چی؟!می

کرد. سیاوش که های مقطع نگاهش میدر سکوت و با نفسماریا 

کرد، چیزی اش عجز و غصه چکه میزد و از هر کلمهمقابلش دل می

هایش را کیپ سنگین بیخ گلوی دخترک نشست و مسیر اکسیژن به ریه

 کرد.

هایش را مشت کرد و از دو طرف سر دخترک روی دیوار دست

هایش را روی هم لند او، محکم چشمکوبید. تن ماریا لرزید و با صدای ب

 گذاشت.

خون گرفتم و گفتم هرچی بگی حق داری، اما بذار این همه خفه -

یه بارم من گله کنم! یه بارم من داد بزنم! یه بارم من بگم به خوِد 
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ام. بگم دیگه نفس خدا قسم بیشتر از تو از این بالتکلیفی خسته

زنم و میگم به لی دم نمیی وجودم پُر از درده وبرام نمونده. همه

ست یکی یکی درک که تو خوب باشی. فکر کردی ساده

اطرافیانت دِم چشمت به خون کشیده بشن و هیچ کاری ازت 

 برنیاد؟

ی چشم چپش ای اشک، از گوشههایش را باز کرد. قطرهماریا چشم

اش لغزید و پشت بندش قطرات دیگر جرأت یافتند و به روی گونه

شد انگار. آن حجم از دوی میان گلویش داشت سبک میگسیل شدند. گر

غم از صدای سیاوش تا دل او بسامد پیدا کرده و در میان جانش نشسته 

 بود. 

زد، اما آن چشمان سرخ و آن سیاوش عاجز نگاهش کرد. حرف نمی

 نگاه مغموم، خود دریایی از کالم بودند.

ریا نشست. این های ماهایش روی دیوار ُسر خورد و روی شانهدست

های سرخش غرق شده در بار صدایش دورگه و گرفته بود و چشم

 چشماِن خیِس دخترک.

بهم میگی جانی و خالفکار، اما هر گند و کثافتی که بودم، خودت  -

بگو واسه تو یه نفر کجا کم گذاشتم؟ غیر از اینه که هروقت گفتی 

خیس های لعنتی بیا، از جونم گذشتم ولی اومدم که این چشم

 نباشه؟

های سیاوش از لحن او هم بیشتر لرزید... و دستصدای ماریا می

دل میزد برای در آغوش کشیدن دختری که مقابلش رعشه داشت. دل

بار هم کرد اما بیش از این تواِن عقب کشیدن نداشت. الاقل یکگریه می

 داد.که شده، باید هردو طرف قضیه را به او نشان می

وار کرد. به نرمی پلک زد و زمزمهاخوانا نگاهش میماریا مظلوم و ن

 گفت:

 خوام از اینجا برم.خودت بهم قوِل رفتن دادی. منم... منم فقط می -
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خواست سنگدل باشد، اما مگر تر بود. میلحن سیاوش از او آرام

توانست؟ این مرد اگر از جنس کوه هم باشد، مقابل ماریا از شیشه می

کف دستش را روی صورت ماریا گذاشت و او پذیرتر است. هم آسیب

 کرد.هایش را پاک میپلک زد وقتی پسر جوان اشک

ی طوسی؟ اون بیرون چیزی جز جهنم منتظرت کجا بری چشمه -

 .نیست

آره. حاضرم برم و وسط آتیش بسوزم ولی حتی یه لحظه دیگه اینجا  -

 نباشم.

افتاد و خیره و هایش پایین سیاوش حس کرد پشت سرش یخ زده. دست

های کرد به چشمدار به ماریا نگاه کرد. دخترک اما سعی میبغض

های مرطوبش را ناباور چشم سیاوش نگاه نکند وقتی او مبهوت و

نگریست. صدای سیاوش زخمی بود. نه فقط غم، که خون از هر می

 کرد.اش چکه میواژه

محرم اگه تحمل کردن من انقدر برات سخته، چرا قبول کردی  -

 بشیم؟

کرد. تاب نداشت تر شد. هنوز به سیاوش نگاه نمینفس ماریا سنگین

 ترسید دروغش هویدا شود.اش را ببیند. میزده و وارفتهی غمچهره

دونی که هزار سال هم بگذره، احساس من به تو فقط و می -

تونی بیزاری و تنفره. اون محرمیت یه اجبار بود... که می

 بذاریش پای ترحم.

ی میز گرفت تا روی توان سیاوش تا همانجا بود. دستش را به گوشه

برد مداراهای دخترک ناشی از تغییر زمین سقوط نکند. گمان می

تر روی دستش ریخته احساساتش است اما... آِب پاکی از این واضح

نمیشد. شکست. برای بار چندم ماریا او را شکسته بود. نه توانست 

اکشِن ناقابل را داشت. با انسیِل یک ریحرفی بزند، نه حتی پت
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سر نگاهش کرد. هایی افتاده سمت در راه افتاد و ماریا از پشتشانه

 هقش بلند نشود.داد که صدای هقهایش را روی هم فشار میمحکم لب

 

 ۲۱۷ادامه... #پارت_

 

داد. علتی برای کارهایش تعریف نشده این همه دروغ گفتن آزارش می

دانست دوست داشتن این مرد درست نیست. دختری می بود، اما خوب

توانست گذشته را از توانست اعتماد کند و نه میدر شرایط او، نه می

یاد ببرد. کابوِس امشبش هم شاید یک تلنگر بود برای عدِم تکراِر 

 اشتباه.

سیاوش مقابل در رسیده بود. دستش را سمت دستگیره برد اما... با 

سید، دومرتبه سمت ماریا برگشت. دخترک وسط چیزی که به ذهنش ر

کرد. آلود نگاهش میاتاق ایستاده بود و با چشمانی معصوم و اشک

خواست با دستش مشت شد. انگار می سیبک گلوی سیاوش جنبید و

اش ضعیف خودش دو دوتا چهارتا کند ولی از آنجا که همیشه ریاضی

گرفت و با لحنی  ی معکوِس کاِر مدنظرش را نادیدهبود، نتیجه

 وار گفت:زمزمه

بهت گفتم هیچوقت برخالِف میلت نزدیکت نمیام. گفتم و پاش  -

موندم اما... حاال که هرچی خبط و گناِه کبیره و صغیره تو این 

خواد سوز دلم دیگه فقط از دنیا بود بند کردی به ریش ما، دلم می

 خاطرخواهی نباشه.

های خسته و اریا را مقابل چشمسر که بلند کرد، نگاه مات و متعجب م

رفت، حالتش دید. لب پایینش را تو کشید و همانطور که سمت او میبی

 اش را روی زبان آورد:ی جملهادامه
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خاطر گناهی باشه خوام اگه دوباره ازت زخم خوردم، الاقل بهمی -

شو داره و بهت حق بدم. هرچند... مطمئنم خودمم که ارزش

 میرم.بعدش می

فهمید منظور سیاوش را. کرد. نمیزده نگاهش میهمانطور بهت ماریا

انگار به کل قدرِت هضِم کلمات را از یاد برده بود. سیاوش نزدیک و 

آلودی بود که دید، رِد نگاِه شبتر میشد و او تنها جایی که مینزدیک

 نگریست.مثل یک شبح به او می

ی قبل از اینکه اش قدری از هم فاصله گرفت ولهای خشک شدهلب

توانایی مخالفت داشته باشد سیاوش مقابلش رسیده بود. بدون مکث 

هایش را هردو دستش را دو طرف صورتش گذاشت و ماریا چشم

هایش را بست. صورتش را خم کرد و گردتر کرد وقتی او چشم

ای برق از تنش گذشت. های خیس و داغ او، لحظهدخترک با لمس لب

پروا و پرعطش دخترک ایستاد و سیاوش بی خشک و ساکن سر جایش

داد، اما اشکالی نداشت. این سردی اش آزارش میرا بوسید. سردی

 کرد.وجدان دردی که به دنبالش بود را تشدید می

التهاب سیاوش آنقدر باال بود که دخترک ضربان قلبش را میان دهانش 

و او  های داغ سیاوش یکی شده بودهایش با نفسکرد. نفسحس می

گرفت. هردو دستش را های دخترک کام میتر از همیشه از لبخشن

ی عریض پسر جوان کوفت تا از خود دورش کند. مشت کرد و به سینه

های ماریا خیس شد و تقالی او اخمش را در انگشتان سیاوش از اشک

های هم کشاند. صورت نمناک او را رها کرد. با یک دست دست

د و دست دیگرش را پشت سر دخترک ظریفش را پشت کمر بر

هایش را میان گذاشت. موهای بلندش را با خشونت کشید و عمیقا لب

دندان گرفت. خودش هم نفس کم آورده بود اما آنقدر حریص بود که 

هایش کرد. حتی با وجود آن همه اشک، لبای ماریا را رها نمیلحظه

ت خم کرد و شیرین بود و خواستنی. آنقدر که دخترک را روی دس

روی تن نازک و ظریفش خیمه زد. زانویش را میان هردو پای 
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هایش را را لمس دخترک گذاشت و فشار داد. حاال ریز به ریز اندام

 کرد. می

های ماریا، طعمی شور در دهان سیاوش القا کرد و او دخترک اشک

را سمت دیوار برد. کمر ماریا به دیوار کوبیده شد و درد در تمام 

اش مثل همیشه هایش پیچید. سیاوش امشب احساس نداشت. بوسهلسلو

نبود. فقط از خشونت بود. خشونتی عاری از احساس. تمام صورتش 

های ماریا خیس شده بود وقتی طعم خون در دهانش پیچید. از اشک

های خودش هم به هایش را آنقدر گاز گرفت که لبعقب نکشید. لب

لرزید وقتی کرد و میهق میهق خون آلوده شد. ماریا به وضوح

ای هوا سرش را عقب کشید. سیاوش به اجبار و برای بلعیدن ذره

ای بعد، کف هایش را از چنگ او آزاد کرد و ثانیهدخترک فرز دست

اش کوبیده شد و صدای سیلی محکمش در دست ماریا به گونه

دیوارهای اتاق منعکس گشت. صورت سیاوش به سمت چپ کج شد. 

داد وقتی ماریا هایش را به هم فشار میهایش بسته بود و لبچشم

 رساند.  ی پر از بغض و مغمومش را به گوش اوزمزمه

 بخشمت. هیچوقت!هیچوقت نمی -

خواست که توانست، نه میسیاوش نگاهش نکرد. در حال حاضر نه می

های طوسی و شفاف را نگاه کند. تنها کاری که از دستش آن چشم

 ن بود که آرام لب بزند:برآمد، ای

ببخشی یا نبخشی توفیر نداره. کار از کار گذشته... و منم ازش  -

 پشیمون نیستم. 

اش را روی زبان آورد و از اتاق بیرون ی خودخواهانههمین! جمله

رفت. ماریا همانجا کنار پنجره نشست. کف هردو دستش را روی 

 اش بلند شد.هق گریهصورتش گذاشت و صدای هق
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ها کرد وقتی آشفته و بداخم از پلههایش پاک میوش خون را از لبسیا

رفت. آنقدر هول بود که اصال نفهمید دسته کلید و تلفن پایین می

 همراهش روی کنسول جا مانده است. 

پشت ُرل نشست و استارت زد. قطرات اشکش ناشی بود از بدحالی و 

هایش را و دلناامیدی و عجز. به مقصدی همیشگی، دلتنگی و درد 

 سمت بام تهران هدایت کرد.

 

 ۲۱۸#پارت_

 

ها پایین کرد وقتی آشفته و بداخم از پلههایش پاک میخون را از لب

رفت. آنقدر هول بود که اصال نفهمید دسته کلید و تلفن همراهش می

روی کنسول جا مانده است. پشت ُرل نشست و استارت زد. قطرات 

ناامیدی و عجز. به مقصدی همیشگی،  اشکش ناشی بود از بدحالی و

 هایش را سمت بام تهران هدایت کرد.دلتنگی و درد و دل

 

 دوری ندارم بیا دیگه حوصله

 دیگه زوری ندارم این مِن بی تو

 دونی خودت حق با کیهبا اینکه می

 جوری درآرمبیا بگو از دل تو چه

 کنملرزه دلم به تو فکر که میمی

 کننول نمی وهات مناین خاطره

 کاش هرجا که رفتیم عکس نداشتیم

 شدنی دق نمیکه االن آینه
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 من نخندیدم دیگه از ته دلم 

 حتی بعد تو یه بار

 هرجا که پشتت خالی شد از همه

 تو بذارام غمرو شونه

 چند روز پیش بود یه عکس دیدم ازت

 بهم بگو چرا غمه تو چشات 

 تو که جونم بودی و هستی رو

 و بخوام؟مگه بدتتونم می

 و برگردون عقبمن

 به شبی که اسم تو رو پرسیدم

 اگه برگردم عقب

 دمبینمت تو رو قول مینمی

 دست بردار از سرم

 خوام درآم از این فکرای تو می

 ی دنیابرم یه جای دیگه

 که چشمام نیفتن تو چشمای تو

 و برگردون عقب من

 به شبی که اسم تو رو پرسیدم

 قباگه برگردم ع

 دمبینمت تو رو قول مینمی

 دست بردار از سرم 
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 خوام درآم از این فکرای تو می

 ی دنیا برم یه جای دیگه

 که چشمام نیفتن تو چشمای تو

 

صدای موزیک را از همیشه باالتر برده و چهارتا در ماشین را باز 

گرفت و او اش ضرب میگذاشته بود. باران با شدتی وافر بر تن خسته

تر از آن بود که حتی کاپشن تنش کند. حالش االن، حاِل همان بدحال

زندانی بود که ابد و یک روز گرفته بود و حتی به خاطِر اعدام هم 

های ساعت امیدی به طلوع فردا نداشت. کاش زورش به عقربه

توانست دو مرتبه برگردد به همان شب بارانی. همان چربید و میمی

گرفته بود و از دفتر زرنگار تا کنار  وقتی که چتر روی سر ماریا

اش کرد. کاش آن قسمت از سرنوشت قیچی میشد. ماشین همراهی

لعنتی اجیر  ی آن زمیِن نحس وآنوقت سیاوش هیچوقت برای مطالبه

 اعتمادی را در دل دخترک بکارد.نمیشد که بذر نفرت و بی

 

 ببین چی ساختم از خودم

 من زخمِی حرفای مردمم

 و یادته من تو که خوب

 من بد نبودم بد شدم

 بدتر از اینم بشم حق دارم

 ام دونی دربارهتو چی می

 ها ُمردن ی کوچهبعد تو همه

 ها غم دارناین خیابون
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 و برگردون عقب من

 به شبی که اسم تو رو پرسیدم

 اگه برگردم عقب

 دمبینمت تو رو قول مینمی

 دست بردار از سرم 

 خوام درآم از این فکرای تو می

 ی دنیا برم یه جای دیگه

 که چشمام نیفتن تو چشمای تو

 «و برگردون_ علی یاسینیمن»

 

نگاهش از دور به مردی افتاد که زیر باران نشسته بود و با مالیمت 

های عضالنی و هیکل درشت خیلی کشید. شناختن آن شانهسیگار می

 هم سخت نبود.

 تو.تونه کور کنه آتیشداش! دیگه بارون هم نمیای شدی داحرفه -

آروین سمت او برگشت که کشان کشان سمتش گام برمیداشت و به 

اش خیره شد. چیزی نگفت. حاِل خودش ناخوش ی زار و گرفتهچهره

بود و دیدِن سیاوش با آن حال و روز بدترش کرد وقتی کناِر آروین 

 نشست و یکی از زانوها را خم کرد.

 نخ هم بده به من.یه  -

 از ِکی سیگاری شدی؟ تا جایی که یادمه دود با مزاجت سازگار نبود. -

هایش به هر چیزی شبیه بود ااِل های سیاوش قدری کج شد. هالل لبلب

کند خاطر حفظ ظاهر دهانش را کج میلبخند. درست مثل دلقکی که به

 گذارد بغضش در گلو خفه بماند.و می
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 های پشت سرم رو دود کردم فرستادم هوا.لاز همون وقتی که پ -

آروین چند لحظه نگاهش کرد و پاکت سیگار را سمتش گرفت. سیاوش 

هایش گذاشت و آروین برایش فندک زد. هنوز پُک یک نخ روی لب

اول را نزده به سرفه افتاد و با صورتی جمع شده به نیشخند آروین 

 نگریست.

مست شدی سیاوش. پیِک وقتی جنبه نداری مجبور که نیستی. بد -

 هفتم زیادی گرفتدت.

سیاوش سیگار را رو به جلو پرت کرد. همانجا روی زمین دراز کشید 

و چشمانش را بست. قطرات باران به صورتش شالق زدند. یاد همان 

ی گرمی که ای تاریک و بدون نور... و بوسهشب کذایی افتاد. کوچه

بارید. درست همینقدر نوِر وجودش شده بود. آن شب هم باران می

شدید. با این تفاوت که آن شب مهربان بود و امشب بی حد و اندازه 

 رحم.بی

پیک و خط رو بنداز دور عزیز من. رسیدم به خواِن هفتم.  -

ی شومم های آتیش کم بود، هفت خواِن رستم هم به قصهتونل

 اضافه شد.

گوید. میدانست چه آروین ناخواسته خندید. سیاوش خودش هم نمی

کرد. نگاهی به مست نبود، اما به وضوح در عالِم دیگری سیاحت می

هایش را بسته بود. او انداخت. صورتش مثل گچ سفید بود و چشم

هایش جنبید و زمزمه خواب نبود، اما بیدار هم نبود. همان لحظه لب

 کرد:

ی مغز ی مغز. ما با ساقهی ما یه قسمتی داره به اسم ساقهکله -

دیم. چرا؟ چون این اش میشیم و با کورتکس ادامهمی عاشق

خاطر وامونده خوب بلده روحیات و جزئیات رو درک کنه. به

ی اول دلت براش همینه همیشه میگن برو دنبال کسی که دفعه

 لرزیده، نه کسی که بعدا با استانداردهات جور بشه.
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 او آروین سیگار دیگری روشن کرد و سیاوش با صدای فندک زدنِ 

 چشم گشود.

 

  ۲۱۸ادامه... #پارت_

 

من مثل تو و فرهاد دکتر نیستم که از این چیزا سر در بیارم. ولی  -

ی مردان بالکش است... همین یعنی شنیدم که میگن عاشقی شیوه

دست به عصا گز کردن و با سر خوردن به دیواِر مشقت و 

 .بدبیاری

و آروین حرفش را سیاوش نفس عمیقی کشید. از روی زمین بلند شد 

 ادامه داد:

خوام برم جلو. این احساس هرچی بیشتر مو گرفتم. میمن تصمیم -

تر میشه. حاال که میگی حتی علم هم حبس باشه گفتنش هم سخت

مو خوام افساِر عقلشو دنبال کنه، میاثبات کرده آدم باید احساس

 بسپرم دسِت قلبم.

. حتی در اوج غم هم ای تلخ به رفیقش نگاه کردسیاوش با خنده

 توانست همان سیاوِش همیشگی نباشد.نمی

و دارم. من و فرهاد که جوره هواتتو قدم اول رو بردار، من همه -

ی این عشق و عاشقی، الاقل تو دوقلو باردار شدیم زیِر سایه

 تو سالم بِزا و دست ما رو هم بگیر.بچه

 دامه داد:آروین با خنده نگاهش کرد و او با شیطنت بیشتری ا

 ِکی میری حرف بزنی باهاش؟ -

 با فرهاد حرف بزنم؟ -
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مگه فرهاد باردارت کرده؟ خنگ خدا آدم باید با اونی حرف بزنه که  -

 بهش اَتَک زده.

آروین سیگارش را دورتر از جایی که نشسته بودند پرت کرد و نفس 

 عمیقی از گلویش خارج شد.

تر ندیدمش، اونوقت برم نمیشه سیاوش. من سر جمع چهار پنج بیش -

 بگم روش نظر دارم؟

نظِر سوء که نداری عزیز من. قصدت خیره. در کاِر خیر هم حاجت  -

 هیچ استخاره نیست.

 آروین دومرتبه خواست مخالفت کند که سیاوش مانع شد.

شون ست، اما پس فردا دم غروبی برو در خونهفردا که جمعه -

نم فرهاد رو میارم دختره رو ببر یه جا باهاش حرف بزن. م

مونه پدر و مادراتون... . میپزمشهمینجا که نشستیم حسابی می

خوان سر و سامون بگیرن از خِر اونا هم ببینن دوتا جوون می

 شیطون میان پایین.

آروین چند لحظه متفکر نگاهش کرد و بعد سر چرخاند و دستی به 

 چانه کشید.

 آشنا شدیم. یادت که نرفته؟ ام چی؟ من و تو، توی زندانسوء سابقه -

یادم نرفته، ولی اینم یادمه جرمت سر جمع نصف ما هم نبود. قتل و  -

اش یه خالکوبِی غیرقانونی بود که بعد چند ماه دزدی که نکردی، تتمه

رضایت دادن و رفع و رجوع شد. بعدشم... اگه مغزت هم به بزرگِی 

شون ثبت سابقههای اصالح تربیت سوء دونی بچههیکلت باشه می

 نمیشه.

آروین همچنان ساکت بود. سرش را زیر انداخت و تکان داد و سیاوش 

ها خاموش بود و شهر در ی خانهبه مقابلش چشم دوخت. چراغ همه

تاریکِی مطلق خوابیده بود. ذهن سیاوش سمت ماریا کشیده شد. دخترک 
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ل دستی به ترسید. یعنی االن خوابیده یا... عصبی و بدحااز تنهایی می

داد و های ماریا هم آزارش میصورت خیسش کشید. حتی تصور گریه

های او بود، مثل چاقو در اینکه در حال حاضر خودش باعث اشک

رفت. آن چاقو به حدی زهرآلود بود که نفس سیاوش را قلبش فرو می

 گرفت.در دم می

ی زیر دقایقی بعد آروین رفته بود. اما سیاوش خودش هم ندانست تا کِ 

 ی باران نشسته و به شهِر خاموش و ساکت خیره شده بود.تازیانه

هایش را بسته بود و بالش سیاوش را محکم در آغوش گرفته بود. چشم

ریخت، عطر خنک او اش میهایی که آرام آرام روی گونهمیان اشک

کشید. درد با تمام قوا به جانش شالق میزد و او مغلوب ها میرا به ریه

ضرباتش بود. در اثنای پاییز، کوالک به جانش افتاده بود و تمام تنش 

ی اسلحه را گرفت و آن را به خودش لرزید وقتی قبضهاز سرما می

تر کرد. کلت کمری و خاکستری رنگی که سیاوش زیر بالشش نزدیک

پنهان کرده بود. خودش هم ندانست چرا به اتاق او آمده، فقط این را 

قتی سیاوش کنارش نیست، آرام و قرار ندارد. انگار فهمید که ومی

ی زندگِی او بود. طرح گرگ چشم و زبان دراز گمشدهپسرِک شب

کشید در جای جای اتاق سیاوش به تنهایی که میان جنگل زوزه می

خورد. روی کیسه بوکس، روی دِر کمد و حتی بر دستکش چشم می

انگار پسر جوان در تمام  هایی که شلخته روی زمین انداخته بود.بوکس

 ها هم گرگ بودن را آموخته بود و هم تنهایی زوزه کشیدن را.این سال

آمد دخترک را ترساند. بالش را ها باال میهایی که از پلهصدای قدم

روی تخت انداخت و کلت را میان هردو دستش گرفت. بزاق دهانش را 

و با چشمانی هایش را جلو نگه داشت با شدت فرو برد وقتی دست

حال بودند. پیدا ها کرخت و بیمضطرت به چهارچوب نگاه کرد. قدم

ای برای رسیدن به مقصد بود شخصی که به خانه آمده هیچ عجله

ها که رفت و صدای قدمندارد. ضربان قلب ماریا هر لحظه باالتر می

ای بعد، پسر جوان هایش به دور کلت لرزید. دقیقهنزدیک شد، دست



 

782 | P a g e 
 

کشید، با موهایی درهم و ر که کاپشنش را روی زمین میهمانطو

شلخته و زانوانی خم شده وارد اتاق شد. چشمان ماریا سرشار از بُهت 

بود وقتی او کاپشن را روی زمین انداخت و بین موهای خیسش دست 

کرد وقتی سر بلند کرد و تازه آن های پیراهنش را باز میکشید. دکمه

در یک جفت چشم طوسی و نمناک گره هایش لحظه بود که چشم

های ی سوم پیراهن خشک شد و دستخورد. انگشتانش روی دکمه

ی لب او ماریا با اسلحه پایین افتاد. نگاه سیاوش به کبودی و زخِم گوشه

 افتاد و به سختی بغضش را بیخ گلو نگه داشت.

 

 ۲۱۹#پارت_

 

او برداشت.  رفت که بارانی شود وقتی سیاوش چشم ازنگاه ماریا می

 کرد.ی دیوار رفت و ماریا با نگاه تعقیبش میسمت کمد گوشه

حق با تو بود. موندن تو این خونه برات خوب نیست چون من یه  -

عوضِی تمام عیارم. دژخیم گروهی نیست که با خدا جدل کنه و 

 قدم به راِه شیطان بذاره.

. ماریا بی های آویزان به رگال را حرکت داددر کمد را گشود و لباس

 لرزید. سیاوش تب و لرز داشت و تنش میکردهیچ حرفی نگاهش می

ی کار شده در پشت کمد برد. نگاهش به وقتی دستش را سمت دریچه

لرزاند وقتی با خودخوری زمزمه ماریا گرفته بود و دِل دخترک را می

 کرد:

پرستن اما... من خوِد دژخیم درواقع منم. اونا شیطان رو می -

طانم. ذاتم همیشه همینقدر سیاهه. درست به سیاهِی اسمی که شی

 ام.ُمهر شده تو شناسنامه
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های ماریا را نمناک کرد و سیاوش آرام آرام ای اشک، مژهقطره

سمتش قدم برداشت. مدارک دخترک را سوی او گرفت. نگاه ماریا تا 

اش هآلود و گرفتهای مههای سیاوش پایین آمد و دومرتبه به چشمدست

 نظر انداخت.

 جای فرشته کناِر شیطان نیست. -

های دخترک را گرفت و ماریا از سرمای انگشتان او لرزید. یخ دست

زده بود و خبری از آن التهاب همیشگی نبود. اسلحه را توی دست 

راستش گذاشت و مدارک را میان دست دیگرش قرار داد و سرش را 

 پایین انداخت.

رو. برو و بذار من تک و تنها تو هروقت خواستی از اینجا ب -

 جهنمی که ساختم بسوزم.

خواست دستش را عقب بکشد که ماریا مدارک را روی زمین انداخت 

و محکم مچ دستش را گرفت. سیاوش گرفته و شرمنده نگاهش کرد و 

 او سعی کرد صدایش وقت حرف زدن نلرزد.

یه  خونی، ولیبیا بگیر بشین اینجا. مثال خودت درس پزشکی می -

 تو به سرما ندی.ذره مراعات بلد نیستی که تن

ی میان انگشتان جان نگاهش کرد. چشمانش تا اسلحهسیاوش بی

 دخترک پایین رفت و با صدایی دورگه لب زد:

رسه، اما اگه همین حاال و همینجا با یه گلوله میگن آدم به آدم می -

فرشته  تونم بگم چاکِر خدام که یهاز طرف تو بمیرم... فقط می

  ناآدم. ِرو رسوند به من

های سیاه چشمانش به دخترک دوخته شد و دست او را گرفت و با تیله

اسلحه باال آورد. سر اسلحه را درست روی قلبش گذاشت و قدمی 

 لرزید.ی لعنتی میتر رفت. دست دخترک به دوِر آن قبضهنزدیک
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فقط یه فشار کوچیک الزمه. ماشه رو بکش، اونوقت دیگه  -

سیاوشی وجود نداره که هرلحظه آزارت بده. دنیای من قلِب توئه 

های و شکستم. پس دیگه این نفسدونم امشب دنیامکریستال. می

 خوام.لعنتی رو نمی

ی چشم ای درشت از گوشهماریا ناخودآگاه به گریه افتاد و قطره

های ماریا تا حدودی روی اش پایین چکید. جای انگشتسیاوش تا چانه

 ای سرخ حک شده بود. ورتش مانده و با هالهص

ی رنگ های سیاوش دوِر دسِت ظریف او لرزید و ماریا چهرهانگشت

 اش را از نظر گذراند. پریده

 لرزی.سرما خوردی سیاوش. داری می -

کرد. ماریا دستش را از میان سیاوش بی هیچ حرفی نگاهش می

ای بلندی روی زمین رمق او بیرون کشید و اسلحه با صدانگشتان بی

حال و . بیافتاد. او سمت کمد قدم تند کرد و سیاوش روی زانو نشست

سر به قد و باالی کرخت، کمرش را به رادیاتور تکیه داد و از پشت

 تراش ماریا خیره شد. باریک و خوش

هایش خارج شد و ماریا با حوله و هودی ی آرام از میان لبچندتا سرفه

های مخمور و برگشت. مقابلش نشست و به چشمنفتی سمت او آبی

 روحش نگاه کرد.بی

تو عوض کنم وگرنه تا صبح حالت اصال خوب نیست. باید لباس -

 تب و لرزت شدیدتر میشه.

کرد که بگوید. ای پیدا نمیسیاوش باز هم حرفی نزد. اصال کلمه

چشمانش سمت ساعت روی کنسول کشیده شد. همین حاال هم چیزی به 

مانده بود. ماریا حوله و هودی را کنارش گذاشت و به سیاوش صبح ن

رمق و کرد که او بیهای پیراهنش را باز میتر شد. دکمهنزدیک

ی دخترک گذاشت. سرما از پا درش آورده بود. حال سر روی شانهبی

لرزید. از همان بچگی زدگی میبه رادیاتور چسبیده بود، اما از فرط یخ
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آمد شهره گاهی برای تنبیه او بود. خوب یادش میهم به سرما حساس 

کرد که زیر باران یخ بزند. سیاوش هنوز هم را توی بالکن زندانی می

از پاییز و زمستان و برف و بارانش متنفر بود. حتی از تولِد خودش و 

ی خوبش از باران آمد. شاید تنها خاطرهبهمِن سرد و لعنتی هم بدش می

ی نطلبیده محدود میشد که آن ان تانگو و بوسهبه دیدار ماریا و هم

 هم...

ماریا میان موهای لخت و خیس او دست کشید و ناخودآگاه تن لرزانش 

های هایش سرِد سرد بود. آنقدر که دسترا در آغوش گرفت. شانه

 دخترک ِسر شد و او به آرامی زمزمه کرد:

دونم گناهام میخواهی بهت بدهکارم، ولی دونم چندتا معذرتنمی -

 جوره قابل بخشش نیست.هیچ

ی دستانش را دور های ماریا روی صورتش روان شد و حلقهاشک

لرزید و تر کرد. پسر جوان علنا در آغوشش میهای سیاوش تنگشانه

 جان ادامه داد:خورد وقتی با صدایی بیهایش به هم میدندان

دارم ماری. خدا هام، خیلی دوستت ی بدیولی یادت باشه با همه -

 ی مرگ.دونه تا پای جون، تو هم بدون تا لبهمی

  ۲۱۹ادامه... #پارت_

 

صدا بود. حوله را از ی دخترک شدت گرفت اما هنوز هم بیگریه

. رطوبتش را گرفت و روی زمین برداشت و روی تن او حرکت داد

 کرد هودی را تن کند، زمزمه کرد:همانطور که وادارش می

ها حرف زدن فقط اوضاع رو یاوش. گاهی وقتهیچی نگو س -

 کنه.بدتر می

جان و گرفته نگاهش کرد و او حوله را روی موهای خیس سیاوش بی

و لختش قرار داد. موهایش را خشک کرد و حوله را روی رادیاتور 
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انداخت. نگاهش به شلوار جین سیاوش افتاد. خیس بود و به پایش 

ویِض آن را نداشت. همان دست چسبیده بود، اما دخترک تواِن تع

ی کافی بدحالش کرده ی سیاوش به اندازههای برهنهکشیدن روی شانه

بود. وادارش کرد بلند شود و روی تخت بخوابد. پتو را تا کمر او باال 

کشیده بود که سیاوش سرش را روی متکا کج کرد و با صدایی آرام 

 گفت:

رو بالشی که هیچوقت زنم بینی کارم به کجا رسیده؟ توهم میمی -

 بهش دست هم نزدی عطِر یاس نشسته.

ماریا با لبخندی کمرنگ نگاهش کرد که با همان حرکت زخم لبش 

اش جمع شد و سیاوش با شرمندگی نگاهش کرد. دست کشیده شد. چهره

سرد و لرزانش را باال برد و کنار صورت ماریا گذاشت. سر انگشت 

یافت و بغضش شکست. زخم  اش روی لب زیرین او امتداداشاره

 دخترک آنقدر عمیق بود که قلب خودش را هم بشکند.

 خواستم اینطوری... خورم نمیخواستم. قسم میمن نمی -

 ماریا دست او را میان هردو دستش گرفت و پایین آورد.

 فقط هیچی نگو. با توضیح و توجیه بدتر از اینش نکن. -

صدایش رنگ و بوی  سیبک گلوی سیاوش به سختی جنبید. این بار

 التماس داشت.

 مونی کریستال؟ فقط امشب.پیشم می -

خواست. آغوِش ماریا چند لحظه نگاهش کرد. خودش هم همین را می

 سیاوش اگر سرد هم باشد، برای او مرهم است.

وار سر قدری خودش را کنار کشید و دخترک زیر پتو خزید. اتوماتیک

ش میان موهای بلند او کشیده های سیاواش گذاشت و انگشتروی سینه

 هایش روی هم افتاد و در همان حال زمزمه کرد:شد. پلک
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ها رو رد کردم برن. قیِد آزمایشگاه رو هم زدم. این گرگاس -

ی تونی هفتهان و شناسنامه دارن، میها هم همشون قانونیحیوون

خواری و معامله هم بعد خودت از مسئولی که میاد بپرسی. زمین

هام همینا بود که یکی یکی حذفشون قته کنسله. خالفخیلی و

دونم دیگه چی تو دست و بالم حرومه که تو رو ازم کردم. نمی

 .دور کنه

زند و دستش از یخ هم سردتر ماریا ساکت بود. قلب سیاوش کند می

رمق سیاوش گره خورد. هایش به نگاه بیبود. سر بلند کرد و چشم

شید و دستش را کنار صورتش گذاشت. خودش را روی تن او باال ک

 ی آتش بود.اش، صورتش کورهبرعکس تِن یخ زده

سوزی ولی با خودت چیکار کردی سیاوش؟ داری تو تب می -

 حس شده.دستات از سرما بی

خواست دستش را بردارد که سیاوش نگذاشت. دست سردش روی 

های دخترک نشست. روی شانه چرخید و در یک ثانیه جسم انگشت

ریفش را سمت خودش کشید. سخت و محکم او را میان بازوهایش ظ

اش چسبید. سیاوش نفس نفس میزد. گرفت و پیشانِی دخترک به پیشانی

خس انداخته بود. ماریا اش را به خسکرد و همان حرکت سینهسرفه می

ی او برد و این بار سیاوش بود که سر بر سینه قدری خودش را جلو

کشید و ماریا میان موهای کوتاه او دست می چشم روی هم گذاشت.

 هایش قفل کرده بود.سیاوش کمر دخترک را میان دست

نوشتم. یه بار گفتی به میشه برام شعر بخونی؟ از همونا که برات می -

 نظرت قشنگ بودن پس... شاید تو ذهنت مونده باشه.

 بخونم؟  وکدوم یکی -

م صدات تو گوشم باشه. خواهرکدوم خودت دوست داری. فقط می -

 های تو آروم شم ماری.خوام با نفسخوام... میمی
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«. ماری»گفت ماریا با بغض لبخند زد. حتی در بدترین شرایط هم می

دانست با همین مخفف کردن لحنش تا چه و نمی« ماری»گفت می

 کند.های عمیقی از قلب دخترک که رخنه نمیقسمت

روغن، نرم و  کرد. امشب بدون ژل ودومرتبه موهای او را نوازش 

اش ریخته بود. نگاه ماریا حالت بود و صاف و لخت توی پیشانیخوش

 به سقف دوخته شد و سیاوش به آرامی زمزمه کرد:

 من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی. -

 انگیز بود و صدایش گرفته.لبخند ماریا حزن

 دانم از این دیوانگی و عاقلی.چیزی نمی -

ی او های سیاوش سنگین بود. ماریا سر انگشتش را روی گونهنفس

ی چشم ی اشکش از حاشیهریشش را لمس کرد. قطرهامتداد داد و ته

 تر از قبل زمزمه کرد.های بعدی را آرامروی متکا ریخت و بیت

 یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بود. -

 ربود...آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم 

تر میان مشتش فشار داد و با همان اخم همیشگی از واچر را محکم

سر گذاشت و مقابل پذیرش ایستاد. البی گذشت. سکوی سنگی را پشت

آنقدر شناس بود که کارکنان بلند شوند و مدیر هتل با دیدن او سمتش 

گام بردارد و ابراز ارادت کند. بهنام با همان لحن سرد و خشک 

. مسئول پذیرش شماره کانفرم هتل را با کد ثبت شده در دادپاسخش را 

 داد و بعد از تایید کلید را سمت او گرفت.سیستم تطبیق می

 بفرمایید مهندس. امیدوارم از اقامت در هتل ما لذت ببرید. -

  ۲۲۰#پارت_
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نگاه بهنام قدری مکدر بود. از بازی درآوردن پسرهایش عصبی بود 

فته بودند برای یک قرار مهم پا به این هتل که بدون هیچ توضیحی گ

 بگذارد.

 نیازی به پُر کردِن فرم نیست؟ -

 ها از قبل انجام دادن.خیر قربان. آقازاده -

بهنام کلید را میان مشتش فشرد و سری تکان داد و از آنجا دور شد. 

کرد او زیرلب غر درحالیکه پیشخدمت در آسانسور را برایش باز می

 «های ناخلفه.کشم از دست همین بچههرچی می»زد:

پرسید لحظاتی بعد مقابل اتاق ایستاده بود و در پاسخ خدمتکاری که می

چیزی احتیاج دارد یا نه سرش را به طرفین جنباند. در را گشود و یک 

هایش آهسته و محتاط بود و در همان دور اتاق را از نظر گذراند. قدم

اش را لمس کرد. سیاوش قابل اعتماد حال از روی پالتوی مردانه اسلحه

بود، اما گمان اینکه سیروان بخواهد برای دسترسی به ارث آدم برای 

پدرش اجیر کند، خیلی هم دور از انتظار نبود. بادیگاردهایش پشت در 

دانست باید در این اتاق انتظار چه کسی را بکشد. بودند و او حتی نمی

تر اسلحه سمت کشاند و محکم صدای در اتاق خواب نگاهش را به آن

را گرفت. انتظار هرچیزی را داشت، ااِل زنی که با بارانی فندقی و 

ای وا رفت لبحندی موذیانه سمتش قدم برمیداشت. صورتش برای لحظه

. نگاهش را یک دور در اتاق و شهره هم در مقابل متعجب ماند

 چرخاند و دو مرتبه به بهنام نگاه کرد و پوزخند زد.

تر بار اومدن. ید بهت تبریک بگم. پسرهات از مار هم خبیثبا -

 زنن.کارشون به جایی رسیده که خودتم دور می

ها رسیده بود اخم بهنام غلیظ بود. آنقدر زیاد که ابروهایش به خط مژه

وقتی سمت شهره گام برداشت و سعی کرد موقع حرف زدن فریاد 

 نکشد.
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به شو دارم که راجعخوام و نه حوصلهدر حال حاضر نه می -

دونی چقدر پسرهام چیزی بشنوم. درمورد تو هم... خودت می

زدم تا ای بودی که باید پشِت ُدُهِل تیارا میارزشی. ترکهبرام بی

 یادش بیاد هرگز بهش محتاج نیستم.

هایش از فرط فشار در حال خرد فک شهره سفت بود. ردیف دندان

 یک کرد.شدن بود وقتی بهنام چشمانش را بار

ی تارخ شدی و از اما برام جالبه، با علم به تمام واقعیات مهره -

 گوِر تو هم بوی خیانت بلند شد.

 .شهره پوزخند زد. پوزخندی عصبی و عاصی

پس بهتره به چشمات یاد بدی دنیا رو بیشتر از سِر دماغت نگاه  -

کنن مهندس. چون همیشه ضربه از کسی ساطع میشه که اصال 

 ری.شو نداتوقع

های بهنام مشت شد و شهره با نگاهی بُراق به چشمان او نگریست دست

 و موذیانه ادامه داد:

اسم تیارا رو آوردی پس بذار منم بگم بوی خیانت از گوِر من  -

آد که رهاش کردی و به عمد اسِم بلند نمیشه، از دامِن زنی می

 هات زیردست یه غریبه قد بکشن.ُمرده روش گذاشتی که بچه

 هایش را تو کشید و ابرو باال انداخت.بعد لب

هرچند، حق بخوایم حساب کنیم، من خیلی مادِر بهتری بودم. الاقل  -

 ها رو ماست و بی دست و پا بار نیاوردم.این آتیش پاره

چرا یاوه میگی زن؟ تیارا ُمرده! حتی اگر نفس هم بکشه برای من و  -

 پسرهام ُمرده!

مانی سرخ غریده بود و شهره سرمست و بهنام ناخواسته و با چش

 آگاهانه مقابلش قهقهه میزد.
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سوزه بهنام. زنی که دوستش داشتی ها دلم برات میگاهی وقت -

بار بهت خیانت کرد و زنی که ازش متنفر بودی و حتی یک

 بسترش نشدی، فندک کشید به تمام زندگیت.هم

لرزید کنار های بهنام از خشم میدور او چرخید و درحالیکه شانه

 گوشش زمزمه کرد:

 ای که به دسِت خودش باخته.ای مهندس! بازندهتو یه بازنده -

ی صبر بهنام به دو نیم تبدیل شد. عصبی و طاغی سمت او کاسه

برگشت و گلویش را میان دست فشرد. زن به خرخر افتاد و او با 

 چشمانی خون کشیده فریاد زد:

و به هم بریزی؟ هدف  منچرا؟ چرا تو رو تور کردن که زندگیِ  -

 تارخ از این شطرنج مسخره چیه؟ 

شهره هردو دستش را روی مچ او گذاشت. بهنام با خشم گلویش را 

بار روی داد و صورت زن که به کبودی گروید، خشونتفشار می

کاناپه ُهلش داد. شهره چندبار سرفه کرد تا حالش بهتر شد. چند قطره 

 کرد و نیشخند زد.ی چشمش پاک اشک را از گوشه

هنوزم همونقدر سرکشی و وحشی. درست مثل سیاوش!  این پسر  -

عین یه سیبه که با تو قاچ کرده باشن... با این تفاوت که اون یه 

 قربانیه و تو یه مجازاتگر.

بهنام اسلحه را بیرون کشید و مقابلش گرفت. از الی دندان حرف میزد 

 اه او خیره بود.های سیو شهره همانطور خبیثانه به چشم

آد همینجا بی سر و صدا مو جواب بده. بدم نمیطفره نرو و سوال -

 تو بکنم و دفنت کنم پس گزک دستم نده.کلک

ها خود حرکتی هیستریک بود که به شهره دومرتبه خندید. همین خنده

 کشید.مغز بهنام سوهان می
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نیای بزرگ. چون در این صورت ُکشی بزرگو نمیتو من -

 نیست بهت بگه چرا پات به این بازی کشیده شده.هیچکس 

ی رسید و نبض گوشههای عرق روی صورت بهنام به چشم میدانه

اش با شدت میزد. جلو رفت و اسلحه را زیر گلوی شهره فشار پیشانی

 داد.

خوای بکنی پشیزی هم برام ارزش نداره. یا هر فکری که می -

نم. من از تیارا هم فرستمت به جهزنی، یا همینجا میحرف می

 .گذشتم... تو که دیگه عددی نیستی

 آتش خشم وجود شهره را فرا گرفت.

 

  ۲۲۰ادامه... #پارت_

 

توانست فریاد بزند حتی از اسم آن زن هم متنفر است اما کاش می

 لبخندی تمسخرآمیز روی لب نشاند.

خب میگم. اما باور کن دونستن یا ندونستِن تو دیگه هیچ خیلی -

. من به میل خودم وارد دژخیم شدم که تو اصل ماجرا نداره فرقی

مو با یه شکسِت بزرگ تصفیه کنم... و موفق شدم. سیروان نفرت

ات فلج شد و حاال های کارخونهدور شد و ضعیف شدی. بعد پایه

هم که رفتِن سیاوش قطع نخاعت کرده. چیزی تا ورشکستگی 

و تو گندابش فرو  نمونده عزیزم. به زودی باهات دست میده

 میری.

. دستش را با اسلحه پایین برد و ی بهنام برای یک لحظه وا رفتچهره

 های لرزان او ادامه داد:شهره خیره به مردمک
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دم باخت چه طعم تلخی تو بباز نبودی، اما من بهت نشون می -

. اونقدر زیاد که حتی وقتی خوابم ات آدم دارمداره. تو کارخونه

 ام داره اجرا میشه.نقشهمطمئنم 

کرد خودش را نبازد. دو طرف فکش برجسته بهنام به سختی سعی می

 شد و با صدایی آرام گفت:

 آد؟چرا؟ این همه نفرت از کجا می -

های شهره طغیان کرد. دستش را جلو برد و کف دستش سمت چپ چشم

 ی بهنام نشست.سینه

حصاِر احمقانه که فقط از اینجا. از سردِی این قلِب لعنتی. از این  -

جز تیارا با هیچ تونی بهدونستی نمیجای تیارا بود. تو که می

محلی زنی بُر بخوری حق نداشتی بیای سراغ من و با سرما و کم

آزارم بدی. من عضو دژخیم شدم، اما گناهش پای تو نوشته 

های تو به سرم انداخت... و ی گناه رو بیخیالی. چون جرقهمیشه

 .بخشمتهیچکدوم از این مشکالت نمی من بابت

بهنام پوزخند زد. عصبی و کالفه از جا بلند شد و پشت به شهره 

های او خیره شد و همانطور که لباسش را مرتب ایستاد. شهره به شانه

 کرد روی کاناپه نشست.می

وقتی سیاوش از کالب رفت، تارخ ازت خواست عضوی از  -

کنیم ید بدونی تو قرنی زندگی میدژخیم باشی اما قبول نکردی. با

کنه. های ما تعیین میکه خوشبختی و بدبختی رو فقط و فقط گروه

های هر دارها و حتی بزرگها، سرمایهها، خوانندههنرپیشه

مملکتی یا باید با ما باشن، یا سرشون رفته زیِر آب و از دور 

 خارجن.

شم در هر بهنام از سرشانه نگاهش کرد. صدایش دورگه بود و خ

 اش موج میزد.واژه
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ولی من غرامت دادم. در ضمن، سیاوش که به خواست خودش از  -

اون کشتارگاه بیرون نیومد. خودشون اون بچه رو زخمی کردن که 

 .دیگه نتونه ادامه بده

ی آخرش ختم میشد به تو. ای که خونهتونی بذاریش پای نقشهمی -

ی شده بود. شاه تو رو ی مهندسسیاوش از همون اول یه ُمهره

ی شیطان بزرگ میشد و خواست! نفوذ و قدرتی که باید زیر سایهمی

 کرد.براش تبلیغ می

 بهنام کالفه سرش را به طرفین جنباند.

 فروشم.مو به شیطان نمیمن شرافت -

اش را بلند کرد و کنار او ایستاد. دستش را روی شهره کیف دستی

 ت زمزمه کرد:بازوی قطورش قرار داد و با نفر

تو جمع کن، چون این شرافت خیلی وقته به تعفن تغییر پس حواس -

 تره.تر و باهوشپیدا کرده. شیطان خیلی از تو قوی

اش سمت در قدم برداشت و قبل از اینکه دستگیره را بکشد، کیف دستی

 را گشود و رینگ طال را روی کنسول گذاشت.

تو از توجه؟ عشقخواد به غیر مگه یه زن از شوهرش چی می -

نخواستم ولی حتی یه ارزن محبت تو زندگی ما نبود. شب به شب 

ها رو رسید ادای خواجهبساط داشتی اما به من که می

 آوردی! چرا؟درمی

هایش را آلود چشمی شهره بلند بود و بهنام در سکوتی خشمانتهای جمله

 به هم فشار داد.

بار کردی. این طوِق نکبت من اهل خیانت نبودم بهنام... تو خائنم -

جز بدبختی چیزی برام نداشت. االنم طبق تفکراتم یه انسان آزادم 

و صد در صد مخالف ازدواج. پس... بهتره بیخ ریشت باشه. به 

پسرهای هات و جذابت سالم برسون. مخصوصا به اون 
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دراز که از شانِس بد، زیاد از حد به پدرش شبیه کوچولوی زبون

 شده.

یک ای نگاهشان در هم گره خورد اما هیچت او برگشت. لحظهبهنام سم

حرفی نزدند. شهره لبخندی مرموز روی لب نشاند و انگشتانش را به 

ای بعد آن زن مرموز از ی خداحافظی روی هوا تکان داد. لحظهنشانه

ای روی کنسول هتل رفته بود. بهنام هم دیگر آنجا نبود. تنها حلقه

ی زن و کرد وقتی آنها مشاجرهکجی میوارها دهننشسته بود که به دی

 خندیدند.کردند و به انزوای حلقه میشوهر را بازگو می

 ۲۲۱#پارت_

 

تر ایستاد. سر کوچه، زنگ در را زیر انگشت فشرد و چند قدم عقب

کردند و نگاه چند پسر بچه با توپ پالستیکی سرخ و سفیدشان بازی می

ای که خواستند بدانند غریبهگار میکنجکاوشان به آروین بود. ان

ها سپرده، با چه کسی کار دارد و ی مراقبت از ماشینش را به آنوظیفه

چرا حاضر شده پا به آن محل بگذارد. نگاه از آنها گرفت و همانطور 

چرخاند، سر به زیر ایستاده بود. که سوئیچ را دور انگشت اشاره می

شد و او دعا دعا کرد سیاوش  هایی شنیدهاز آن طرف در، صدای قدم

توانسته باشد فرهاد را کنار خودش بند کند وگرنه اگر رفیقش در را 

برد. زنجیر در کرد، قطعا از فرط شرم قدرت تکلم را از یاد میباز می

کشیده شد و عیژ غیژ کنان به روی پاشنه چرخید. آروین نگاهش را 

دار دخترکی که چادر گل اش از پاییِن پایهای سرگشتهباال کشید و چشم

ای رنگ مادرش را با حجاب کامل به سر کشیده بود، تا و سرمه

های عسلی او باال آمد. نگاهش روی آن لبخند صورت کشیده و چشم

کمرنگ و معصوم مکث کرد و حس کرد چیزی ته دلش سفت شد. 

فرناز نگاه خیره و سکوت او را که دید، به ناچار خودش برای حرف 

 قدم شد.زدن پیش
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 سالم آقا آروین. حالتون خوبه؟  -

شنیدن صدای ظریف او باعث شد آروین به خودش بیاید و بزاق دهانش 

 را به زحمت فرو ببرد.

 سالم فرناز... فرناز خانوم. ممنون به مرحمت شما. -

دانست پسر جوان چرا کرد. نمیگنگ نگاهش می فرناز سوالی و

 زند. ش را نمیاینطور خجول و شرمگین است و چرا حرف

اگه با فرهاد کار دارین، همین پیش پای خودتون یه تماس فوری  -

گم داشت که مجبور شد بره بیمارستان. زمانی که برگشت می

 باهاتون تماس بگیره.

 ای مکث کرد. سر به زیر انداخته بود وقتی که آرام گفت:آروین لحظه

 با فرهاد کاری ندارم. اومدم که شما رو ببینم.  -

دخترک با این حرفش چشم گرد کرد و پسر جوان انگار تازه متوجه 

شده بود چه گفته است. کالفه میان موهایش دست کشید و از خودش 

تواند مقابل این حرصش گرفت که با این سن و سال و قد و هیکل، نمی

 نوجوان حرفش را بزند و قصدش را بیان کند. دختر نحیف و

تم باهاتون حرف بزنم. البته اگه خواسمنظورم اینه که... می -

 اشکالی نداشته باشه. 

فرناز قدری چادر را مرتب کرد. هنوز متعجب بود از حرف و رفتار 

عجیب و غریب او. همان لحظه نگاهش سمت چند زن همسایه چرخید 

رویی نشسته و سراپا چشم شده بودند برای قورت روبه که جلوی خانه

ی کامرانی. با دختر خانواده دادن مرد درشت هیکل و رفتارش

 ناخودآگاه چادرش را جلوتر کشید و قدم جلو آمده را عقب رفت.

 کنم. بفرمایید در خدمتم.خواهش می -

 شه. باید خصوصی صحبت کنیم. اینجا نمی -
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ی پسر جوان افتاد. آروین فرناز سر بلند کرد و نگاه متعجبش به چهره

های مردانه سنگینی پلککرد. انگار چیزی روی آن نگاهش نمی

 ای کرد و گفت:کرد وقتی تک سرفهمی

خواستم قبل از اینکه با فرهاد در میون ای پیش اومده. مییه مسئله -

بهش صحبت کنم. اگه موافق بودین قضیه بذارم، با شما راجع

 علنی بشه. اگر هم نه که...

 های کهربایی دخترک زل زد. سر بلند کرد و به چشم

 آد.کنه. دیگه هم پیش نمیهمیشه خاتمه پیدا میحرفش برای  -

هایش آروین تقریبا فهمید فرناز حرف او را درست تعبیر کرده که گونه

 گل انداخت و سر به زیر افکند.

کنیم. اتفاقا طرف و عمومی صحبت میدم یه مکان بیقول می -

ی خودتون هم هست. کافه سنتی! قبال هم اونجا نزدیک محله

 یدیم.همدیگه رو د

 رنگی به لب نشاند. فرناز لبخند خجل و کم

اعتماد نیستم. اما کنه بیمن به کسی که داداشم رفیق صداش می -

ست. اگه پشت سرتون رو نگاه کنید، متوجه مشکل چیز دیگه

 شید. عمق فاجعه می

به  ها سر چرخاندند وآروین سرش را چرخاند که همان لحظه زن

 شدند. دومرتبه به فرناز نگاه کرد. سبزیظاهر مشغول پاک کردن 

حرف این جماعت که عادت دارن یه سر قضیه رو ببینن و  -

اهمیته، . واسه من که بیاصلش رو الپوشونی کنن تمومی نداره

کنین باعث آزاره، من تو ماشین، سر کوچه اما اگه شما فکر می

 مونم.متتظرتون می

ن با تشکری زیرلب، سرش زمافرناز با قدرشناسی نگاهش کرد و هم

 را باال گرفت.
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 تا چند دقیقه میام.  -

آروین با همان لبخند کمرنگ سر تکان داد و فرناز سریع در را بست 

و از پشت به آن تکیه داد. نفهمید چرا نفسش شدت گرفته و قلبش تند 

 زند.تند می

 بود پشت در مادر؟ کی -

د، تکیه از در رنگ ها ایستاده بوبا شنیدن صدای مادرش که روی پله

 کرد گفت:گرفت و همانطور که چادرش را تا می

 آروین. رفیق فرهاد. -

 ی ما چیکار داره؟وا؟ رفیق فرهاد این وقت روز در خونه -

 هایش را باال انداخت.فرناز شانه

 گفت اومده با من حرف بزنه.  -

 گذاشت.  های پروین گرد شد و دستش را زیر چانهچشم

 گفتی بفرما تو دم در بده!میدیگه چی؟  -

 فرناز کوتاه خندید و مادرش گفت:

نخند ورپریده. سالِم این جماعت رو علیک دادن هم روا نیست  -

 خدا.به

ها نشست. او کنار مادرش رفت فرناز دوباره خندید و پروین روی پله

 و همانجا روی زانو نشست.

 

  ۲۲۱ادامه... #پارت_

 

 ذاری برم یا نه؟حاال می - 
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 معلومه که نه. مگه شهر هرته؟ -

 اش را با او کم کرد و بازویش را در آغوش گرفت. فرناز فاصله

کنی مامان؟ یه درصد فکر کن شاید خدا یه واسه چی مخالفت می -

و گرفته. اونوقت واسه همیشه از معجزه رسونده و چشم این پسره من

 شم. شر اتابک و تهدیدهای بابا خالص می

دونی قصدش خیره؟ اگه تک و تنها کشوندت بیرون و ا میتو از کج -

 خفتت کرد، من چه گلی بگیرم به سرم؟

من مطمئنم اگه آدم چشم و دل پاکی نبود، داداش فرهاد باهاش رفت و  -

 آمد نداشت.

چشم و دل پاکه که روز روشن پیشنهاد تنها بودن به دختر مردم  -

 ده؟می

نکرد یه نظر این دختر مردم رو  آره، چشم و دل پاکه که سر بلند -

 ببینه و قد و باالش رو درست حسابی رج بزنه. 

زیر لبش، بازویش را از فرناز دور « ال اله اال هللا»زمان با پروین هم

 کرد و اخمش رنگ گرفت.

خب. ولی حواست به در و همسایه باشه. خودت خوب خیلی -

حیثیت و بیگردن واسه صفحه چیدن دونی منتظر یه بهونه میمی

کردن دخترای مردم. برو سریع حاضر شو که قبل غروب خونه 

 باشی.

ی مادرش را بوسید. با ذوقی که از او بعید بود از جا بلند فرناز گونه

 شد و چادر را روی بند رخت انداخت.

آ. پسر جماعت از دختر ساده زیاد سرخاب سفیداب نکنی -

از اونا که دار و  دار هم بپوش. نهخوششون میاد. مانتو دکمه

 ندارت رو میندازه بیرون.
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اش را توی جاکفشی گذاشت و همانطور که های صورتیفرناز دمپایی

 رفت، داد زد:داخل می

افتم االن که فصل مانتو نیست مامان! مانتو تنم کنم تا یه هفته می -

 به تب و لرز.

ز لحظاتی بعد، دخترک حاضر و آماده، کیفش را به شانه انداخت و ا

بست و پروین از باالی های آل استار را میها پایین رفت. بند کتونیپله

 اش اشاره زد:پایید. با ابرو به کاپشن چهارخانهها او را میپله

 تو صاف کن دختر. یقه -

اش که مرتب و منظم فرناز کالفه نفسش را فوت کرد و دستی به یقه

از زیر شال معلوم چفت شده بود کشید. پروین به موهای او که کمی 

 بود چشم دوخت و گفت:

 تم بده تو. این موهای ورپریده -

 مامان! توه دیگه!  -

بار یادت نداد کشم از دست اون داداشته که یهاالهللا! هرچی میالاله -

 افتن به جونت. ها آتیشن و به وقتش میاین شراره

برد. دخترک با ها پایین رفت و دستش را سمت شال فرناز بعد از پله

استیصال پلک برهم نهاد و او شال را جلوتر کشید و از دوطرف گونه 

 داخل زد.

هرچی بهش میگم مادر، انقدر به این دختر رو نده! وهللا باهللا  -

خوبیت نداره دختر نوجوون این همه آزاد باشه. باد میندازه به 

ه توننیست که! خانومه! خودش عقل داره، می غبغب و میگه بچه

 خوب و بد رو از هم سوا کنه.

بعد نفسش را عاصی بیرون داد و فرناز حس کرد گلویش از بغض 

 سنگین شد وقتی مادرش ادامه داد:
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موندم کجای راه رو اشتباه رفتم که این پسر برعکس مردهای  -

دفعه موهای تو محل بار اومده. غیرتش هوار کشیدن نیست و یک

، یه توگوشی بهت نزده که هوا رو کوتاه نکردهی سربهدختره

بفهمی اینجور رخت و لباس و مو افشون کردن نه قشنگه و نه 

 کنه!و سبک نمیدار که با این کارا خودشدار! آدم ریشهمعنی

هایش را کج کرد و با اراده بود وقتی صدادار لبو پوزخند فرناز بی

 صدایی لرزان گفت:

مه. میون این کشهای چاقوی منم بابای ُچرتی و داییالبد ریشه -

شو همه آفت، یه فرهاد علف هرز نیست که اونقدر ناشکری

و واسه همیشه  کنی دست آخر از این خونه فراری میشهمی

 ذاره میره. می

تر شد و درست وقتی که شال را تا روی پیشانی اخم پروین غلیظ

دستش را عقب کشید و بازوی او را نیشگون دخترک جلو کشیده بود، 

 گرفت.

خبه خبه. همین فرهاد بهت رو داده که حاال دم درآوردی واسه  -

 من! وگرنه دختر باید یه حجب و حیایی داشته باشه.

بغض دخترک در شرف آب شدن بود. مگر گناه او چه بود؟ صورت 

هاد بدون آرایشش؟ یا آن دو تار موی ساده و مرتب؟ دوست داشت فر

دانست چطور کلمات را مؤدبانه، اما اینجا بود. برادرش خوب می

شیله، از محکم و غرا روی زبان بیاورد و فرناز... دخترک ساده و بی

هایش ناخواسته روی گونه جاری شدند و بهره بود. اشکاین ُحسن بی

ای توی صورتش داد مادرش ضربهلرزان و آرام، با اینکه احتمال می

جان زمزمه ز بیرون رفتن با آروین منعش کند، با صدایی کمبزند یا ا

 کرد:

. دختر رو به چشم یه عروسک چوبی تو والیت ما همیشه همینه -

و بدبخت که هرکی هرچی  ی چشم و گوش بستهبینین. یه بردهمی
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های نکبتی رو با این پارچه بهش گفت بگه چشم و ِهی خودش

یه نظر بندازن و بفهمن این بپوشونه تا مبادا آفتاب و مهتاب 

هاست. فرهاد به من رو نمیده مادِر ی آدمبدبخت هم جزء طایفه

من! داداشم فقط اونقدری درک داره که بفهمه هرکسی سوای از 

تونه یه آدم کامل باشه. اون برعکس شما خوبی رو جنسیتش، می

هاست! شما و در کنه، نگاهش به درون آدمبا ظاهر قضاوت نمی

ایه و فک و فامیل، جای قلب یه تیکه سنگ ته سینه و همس

 کنین.ترش میساختین و روز به روز هم سیاه

 ۲۲۲#پارت_

 

های فرناز که تمام کرد و حرفپروین هاج و واج دخترش را نگاه می

ی چپش را چنگ زد و قدمی جلو رفت. دخترک با ترس شد، گونه

کوبید، دست می خودش را عقب کشید و پروین همانطور که دست پشت

 عتاب کرد:

کردم فقط قدت دیالق شده، ولی نگو زبونتم چشمم روشن! فکر می -

چرخونیش و بلبل ته که همچین واسه من میبه درازی همین قواره

کنی. دم غروب که داداشت برگشت، ریز به ریز این زبونی می

ذارم کف دستش ببینم باز جرأت ورپریدگی داری ها رو میحرف

 یا نه.

و فرناز که از جانب برادرش مطمئن بود، بزاق دهانش را محکم بلعید 

 هایش زمزمه کرد:و میان اشک

آره. بهش بگو. منم دوست دارم بدونه وقتی خونه نیست مادرش  -

کنه. از خدامه داداشم بفهمه ش رفتار میچطوری با دردونه

کنن واسه غیرتی میجوشه، بقیه بیهرچقدر غیرت تو خونش می

 هرش و...خوا
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هایش برای چند لحظه سیاه شد اش، جلوی چشمبا احساس سوختن گونه

و زمانی که پروین سرش هوار کشید، تازه فهمید این درد فقط ناشی از 

های قلبش بودند که به جانش نیشتر سیلی مادر نبود، بلکه تکه شکسته

 زدند.

زبون به دهن بگیر دختر. داداشت اگه غیرت داشت که تو  -

بافتی! دختر و این ی ورپریده دم چشم من مهمل به هم نمیضعیفه

ات همه زبون درازی؟ دختر و این همه ادا اطوار؟ الهی به جنازه

 و تو در و همسایه بی آبرو کردی.بشینم بچه که همچین من

زیر دست به روی گونه گذاشته بود، به و دخترک همانطور که سربه

الهی »گوید: توی دلش به خدا می هق افتاد و پروین نشنید که اوهق

خواست بازوی دخترش را بگیرد و او را داخل ببرد که همان « آمین!

بر »شان شنیده شد. پروین کار و قدیمیلحظه صدای زنگ تلفن کهنه

زیرلبی گفت و فرناز اندیشید چطور مادرش به شیطان «ِ شیطون لعنت

و سنگدلی  فرستد، درحالیکه خود و امثالش در قساوتلعنت می

های شیطان را از پشت چفت کرده و حتی از بددلی و دست

 دهند؟ هایشان او را درس میتبعیض

پروین سمت خانه رفت و مقابل در رسیده بود که سمت فرناز برگشت. 

ی مادر را نگاه دخترک با چشمان خیس و مظلومش چشمان برافروخته

داشته باشد، انگشت ای به غم دخترش توجه کرد و او بدون اینکه ذره

 را باال گرفت و با لحنی خشمگین گفت: اشاره

تو روشن کنم. وای به روزگارت مونی تا بیام تکلیفهمینجا می -

 اگر برگردم ببینم قدم از قدم برداشتی. 

های دخترک شدیدتر شد و پروین که داخل رفت، همانجا کنار در اشک

مادرش را شنید وقتی  کز کرد و باشدت بیشتری به گریه افتاد. صدای

 گفت:به فرد پشت خط می
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الو... سالم پسرم... قربون قد و باالت بره الهی مادر، خوبی؟...  -

 دونم...ما هم خوبیم خداروشکر... چی؟... نه مادر من چه می

هایش نشد. همین که فهمید فرهاد پشت خط ی حرفمنتظر شنیدن ادامه

رستاده که از دست پروین ی نجاتش را فاست، متوجه شد خدا فرشته

ی حیاط رفت و چند مشت آب به راحت شود. تند به سمت شیرآب گوشه

صورتش پاشید. با چادر مادرش دست و صورتش را خشک کرد و 

تمام شود، از حیاط بیرون رفت و در را به  ی اوقبل از اینکه مکالمه

هایش را صاف کرد. آرامی بست. شالش را قدری مرتب کرد و گوشه

خواست به رو به سر کوچه قدم تند کرد و بدون هیچ فکری، فقط می

سفید رنگ پارک شده در آنجا برسد. بعد از صحبت با  سمند سورن و

داد. خوب چیز را توضیح میزد و همهآروین هم به فرهاد زنگ می

دانست برادرش که کنارش باشد، نه پروین و نه جهانگیر جرأت می

 ی حمایتگر برادرش را داشته باشد ومین که سایهندارند اذیتش کنند. ه

هایش در مقابل این قوم ظالمین حمایت کند، نازکیاو از ظرافت و دل

 برای دخترک کافی بود.

اش را تمام کرده بود که فرهاد نفسش را عمیقا پرسیپروین تازه احوال

اش را روی فوت کرد. نگاه از سیاوش گرفت و انگشت شست و اشاره

 چشمانش فشرد.

کلوم  گوش کن خانم جون، سپردم رفیقم بیاد دم خونه. یکی دو -

ای که... به وقتش بهت حرف داره با فرناز، ِمن باب یه مسئله

 توضیح میدم. فقط بهم بگو آروین اومده یا نه؟ 

ای به او انداخت و با لحنی سرد لب سیاوش نگاه عاقل اندر صفیحانه

 زد:

ی همسایه و بعدشم سک بزنه به خونهسک نه پس! رفته اونجا یه -

 آف بکشه و برگرده بیاد رد کارش. چهارتا تیک
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چشم غره رفت و پروین تلفن به دست روی زمین نشست و  فرهاد به او

 یک زانویش را خم کرد.

آره مادر یه نفر اومد. فرناز درو وا کرد. این چشم درومده که  -

وضاع از همین قراره که گفتی. شو به من نمیگه، ولی انگارکی اراست

 منم بهش گفتم که... 

 بهش اجازه بده بره. خودم آروین رو فرستادم. -

 زده گفت:های پروین قدری گرد شد و بهتچشم

خودت گفتی؟ واویال! یعنی خودت قبول کردی این دختر با یه  -

 پسر غریبه بره ددر دودور؟ 

خسته بود از جنگیدن فرهاد کالفه سرش را به طرفین تکان داد. چقدر 

 جوره نفوذپذیر نبود.با مادری که ذهنش هیچ

غریبه کدومه مادر من؟ دارم میگم رفیقمه. قرار نیست برن خوش  -

بگذرونن که. چهار تا کلوم حرف حسابه که آروین باید بهش بزنه 

 و خالص!

 ۲۲۲ادامه... #پارت_

 

زا را سیاوش ادای فرهاد را درآورد و همانطور که نوشیدنی انرژی

 برد گفت:هایش مینزدیک لب

ات بخشکه پسر! این همه آسمون ریسمون بافتی، یه کلوم اَی چونه -

نگفتی این غول بیابونی خواستگار خواهرته و بحث، بحِث امر 

 خیره. 

هایش را به هم فشار داد و باحرص از کنار او بلند شد. فرهاد محکم لب

پا م کرده بود جفتخرابی داشت، سیاوش هم عزخودش کم اعصاب

 روی اعصابش برود.
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 تر میان دستش فشرد. ابروهای پروین به هم گره خورد و تلفن را محکم

چشمم روشن! از ِکی تا حاال برادر به خواهرش اجازه میده با یه  -

 نامحرم بیرون بره و دم چشم در و همسایه باهاش اختالط کنه؟

ام خشمش را سر تکه فرهاد سعی کرد لحنش را آرام حفظ کند وقتی تم

 سنگ جلوی پایش خالی کرد و آن را با شدت به سمت چپ شوت کرد.

کنم انقدر بزرگش نکنی. من خواهرم رو خانم جون ازت خواهش می -

 طوری بار نیاوردم که احترام به بزرگتر سرش نشه. 

چرخوند و نکیر اونوقت امروز کجا بودی وقتی جلو چشمم زبون می -

 کرد؟ و منکر می

کنی و مدام به جونش نیش . اذیتش میِد البد ناراحتش کردی مادر -

زنی، بعد توقع داری اون طفل معصوم دم نزنه؟ باز من خونه نبودم می

 و اون خراب شده رو جهنم کردی براش؟ 

کنن واسه حرص و بگیر که اوالدام دست به یکی میای خدا جون من -

کل و باشعورم میگه بیرون رفتن با خب... حاال که پسر عقلدادنم. خیلی

یه غریبه آزاده و اشکالی نداره؛ منم میگم جهنم! چشمم کور، دندم نرم، 

فردا هاش بسوزم. اما فردا پسبچه بزرگ کردم حاال هم باید پای بدبختی

گوشک کردن رو هم جواِب هرچی که دور و نزدیک کنار هم گوش

 خودت باید بدی! 

رتش کشید و همان لحظه صدای سیاوش بلند فرهاد کالفه دستی به صو

 شد.

آ! فکر کنم ها بدتر شدیزنی دیگه فرهاد! از پیرزنچقدر زر می -

 قبل از فرناز باید تو رو شوهر بدیم. 

کرد، در پاسخ جا میها را جابهو فرهاد همانطور که با سر کفش سنگ

 مادرش گفت:
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رو  اوال طوری زندگی نکردم که هر کس و ناکسی وجودش -

سر خواهرم ناسزا ردیف کنه. دوما، اگه هم به داشته باشه پشت

فرض محال یه ننه قمری پیدا شد که اسم فرناز رو روی زبونش 

دونم و اون! بلدم چطور بدون خون بچرخونه، اونوقته که من می

 رو ِگل بگیرم. ها شرفو خونریزی، سرتاپای وجود این بی

دار و عصبی او را که شنید، سکوت را جایز پروین صدای حرص

 دانست و فرهاد ادامه داد:

گردونم که تنها ور هم با خودم برش میبذار با آروین بره. از اون -

 نباشه. 

من که کاریش ندارم. اصال هرجا دوست داره بره. چون دختره فکر  -

 ونم یه گوشه بندش کنم.ترسه و میکردم زورم بهش میمی

 فرهاد پوزخند زد.آنقدر عمیق که صدایش را پروین به وضوح شنید.

دونی چیه مادر؟ مشکل شما دقیقا همینه! اونقدر پسرپسر می -

هات فرق ی شوهر کردی و بین بچهقندعسل، دخترو بدیم خونه

گذاشتی، که عاقبتمون شده این روزگار سیاه. من که دیگه واقعا 

ستم برنمیاد... ولی امیدوارم خودت فردای قیامت، کاری از د

ات کرد، بتونی جواب تمام وقتی خدا بابت همین طرز فکر مؤاخذه

 هایی که در حق این بچه روا داشتی رو بدی.ظلم

و بدون اینکه منتظر حرف دیگری از جانب پروین شود آیکون قرمز 

د و وای بر را کشید. وامصیبتا بر مردمی که خود با خود دشمن بودن

های یک جنس مؤنث در جامعه، خود مادری که باعلم به تمام سختی

 شد.ها میخورینفت بر روی تمام این حق

 تموم شد؟ اصل مطلب رو گفتی یا نه؟  -
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با شنیدن صدای سیاوش، سمتش برگشت و به نرمی سر باال انداخت. 

رد هایش را پُر و خالی کرد. مچ فرهاد را گرفت و وادارش کاو لپ

 روی نیمکت سبز رنگ بنشیند.

درست میشه عزیز من. تو آروین رو عین مشت باز شده  -

 پرسی، میگم انقدر بهشون سخت نگیر.شناسی. از من میمی

فرهاد سرش را به طرفین جنباند و صدایش خش داشت وقتی که پاسخ 

 داد:

خوای سیاوش؟ من اگه خواهرم رو تو این سن تو از من چی می -

ها بدم در حقش جنایت کردم! فرناز برای این حرفو سال شوهر 

رو درست بشناسه، چه  بالغ نیست. هنوز مونده تا بخواد خودش

 برسه به شریک زندگیش. 

 بعد لبخند کمرنگی روی لب نشاند و نفسش را فوت کرد.

های خودم بزرگ کردم. اصال نفهمیدم من این دختر رو با دست -

ازدواج و شوهر کردنش برسه.  ِکی انقدر قد کشید که حاال وقت

 تونم راهنماییش کنم، ولی تصمیم اول و آخر با خودشه.می

سیاوش خواست چیزی بگوید که صدای زنگ تلفن همراه فرهاد بلند 

 شد و او با اخم ریجکت کرد. سیاوش با نیشخند ابرو باال انداخت.

فرهاد ولوله، محبوب هرچی دله! طرفدار جدید پیدا کردی ناقال؟  -

 های دانشگاست؟ز بچها

 .اش را کنترل کندفرهاد سعی کرد خنده

های کنکوره سه چهار روزه قفلی طرفدار کجا بود؟ یکی از مؤسسه -

 خوان.زده رو من. مشاور می

ها االن به نرخ کنی عزیز من؟ نوِن این مؤسسهخب چرا قبول نمی -

 روزه ها!
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 ۲۲۳#پارت_

 

مشاوره دارم؟ اینا یه نفر رو قبول کنم که چی بشه؟ آخه من وقت  -

های مردم چهارتا کتاب بهشون خوان زنگ بزنه به بچهمی

شون کنه. هرچقدر هم پولش خوب باشه، نامبفروشه و آزمون ثبت

 شم.ها نمیمن دالِل این مؤسسه

سیاوش با خنده ابرو باال برد و نوشیدنِی تمام شده را روی زمین 

 انداخت.

مشکالتم داره دیگه دکتر! اگه مثل من رتبه دو رقمی بودن این  -

 .ی الت و صفروی کالس بودی االن همچین بساطی نداشتیبچه

 زا را از زمین بلند کرد.فرهاد کوتاه خندید و قوطی انرژی

هات رو فرهنگی بچه صفروی مرفه که آشغاِل خوراکیخیلی بی -

 ذاری.روی زمین جا می

رخ رفیقش نگریست. نیمسیاوش چند لحظه مکث کرد و بعد مردد به 

 بزاق دهانش را فرو برد و به آرامی گفت:

خوام چند مین میگم فرهاد... میشه یه زنگ بزنی به ماریا؟ می -

 و بشنوم.صداش

 زنی؟خودت چرا نمی -

 .قهره باهام. من زنگ بزنم برنمیداره ولی جواب تو رو میده -

اریا حرکت کرد. ی مفرهاد نفسش را بیرون داد و انگشتش روی شماره

 تماس را روی حالت پخش گذاشت و سیاوش پرسید:
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شما دوتا که کارد و پنیر بودین! چطور شد یهو تیریپ رفاقت  -

ی برداشتین؟ ماریا کال با مردها خوب نیست، توام که سایه

 زنی.دخترها رو با تیر می

 هایش را تو کشید و بوق دوم شنیده شد.فرهاد لب

پسر بودنه؟ ماریا دختر خوبیه سیاوش. رفاقت مگه به دختر و  -

ست واسه کردم طعمهاوایل چون از دژخیم دزدیده بودیش فکر می

گیر انداختِن تو. ولی حاال میگم حتی اگه توِرش کردن که تو رو 

 .. اذیتش نکن که فراری شه ازتبگیرن، راحت از دستش نده

شد. پسر حرف نگاهش کرد که صدای ماریا شنیده سیاوش همانطور بی

جوان انگار برق از تنش گذشت وقتی سرش را جلوتر برد و 

هایش را با مالیمت بست. صدای دخترک، نُت به نُت به چشم

تر از هروقتی به آن صدای نازدار گوش هایش پیچید و او دلتنگسلول

ای بغض داشت! بغضی که فرهاد متوجهش نشد، سپرده بود. انگار ذره

 آورد.د میاما قلب سیاوش را به در

** 

مبحث را تازه تمام کرده بود که فرناز انگشتانش را قفل کرد و با تردید 

 نگاهش کرد.

 داداش فرهاد؟ -

 جانم دردونه؟ -

 کشم.چیزی بگم، ولی راستش خجالت میخوام یهمی -

شناسی ی زیستفرهاد به نرمی لبخند زد. خودکار را روی جزوه

 کرد. هایش را در هم قالبانداخت و دست

اجالتا تو کال خجالت تو وجودت پیدا نمیشه. وقتی هم اینجوری  -

خوای پیچونی یعنی میو بین هم میلپات ُگل میندازه و انگشتات

 ترسی باهاش مخالفت کنم.کاری کنی که مییه



 

811 | P a g e 
 

پیچاند رها کرد و با هایی که در هم میبند انگشتای نیمفرناز با خنده

 د.شرمی نمکین به برادرش زل ز

کم ی تو باهوش بودن. اونوقت دستی دکترا اندازهکاش همه -

تونستن بفهمن فرق ویروس و باکتری چیه که داروی اشتباه تجویز می

 نکنن.

بحث رو نپیچون جوجه طالیی. بگو بدونم چیه اونکه غمبرک زده  -

 کنی واسه گفتنش.دست میبیخ گلوت و چند روزه دست

فرهاد نگاه کرد و او از بُهِت نگاه  فرناز با صورتی وا رفته به

 خواهرش به خنده افتاد.

کنی؟ فهمیدِن کسی که یه عمر باهاش چیه چرا اینجوری نگام می -

 بزرگ شدم همچینم سخت نیست.

سر نفس فرناز با خنده فوت شد و تار موی میان صورتش را پشت

 کرد به فرهاد نگاه نکند.راند وقتی سعی میمی

بول کن زیادی دقیقی داداش! به قول سیاوش دهن اونکه آره؛ اما ق -

 آدم صاف میشه تا بخواد یه چی رو ازت پنهون کنه.

لبخند فرهاد جان گرفت. آب پرتغال را از روی میز برداشت و به 

ای نگاه کرد که روی تاب نشسته بود و مادرش بامالیمت او دختر بچه

 داد.را ُهل می

اره! اختالل طبیعت بوده که زبوِن تو هم دسِت کمی از سیاوش ند -

 خواهر برادر نشدین باهم.

فرناز با صدای بلند خندید و فرهاد با لبخند نگاهش کرد. منتظر بود 

 هایش پیدا بود.حرف بزند و این از حالت چشم

 راستش... درمورد شب تولد ژرفاست. -
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رو کمپلت   اگه سوالت درمورد من و ژرفاست، باید بگم افکارت -

 داداش واسه تو در نمیاد.دور. فعال از ژرفا زنبنداز 

 ی فرهاد حاال قدری گرفته بود.فرناز چند لحظه نگاهش کرد. چهره

خواستم خواستم... مینه داداش درمورد شماها نیست. من فقط می -

 درمورد سیگار حرف بزنم!

کرد، با شنیدن حرف فرناز فرهاد که تا آن لحظه به جای دیگر نگاه می

یش را سمت خواهرش امتداد داد. آبمیوه را پایین آورد و رو به هاچشم

 ی او با استهزا ابرویی باال انداخت.ی ُگل انداختهچهره

سیگار مگه حرف زدن داره؟ بریم سر بحث شیرین ژنتیک  -

 دیم.بهتره. الاقل اکسیژن رو بیهوده هدر نمی

ندتند و خودکار را برداشت و خواست درس را شروع کند که فرناز ت

 .حرف زد و مانع شد

خب اون شب من چیزی دیدم که تاحاال ندیدم. یعنی فقط تو فیلما  -

 .کشیدنها سیگار میدیدم. تو اون مهمونی، بیشتِر زن

ی سرد و آرام، صاف سر جایش نشست و خودکار فرهاد با همان چهره

 را میان انگشتانش چرخاند.

 اه تفکیک جنسیتیش کنن؟خوای مثل توالت و ورودی دانشگنکنه می -

خوام بدونم... به نظر تو اشکالی داره نه نه من منظورم این نبود. می -

 دخترها سیگار بکشن؟

 

 ۲۲۳ادامه... #پارت_
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فرهاد نفسش را فوت کرد. خودکار را روی جزوه انداخت و کالفه 

هایی که دست به پیشانی گذاشت. مقصر فرناز نبود. محله و آدم

 این افکار سمی را به ذهن دخترک انداخته بود.اطرافش بودند 

ها فرق بذاریم، خاطر مسائل کوچیک بین جنسیتاینکه بخوایم به -

مونه تو از من بخوای معنیش اونقدر مضحکه که مثل این می

 ست و به مردا نمیاد!روپوش نپوشم، چون سفید یه رنگ دخترونه

 ای ناباور لب به سخن گشود:فرناز با خنده

 ست! خب لباس کارته!عا مسخرهواق -

ست. روزانه هایی که از روی عقل نباشه مسخرههمین دیگه! تفکیک -

کنن و تهش عقلی حکم صادر میبینیم که از روی بیصدها آدم رو می

کنن. از هرکدوم اضافه می« چون تو پسری»، «چون تو دختری»یه 

 هم دلیل بخوای یه استدالل عقالنی ندارن. 

را زیر انداخت و فرهاد دست به سینه گذاشت و با اخمی  فرناز سرش

 کمرنگ به خواهرش زل زد.

تونم بگم کسی حق داره سیگار بکشه یا نه. اما از من نمی -

تونم از بقیه دونم دود جز ضرر چیزی نداره، میاونجایی که می

 بخوام سمتش نرن و خودمم سالمتی رو انتخاب کنم.

گاه کرد. حرفی توک زبانش بود که از فرناز چند لحظه به برادرش ن

گفتنش هم شرم داشت و هم واهمه. اما بهرحال، دلش را به دریا زد. 

 اش کشید و به آرامی گفت:های خشک شدهسر زبانش را روی لب

 یعنی... یعنی اگه من سیگار بکشم، تو مشکلی نداری؟ -

ست دانی پُر از ترس خواهرش نگاه کرد. میای به چهرهفرهاد لحظه

« جابی»و « غلط»فرناز االن توقع دارد برادرش با فریادی بلند، 

کردن به ریِش او ببندد و بعد به صورتی مفتضح از آن پارک بیرونش 

های معصوم و طرز فکِر ببرد. اما پسر جوان هم دلش به حاِل آن چشم
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اش گرفته ی خواهرش خندهسوخت و هم به محِک کودکانهمی الغاشده

 ایت دست به زیر چانه گذاشت و گفت:بود. درنه

 ی کنکور و دانشگاهه که من نفهمیدم؟از ِکی سیگار کشیدن الزمه -

فرناز از برخورد او جا خورد. سرش را زیر انداخت و به آرامی پاسخ 

 داد:

 الزم که نیست. ولی به قول بزرگترا... همینجوری تفریحی! -

روی زمیِن خودشون بزرگترا اگه بیل زن بودن یه دستی به سر و  -

 شون رو توجیه کنن.کشیدن، نه که با دالیل غیرمنطقی اشتباهاتمی

 این یعنی... اجازه نمیدی! مگه نه؟ -

 فرهاد دستش را دور چانه امتداد داد و سرش را جلوتر برد.

دم؟ به عنوان یه خانوم بالغ و کسی که قراره برای اجازه نمی -

تو مسائل خصوصیت تعیین زندگی مشترک آماده بشه، حق ندارم 

 تکلیف کنم.

و قبل از اینکه او حرفی بزند، صاف نشست و پای چپش را به روی 

 پای راست حرکت داد.

رو بگیره و باعث بشه  کنم همون بلوغ جلوتهرچند، فکر می -

 کمر نبندی به قتل و مریضی واسه خودت و اطرافیانت.

ی فرهاد همچنان چهرهکرد. فرناز مبهوت و ناباور به برادرش نگاه می

 شک لب زد:آرام بود و او دوبه

 کنی دیگه، مگه نه؟شوخی می -

 تر از قبل شانه باال انداخت.فرهاد بیخیال

 ام بیاد!کنم شوخی به قیافهفکر نمی -

 خری؟ام مییعنی اگه بخوام سیگار بکشم. تو واسه -
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سی شنافرهاد ابروهایش را باال برد. خودکار را الی کتاب زیست

 گذاشت و آن را بست.

مغزی نمیره پاکت سیگار کنم، ولی هیچ دکتر بیگفتم دخالت نمی -

بخره و دست مردم بده. هیچ برادری هم راضی نیست خواهرش 

با پای خودش بیفته تو َهَچل. اگه قراره اشتباهی مرتکب بشی، 

 ترجیح میدم بانِی اون اشتباه من نباشم.

وینستون را روی میز گذاشته بود و لحظاتی بعد، دخترک پاکت سیگار 

مقابل چشمان بیخیال فرهاد یک نخ از آن را آتش میزد. زن میانسالی 

که از آنجا رد میشد با نگاهی بدریخت به فرناز نگاه کرد. فرهاد سمت 

ی او چادرش را زیر او اخم کرد و زن از دیدن چشمان برافروخته

وقتی از مقابل آنها کند دندان گرفت و معلوم نبود چه زمزمه می

گذشت. فرهاد سمت خواهرش برگشت. دخترک سیگار روشن شده می

را مقابلش گرفته و به آن خیره بود، درحالیکه ذهنش در جایی دیگر 

 کرد و اصال در آن دنیا نبود.ِسیر می

 کشی؟چی شد پس؟ نمی -

فرناز نفس عمیقی کشید و قدری سر جای خود تکان خورد. نگاهی 

 رهاد انداخت و بعد دومرتبه به سیگار نگاه کرد.اجمالی به ف

 کردم.ریختم، ولی حروِم این نمیمو تو جوی آب میکاش پول -

و بدون اینکه به فرهاد فرصت حرف زدن دهد، نخ را زمین انداخت و 

 با اخم زیر کفشش له کرد.

خوام زنه. من نمیرو آتیش می حق با توئه. آدم با دود فقط خودش -

 خودکشی کنم. با دست خودم

ی فرناز افتاد و همانطور که لبخند فرهاد کمرنگ بود. دستش دور شانه

 کشید، گفت:او را سمت خودش می
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کنی عقلی اتفاق افتاده پیش چشمت که فکر میاز بس اشتباه و بی -

ی دونم... چهارتا تاتو و پیرسینگ نشونهسیگار و رژلب و چه می

خوای با جهِل اطرافت میآزادی و بزرگ شدنه... اما درواقع 

 مخالفت کنی و بجنگی که خب حق هم داری.

هایش که در چشمان برادر گره خورد، او با فرناز سر بلند کرد. چشم

 لبخند افزود:

هنوز مونده تا بزرگ شی دردونه. معنِی بزرگ شدن خیلی  -

 تره از یه نخ سیگار وینستون.وسیع

 ۲۲۴#پارت_

 

ی او تکیه زد و به فضای سبز به شانهفرناز بغض کرده بود. سرش را 

 مقابلش نگاه کرد.

 کاش همه بلد بودن مثل تو کوچیکترا رو بزرگ کنن. -

جور رفتار کنن. قانون طبیعت اینه نمیشه از همه توقع داشته باشی یه -

 تا انگشت شبیه هم نباشن.که پنج

اصال ی آنها با تمام جهان متفاوت بود. گویا فرناز پوزخند زد. محله

انگشتی در آنجا وجود نداشت که یک کالم حرف حساب بزند. مردمش 

 کردند.ذره نور در دِل بقیه را هم کور میآنقدر نابینا بودند که یک

 به آروین تصمیِم نهایی رو بگیری؟تونستی راجع -

دخترک به نرمی لبخند زد. ذهنش عقب عقب کشیده شد و روی شاخه 

ه آروین وقت خداحافظی به او داده گل رز صورتی رنگی توقف کرد ک

بود. رفتار پسر جوان متین و جاافتاده بود و فرهاد هم به حد کافی 

هایش را گلگون خواهرش را راهنمایی کرده بود. شرمی دخترانه گونه

 کرد و سرش را بیشتر از قبل پایین انداخت.
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کنی، منم حرفی به نظر من پسر خوبیه. اگه خودت تاییدش می -

 ندارم.

** 

هایش را به هم فشرده بود و با سری زیر کرد. چشمصورتش درد می

هایی که نه هایش از مشت. استخوانشنیدافتاده فریادهای بهنام را می

ذق شان شود و نه یارای مقابله با آنها را داشت، به ذقتوانست مانعمی

نگاهش کرد. سر بلند کرد و داری میافتاده بود اما علنا از ماریا جانب

زد. برقی ی بهنام گره خورد. چشمان او هم برق میبه نگاه خون کشیده

ناشی از قیام! قیامی برعلیه خود و آنچه از تیرگی آموخته بود. سینه 

سپر کرد و مقابل صورت خیس از عرق پدرش، هردو دستش را مشت 

 کرد و با صدایی بلند غرید:

بودم. این کجاش آره ازدواج کردم. با دختری که همیشه عاشقش  -

و قایم کنم یه ی تو خودمعیبه که نتونم جار بکشم و از واهمه

ام و گوشه؟ یک بار! یک بار تو این زندگِی سگی خدا زد پِس کله

خوام از دستش بدم! من ماریا رو روِش آدمیت از پیش گرفتم. نمی

 دوست دارم. حتی بیشتر خودم.

دیوارهای کارخانه را به لرزه ی بهنام از او بلندتر بود و صدایش نعره

 انداخت.

ای، حِق تخلف از خر! اگه عضِو خانوادهتو بیخود کردی کره -

بری سه گیری و میشو میقانون نداری. همین فردا دست

 کنی! خالص!اش میطالقه

هایش با سیبک گلویش به شدت جنبید. سرش را باالتر گرفت. شانه

دو طرف فک  خشم کبود بود. ی بهنام ازخورد و چهرهشدت تکان می

دار و خشمگین از ته گلو خارج سیاوش برجسته شد و صدایش خش

 گشت.
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کاری و ای نباشم که چیزی جز گوهترجیح میدم عضو خانواده -

افته ولی با پنبه کثافت یادم نداد. داداشم یه دم ذکر از دهنش نمی

مو زنه. تو هم که صد قل هوهللا اگه یه بار دستگردن می

 کنم.تو میآری بس که حمالیگیری، صدجا دیگه از تنم در میمی

هایش را به هم فشار داد و زده وسط اتاق ماند. سیاوش چشمبهنام بهت

 سعی کرد لحنش این دفعه آرام باشد.

خوامش که نه با مال و منال عوضش ماریا نوِر منه. اونقدر می -

 زنم.کنم، نه با جایگاه و قدرت تاختش میمی

هنام محکم دستش را روی قلبش فشرد و حس کرد در مغزش آتشفشان ب

 روشن شده وقتی سیاوش کیف پولش را از جیب شلوار بیرون کشید. 

و داره. ات نباشم. اوس کریم هوامباکم نیست اگه ِمن بعد زیر سایه -

گناه بیرون های بیمو از تنوِر حی و حاضِر آدمالاقل دیگه نون

 کشم.نمی

شدند را های بانکی که از طرف بهنام پُر میین و کارتسوئیچ ماش

 روی زمین انداخت و به پدرش نگاه کرد که با نفرتی بی حد و اندازه

 نگریست.اش را میته تغاری

مال بد، بیخِ ریِش صاحابش. من سیروان نیستم که سرد و گرم شم  -

شق ولی... با درجه حرارِت روزگار. همیشه خودمم. همینقدر کله

کنم، چون شاهراه ها رو ول میی تو و این اسکناسعاشق. بیراهه

 رو پیدا کردم.

اش را تهدیدوار بهنام محکم بزاق دهانش را فرو برد. انگشت اشاره

 مقابل او تکان داد و با اولتیماتوم گفت:

تم تغییر و از این در بذاری بیرون، باید بری شناسنامهاگه پات -

 ه اسم سیاوش ندارم.بدی. چون من دیگه پسری ب
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هایش رمق. آنقدر دردآلود که لبجان و بیسیاوش لبخند زد. بی

 خودی شکِل عزا گرفتند.خودبه

ات. مو خط بزنی از شناسنامهتونی از ارث محرومم کنی و اسمتو می -

و نگه کنم، ولی پدرممو سوا میاما من همیشه چاکرتم بهنام خان. راه

 میدارم تو قلبم.

 که آلوده به زن جماعت شده باشه جایی برای خانواده نداره! قلبی -

لبخند سیاوش بیشتر جان گرفت و صورتش از قبل هم عزادارتر شد. 

 سر بلند کرد و به پدرش چشم دوخت.

این قلب رو یه زن سفید کرده. اونقدر پاک و زالل که عالوه بر  -

داره. ماریا ی تموِم مردِم این دنیا جای خالی خودش، به اندازه

ای که خدا سر مسیرم گذاشت تا سر به ی من بود. معجزهمعجزه

 راه بشم.

اش نشست. احتماال فشارش سیبک گلویش جنبید و بهنام روی صندلی

وار از چهارده هم رد کرده بود وقتی سیاوش سمت در رفت و زمزمه

 گفت:

 ی خلفی نبودم برات.حاللم کن آق بابا. من بچه -

یین کشید و همان لحظه جمعی از کارگرهای فضول از دستگیره را پا

 جلوی در گریختند.

 

 ۲۲۴ادامه... #پارت_

 

بار به بهنام نگاه کرد. انگشتش را سیاوش برگشت و برای آخرین

 ی پیشانی زد و با نیشخند گفت:گوشه

 نیای بزرگ.عزت زیاد بزرگ -
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کشید اد میرا فری« سیروان»ای بعد سیاوش رفته بود و بهنام اسم دقیقه

وقتی پسر بزرگش آسیمه و به سرعت در اتاق را گشود و به پدرش 

نگاه کرد که با دستی به روی سینه دو ال شده بود. آبدارچی را برای 

قند صدا کرد و سوی او دوید و قرص را زیر زبانش گذاشت. بهنام آب

سرش را به صندلی تکیه داد و چشمانش را با خشونت بست. فکش 

 به سختی زمزمه کرد: سفت بود و

هاش ام میده. ندونم کارشاین پسر آخرش با کارهاش سکته -

 ام کرده.دیوونه

قند را از آبدارچی گرفت و اشاره زد بیرون برود. سیروان لیوان آب

 های بانکی و سوئیچِ سیاوش بود.نگاهش به کارت

ی نجس با خوِن کثیفش خودش پشیمون میشه. ظاهرا اون دختره -

 ته سیاوش رو پابند کنه. اما موقتیه.خوب تونس

بهنام آن بحث را ادامه نداد. حرف زدِن بیشتر، فقط به حاِل بدش دامن 

 میزد.

 ها رو گرفتی؟ جاسوس -

 ی موافقت سر جنباند.سیروان به نشانه

 فهمیدی به کی وصلن؟ -

شون این بوده که هر پستی رو به کسی بدن ظاهرا به هیچکی. وظیفه -

اون نیست. درواقع کار کوچیک به آدم بزرگ داده  که تخصصش در

 شده و کار بزرگ به آدم کوچیک.

مثال در قلبش پمپاژ . حس کرد خون با شدتی بیسردرد بهنام بیشتر شد

 شود وقتی چشم روی هم فشرد و زمزمه کرد:می

 ...و فلج کردندقیقا همینجوری دم و دستگاه من -
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 ۲۲۵#پارت_

 

 سالم آقا. -

غ خانم برگشت. چادرش را پوشیده بود و با فاصله از او، با سمت فرو

کرد. سیاوش سعی کرد لبخند بزند، اما ناکام ماند اضطراب نگاهش می

 وقتی چند قدم سمت او برگشت.

 . شما چرا نرفتی عزیز من؟سالم فروغ خانم. دیر وقته -

ِهی کرد. قراری میامروز خیلی بی منتظر شما بودم. ماریا خانوم -

دادم. پرسید ِکی برمیگردین، منم روم سیاه جواب درست درمون نمیمی

 عوضش با دمنوش و حرف و درف سرش رو گرم کردم.

 خوب کردی دمت هم گرم. -

ی میگم آقا، خدا خودش شاهده که قصدم سوء نیست، ولی این پسره -

جنبه. یک دو بار دیدم اطراف ویال سر و گوشش خیلی می ریقو تازگی

 زنه. چند بار هم سراغ ماریا خانوم رو گرفته ازم.رسه میپ

های سیاوش باریک شد. جلو رفت و فروغ خانم چادر سیاهش را چشم

 تر کرد و بزاق دهانش را فرو برد.مرتب

 گرفت؟چی میسراغ ماریا رو واسه -

 ترسم چیزی زیر سر خوابونده باشه.هللا و اعلم! من چه بدونم آقا؟ می -

ها را غالم هم نزد اش کشید. این ُچغلیستی به صورت خستهسیاوش د

دانست کدام از کارکنانش راست و حاال سیاوش نمی او کرده بود

 .گوید و کدام دروغمی

ها این موقع از شب خطرناکه تنها بری. بگو یکی از محافظ -

 برسوندت که خیال منم راحت باشه.

 ت.گفت و او قدمی جلوتر رف« چشم»فروغ خانم 
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چیزی که کم و کسر نداری؟ داروهای حمید خان رو گرفتی  -

ات پشت کنکوری بود. کتاب متاب کم اش؟ یادمه پسر کوچیکهواسه

 نیست تو دست و بالش؟

 نه آقا همه چی هست خدا روشکر. -

 کنی با من؟تعارف می -

ی چادرش را زیر دندان گرفت و قدری توی خودش فروغ خانم گوشه

 جمع شد.

آقا چه تعارفی. شما انقدر به من خوبی کردین که از سرم هم نه  -

 زیاده.

 سیاوش چند دسته تراول از جیب بیرون کشید و مقابل او گرفت.

دونی که من مادر ندارم. شما همیشه جای مادرم بودی. اگه به می -

. مو بذارم و بمیرم همینجا. اینم باشه..دردتون نخورم که باس کله

 مون ببینمش.شاهللا سال آینده تو دانشگاهخرجِی پسرت که ای

ها را فروغ خانم با شرم دستش را جلو برد و بعد از کلی تعارف تراول

 گرفت.

تون نکنه. همیشه خدا بیامرزه مادرتون رو. خدا از بزرگی کم -

 تونم.محبت کردین در حقم. به وهللا که شرمنده

برود که  هاسیاوش لبخند محوی به لب نشاند. خواست سمت پله

 دومرتبه صدای او را شنید.

تون قرمه سبزی پختم با لیمو آ! واسهآقا جسارتا، شام نخورده نخوابین -

ی زیاد. همونجوری که دوست دارین. تو یخچال نذاشتم که غورهو آب

 سرد نشه.

 ماریا چی؟ شام خورده؟ -
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. طفل . همش منتظر بود شما بیاینزورکی آقا. دل و دماغ نداشت -

دونم چرا تا صدای ماشین معصوم چشمش خشک شد به در منتها نمی

 اومد عینهو جنی که بسم هللا دیده دوید رفت تو اتاق خودش.

لبخند سیاوش جان گرفت. سرش را تکان داد و فروغ خانم با نگرانی 

 های صورت او چشم دوخت.به کبودی

دستت درد نکنه فروغ خانوم. برو قربون سرت. برو دیروقته  -

 ات باشم.ی خونوادهخوام شرمندهنمی

تمام مدت ماریا گوشش را به در اتاق چسبانده بود و با چشمانی بسته به 

ای داد. دلتنگی از پا درش آورده بود. لحظهصدای سیاوش گوش می

بعد سیاوش پشت در اتاق او بود. گل رز آبی را روی کاغذ شکری 

. نگاه ماریا به آن چهار رنگ گذاشت و آن را از زیر در داخل فرستاد

. داش را به دِر اتاق چسبانخط شعر موالنا خیره شد و سیاوش پیشانی

ای مکث سیبک گلویش تکان خورد و دستش را روی در گذاشت. ثانیه

کرد. ماریا برگه را از روی زمین برداشت و او دستش را مشت کرد 

دار ت و دخترک بغضها باال رفهایی افتاده از پلهو پایین آورد. با شانه

 ها خیره شد.به واژه

 در غم حجر روی تو رفته ز کف قرار دل»

 ام تو رخ وای به حال زار دلگر ننمایی

 اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

 «اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

هایش را بست و رز لبخند محو دخترک روی صورتش نشست. چشم

بند مبدل شد. ای نیم. لبخند کمرنگش به خندهآبی را با مالیمت بو کشید

ی طبق معمول بوی گل رز نداشت، سیاوش از عطر خنک و مردانه

خودش به آن زده بود. برگه و شاخه گل را روی تخت انداخت و 

آمد. یز سفید و جین یخی به او میهایش را عوض کرد. شوملباس
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خواست موهایش را جمع کند، اما سیاوش موهای افشانش را بیشتر 

دوست داشت. به عمد پالِک خودش را به گردن آویخت و عطر یاس را 

هایش زد و از میان موهایش پخش کرد. درنهایت رژلب زرشکی به لب

ه بود و دو هفته اتاق بیرون رفت. این قهِر کودکانه دو هفته طول کشید

. در این مدت روزی هوا کافی بودتنبیه برای سیاوِش تخس و سربه

چهارخط شعر و یک شاخه رز آبی از زیر در به اتاق دخترک 

ی انداخت و هرشب با صدای باکس موزیکال و بوییدِن همان شیشهمی

باِز ها را باال رفت و از دِر نیمهبرد. ماریا پلهعطر یاس خوابش می

اق وارد شد. صدای شرشر آب، او را سمت سرویس بهداشتی کشاند ات

ای سر جا خشک شد و دستش را و با چیزی که مقابلش دید، لحظه

 جلوی دهان گرفت.

 

 ۲۲۵ادامه... #پارت_

 

سیاوش پیراهنش را از تن بیرون کشیده و سرش را زیر آب یخ گرفته 

به تاتوی گرگ ی سینک گذاشته بود. ماریا بود. هردو دستش را لبه

زده به . بهتوحشی پشت کمر او نگاه کرد و آرام آرام جلو رفت

 صورت او نظر انداخت و تازه آن لحظه متوجه خون حاصل از زخم

ریخت. دستش روی بازوی او نشست و اش شد که میان سینک میبینی

 سیاوش مبهوت و ناباور، زیر آب چشمانش را باز کرد.

 ی؟ میشه... میشه ببینمت؟چی شده سیاوش؟ دعوا کرد -

سیبک گلویش به شدت جنبید. اهرم شیر را پایین داد و سعی کرد به 

 ماریا نگاه نکند.

 دعوا نکردم. فقط خوردم. ضرب شستش هم زیادی سنگین بود. -
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ای لرزید. دستش را کنار صورت او گذاشت. پسر جوان تن ماریا لحظه

جبورش کرد نگاهش هایش را روی هم فشار داد و او معاجزانه چشم

زده بود و ماریا از دیدن صورت گلگون و کند. نگاه سیاوش خجالت

 آلود او دستش را مقابل دهان گرفت.بینی خون

 هعی! کی زده تو صورتت؟ -

چشمان سیاوش با غمی واضح به صورت او خیره بود و قطرات آب 

 غلتیدند.اش میروی پیشانی

ای دونم کدوم حرمزادهد. نمی. چندتا فحش آبدار هم تحویلم دابهنام -

 از ازدواج من و تو بهش گفته بود که همچین شکار بود از دستم.

 کرد.. نیشخندی آزاردهنده که بغض ماریا را سنگین مینیشخند زد

 بعد دو هفته... اَد باید شبی این طلسم بشکنه که ریخِت آدم -

ا این . بجماعت رو ندارم؟ لعنت به من که هیچیم به هیچی نمیاد

 طرفه دهِن جفتمون رو صاف کردم.عشِق یه

تر بازویش را و خواست از ماریا فاصله بگیرد که دخترک محکم

 گرفت.

 هات رو ببندم.کجا میری با این حال و روز؟ باید زخم -

 حال نگاهش کرد و با لحنی خسته گفت:سیاوش بی

ی طوسی؟ بعد از خبطی که کردم، چطور چی میگی تو چشمه -

 بهم توجه کنی؟ تونیمی

ی سیاوش نشست و ماریا قدم میانشان را پر کرد. دستش روی سینه

 های او با لحنی مالیم زمزمه کرد:خیره به چشم

همونطوری که تو تونستی دوسم داشته باشی، درست وقتی که  -

 تو شکستم.قلب
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هایش لرزید و قبل از خروج کالم، قلب سیاوش به تندی تپید. لب

وادار به سکوتش کردند. سیاوش ناباور نگاهش  های ماریاانگشت

 تر از قبل زمزمه کرد:کرد وقتی او آراممی

و بستی، یه بار های منمیرم محلول رو بیارم. این همه تو زخم -

خوام این کار رو انجام بدم. حِق عشق این نیست که پایمال هم می

 بشه.

کشید. ماریا میگلوی پسر جوان سنگین شد. صورتش بدحالی را فریاد 

هایشان خیره بود و سیاوش های او برداشت. چشمدستش را از روی لب

 به نرمی لب زد:

 . این منم که گناهکارم.عشق هیچ گناهی نداره -

ماریا چیزی نگفت. از سرویس بیرون رفت و لحظاتی بعد کمپرس یخ 

ی گذاشت. صورت سیاوش جمع شد و ماریا پنبهی او میرا روی گونه

 اش حرکت داد.ه به محلول را زیر بینیآغشت

 آروین رو یادته؟ رفیقم که تولد ژرفا اومده بود. -

 ی تایید جنباند و سیاوش ادامه داد:ماریا سرش را به نشانه

دونم فرهاد بهت خبر داده یا نه، ولی تا دو سه هفته دیگه عقد نمی -

 کنه. با خواهِر فرهاد.می

 پنبه را پایین برد.ماریا با تعجب به او نگاه کرد و 

 شون زیاد نیست؟ولی اون دختر که سن و سالی نداره. اختالف سنی -

دونم. عشق که قاعده قانون نداره. این دختر هم علفی بود که چه می -

 هللا به دهِن آروین شیرین اومد.از همون ب بسم

های اولیه را از روی زمین برداشت ی کمکماریا چیزی نگفت. جعبه

 سر شنید.گذاشت که صدای سیاوش را از پشتنسول میو روی ک

 آی؟ باهام می -



 

827 | P a g e 
 

دخترک ساکت بود. او قدمی جلوتر رفت و این بار گرمای نفسش به 

 موهای ماریا پیچید.

 لطفا کریستال. -

چنین محکم بزاق دهانش را فرو برد. سیاوشی که تخس نباشد و این

تش برنگشت ولی نگاه مقابلش سپر بیندازد، برای ماریا بیگانه بود. سم

پسر جوان حتی یک لحظه از موهای شبگون او کنده نمیشد. دلش برای 

 های ابریشمی لک زده بود.آن پرکالغی

 مو خودم سفارش بدم.آم. ولی به شرطی که این دفعه لباسمی -

هایش از های سیاوش زاویه گرفت. لبخندش کمرنگ بود وقتی دستلب

خترک را گرفت. ماریا از گرمای قلب فرمان گرفتند و بازوهای د

بست و سیاوش با یک دنیا دلتنگی عطر موهایش را  انگشتان او پلک

 به ریه فرو برد.

. بازشون گذاشتی دلم واسه موهات یه ذره شده بود پدر صلواتی -

 و سکته بدی؟که من

ی های سیاوش تا گونهتپید وقتی لب. قلبش با شدت میدخترک لبخند زد

 و همانجا زمزمه کرد: او راه گرفت

 ی گرگ نترسیدی دختر؟از اومدن به لونه -

ماریا با لبخند خودش را عقب کشید و سیاوش با یک دنیا دلتنگی بغلش 

تاب و دلتنگ سر در آغوشش بود و او بیکرد. جسم کریستالش از پشت

 بلعید.عطر تنش را می

 هاش رو از ته کشیده. یادت رفته؟گرگ واسه من دندون -

های سیاوش بیشتر شد. کمر دخترک منقبض شد و نفس او دست فشار

 گردنش را قلقلک داد.

 کشه.اگه گل یاس ازش بخواد، قلبشم از برق می -
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 های سیاوش نشست و او زمزمه کرد:هردو دست ماریا روی مچ

دلم برات تنگ شده بود کریستال. امشب اگه نمیومدی، بعید نبود  -

 .و تموم کنمدمخر بشم و یه بار واسه همیشه خو

 ۲۲۶#پارت_

 

زده نگاهش کرد و سیاوش پشت دستش را ماریا سمت او برگشت. بهت

 ی دخترک حرکت داد.روی گونه

اگه الزم باشه، تا آخر عمر التماس و غلط کردم میگم که ماریای  -

من باشی. ولی بدون هر اتفاقی هم بیفته، من سیاوِش تو باقی 

 مونم.می

طرفین جنباند. دیدن سیاوش با این حال و روز ماریا سرش را به 

های برایش از درد هم باالتر بود. صورت او را قاب گرفت و به چشم

 اش خیره شد.گرفته

ی همیم سیاوش. تیره و روشن ، چون... ما چارهمن بخشیدمت -

 گیرن.باهم معنا می

ش لبخند سیاوش کمرنگ بود. دخترک متقابال لبخند زد و او پیشانِی داغ

 را به پیشانِی ماریا چسباند.

 . یه کریستاِل سفید، تو گردِن گرِگ وحشی.قاب ما کنار هم قشنگه -

. نفس گرم سیاوش صورت دخترک سرش را به معنای تایید تکان داد

 او را سوزاند و زمزمه کرد:

 شو شونه کنه؟ذاری دیو موهای دلبِر بال گرفتهمی -

ی زمزمه کرد و بدون انتظار آرام«ِ جان»ماریا ریز خندید. سیاوش 

برای پاسخ، دخترک را بلند کرد و میان هوا چرخاند. ماریا جیغ 

باره ُگر گرفت. سیاوش او هایش از آن تنِش یککوتاهی کشید و گونه
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زده به برس خودش نگاه کرد که روی را روی تخت نشاند و ماریا بهت

 تخت سیاوش افتاده بود.

 ای میشه که گمش کرده بودم.ه هفتهکنه؟ یاین اینجا چیکار می -

هوا شو کنترل کنه و بیفکر کن گربه دزدیدتش که خوی وحشی -

 ور نشه به اتاِق خانوم موشه.حمله

سرش نشست. موهای بلندش را ماریا به آرامی خندید و سیاوش پشت

ی دخترک ی شومیز را پایین برد. حریص و داغ سرشانهکنار زد و یقه

 را گاز گرفت.

 هات المصب.ام کردی با همین خندهخند دختر. نخند دیوونهن -

هایش را به هم فشار داد و او برس را میان تار موهای ماریا محکم لب

 سیاه و بلندش حرکت داد.

 قبال موهای دختری رو شونه زدی؟ -

ی حسادت طرفی لبخند زد. لحن ماریا رگ و ریشهسیاوش کج و یک

 بوسه زد.طاقت پشت گردنش داشت و او بی

دختر نه. ولی موهای زنی رو بافتم و شونه زدم که کم مادری  -

نکرده در حقم. اتفاقا واجبه که ببینیش. مطمئنم ازت خوشش میاد. 

 ای که همه عاشقت میشن.اصال انقدر جذاب و پدرسوخته

هایش را بسته بود و . چشماش را کنترل کندماریا سعی کرد خنده

کشید. پاهایش دو طرف موهایش دست میسیاوش آرام آرام بین 

هایش را بست. حرارت تن سیاوش دخترک افتاد و او با لذت چشم

ی عضالنی و کرد. حتی از روی شومیز هم گرمای آن سینهگرمش می

محکم قابل لمس بود وقتی سیاوش زانوهایش را دور او محکم کرد و 

فش را گاز دخترک را بیشتر از هروقتی به سینه چسباند. گردن ظری

 ریش او کشیده شد.های ماریا روی تهگرفت و انگشت

 دونم آخر این قصه قراره به کجا برسه.من نمی -
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 خواد اسم من کنار اسم تو نوشته بشه.هرجا که باشه، دلم می -

 حتی با خون؟ -

ها همیشه با مرگ عشقشون رو تضمین چه بهتر که با خون. قهرمان -

 کنن.می

 ب برد و ماریا سمتش چرخید.او صورتش را عق

 چیز مثل یه کابوسه.ترسم سیاوش. همهولی من می -

 ای از موهای نرم دلبرش را لمس کرد و نوازش داد.سیاوش طره

حتی کابوس هم با تو قشنگه. من از خدامه تو جهنم گیر بیفتم اگه  -

 تو ملک عذابم باشی.

کرد. ی پاهایش را محکم بغض ماریا سنگین شد. و سیاوش حلقه

ی دخترک سمت جلو مایل شد و کف هردو دستش را روی سینه

 ی او گذاشت.برهنه

 اصال وقت خوبی برای شوخی کردن نیست. -

اش آنقدر مالیم بود که هایش کنار گوش ماریا رفت و زمزمهلب

های خود روی هم افتاد. زیاد از حد برای نفسهای دخترک خودبهپلک

 ده بود.عمیق و عطر خنک سیاوش دلتنگ ش

ها همه همزاد دارن ولی چرت و پرته. به نظر من خدا میگن آدم -

. اورجیناِل اوجینال! هم قد و فقط یه نسخه از تو درست کرده

 های من.ی دستقواره

ماریا کوتاه خندید و سیاوش کنار سرش بوسه زد. بند بند وجودش 

های بلند قلب خواهان این دختر بود. صورت دخترک مقابل تپش

 کشید.یاوش بود و با چشمانی بسته عطر تن او را نفس میس

بازی ی خودتی. یه اورجیناِل واقعی که تو دیوونهتوئم تنها نسخه -

 لنگه نداره. 
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سیاوش ناخواسته و توی گلو خندید. لبخند ماریا وقتی رنگ گرفت که 

های گرم او دور جسم ظریفش تنیده شد. دخترک را روی پاهایش دست

 عطر او فرو برد.رتش را میان موهای خوشگذاشت و صو

گیرم. همونجوری که تو های تو آروم میمن فقط تو دست -

پناهگاهی جز آغوش من نداری. ما به هم وصلیم ماری. از اول 

 هم برای هم ساخته شده بودیم.

ی او را گرم کرد و سیاوش سر انگشتش را کنار نفس ماریا سینه

 صورت دخترک کشید.

و به زانو درآورد. دم این این شهر بودم، چشمات منپررو ترین آ -

ی و گم کرده بودم چشمهباهام چیکار کردی که بی تو انگار خودم

 طوسی؟

های خوش رنگش دخترک بغض داشت. سر بلند کرد و او میان چشم

 چشم چرخاند.

 کنم.هردفعه گم بشی، خودم پیدات می -

اسخ سیاوش یک نفس ی مردانه توقع لبخند داشت، اما پاز آن چهره

 ی مخملی دخترک نشاند.ای روی گونهعمیق بود و بوسه

 هات رو ندارم.تو کنار من حیف میشی. هیچوقت لیاقت خوبی -

 ۲۲۶ادامه... #پارت_

 

تر شد. کیپ به سینه اش چسبید و حاال آن آغوش از ماریا به او نزدیک

از  های سیاوشتر بود. بغض دخترک شکست و شانهزنجیر هم محکم

 هایش رطوبت گرفت.اشک

 خوام از دستت بدم. تو آخرین کسی هستی که برام مونده. نمی -
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هق سیاوش او را فاصله داد و صورتش را قاب گرفت. دخترک به هق 

ای مکث صورتش را جلو برد. تن ماریا بیشتر افتاد و او بدون لحظه

داغ  هایلرزید. این بار نه فقط جسمش، قلبش هم لرزیده بود. نفس

. صورتش را قاب گرفته بود و حریص و سیاوش در صورتش پیچید

های بوسید. پلکدلتنگ یکی یکی اجزای صورت دلبرش را می

باز او را از نظر گذراند. های نیمهدخترک روی هم افتاد و سیاوش لب

 به آرامی زمزمه کرد:

 و باز نکن کریستال. همینطوری ثابت و آروم بمون. چشمات -

کار خواهد چهدانست میکوبید. خوب مییا گرومپ گرومپ میقلب مار

ای بعد، تر شد و ثانیههای گرم سیاوش نزدیک و نزدیککند. نفس

های او نشسته بود. نفس دخترک ته سینه گرفت های داغش روی لبلب

اش مالیم بود و ماریا هایش را روی هم گذاشت. بوسهو سیاوش چشم

های دخترک نیازمند آن است. شوری اشککرد با تمام وجود حس می

کامش را شور کرد وقتی لب پایین او را بامالیمت مکید. ماریا با تمام 

هایش بود. آنقدر زیاد که وقتی سیاوش وجود نیازمند حرارت و بوسه

باز و خواهان نگه ی بعدی نیمههایش را منتظر بوسهعقب کشید، لب

چسبید. آن را با خشونت میک ی گوشش های سیاوش به اللهداشت. لب

 زد و همانجا زمزمه کرد:

جنگم. تو  تماِم تم که برای شیرینِی این بوسه میانقدر دیوونه -

 وجوِد منی ماری.

هایش را هایش لبخند زد و او از دو طرف شانهدخترک میان اشک

های ماریا ی دست. تن ظریفش را روی تخت پایین برد. حلقهگرفت

تر شد و سرش روی بالش رسید. سیاوش صورتش مدور گردن او محک

 ی مالیمش روی دخترک خیمه زد.را جلوتر برد و با زمزمه

 های دنیا دوستت دارم کریستال.قدِر تموِم روشنایی -
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هایش کام دخترک فرصت نفس کشیدن نداشت. سیاوش با ولع از لب

 گرفت و ماریا پاهایش را دور کمر او قفل کرد. انگشتانش میانمی

های گرمش را با دلتنگی بلعید. امشب موهای کوتاه او کشیده شد و نفس

تر بود و کرد. سیاوش از هر وقتی داغاش میبرای اولین بار همراهی

 آمد.نفس او زیر تنش بند می

و امشب با این قرمز تیره چه آتیشی شدی بالگرفته! عطر لبات -

 حتی گل یاس هم نداره.

های او خندید و سیاوش روی هردو آرنجش تکیه ماریا به زبان ریختن

های او را که روی های  دخترک از هم فاصله گرفت اما دندانزد. لب

هایی که برای حرف ها از یادش رفت و لبگردنش حس کرد، کلمه

بانِی یک نفس عمیق و پرحرارت شد که  زدن از هم فاصله گرفته بود

نشست و حاِل پسرجوان را بدتر کرد. نفس نفس پشت موهای سیاوش 

میزد وقتی سرش را در گودِی گلوی ماریا فرو برد و او ندانسته سر 

 های گرم و ظریفش را پشت گردن سیاوش کشید. انگشت

نکن ماریا. دست نزن به اونجا دختر. همینجوریش هم این دِل  -

 زبون نفهم تسمه بریده.

زد ش را. شاید حتی حدس هم نمیاصال متوجه نشده بود منظور سیاو

وقتی کف دستش را پشت گردنش فشرد و او حس کرد یک گوله آتش 

 به جانش افکنده شده.

 من که به جایی دست نزدم.  -

میان آن همه هیجان و گرما، ناخودآگاه به این اعتراف مظلومانه و پر 

ی اش گرفت. سرش را بلند کرد و با حرص گونهاز صداقت ماریا خنده

 اش را بوسید.ر گرفتهگُ 

. تعارف که نداریم. همچین بد هم نمیشه توروخدا بیا و دست بزن -

 یهو دستت بیاد جلو و بره جایی که...
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ای اش تبدیل شد به خندهی جملهاش خورد، ادامهمشت ماریا که به شانه

 نسبتا بلند. صدای دخترک این بار پُر شده بود از حرص.

 سیاوش.حیایی واقعا که بی -

سیاوش به او لبخند زد و برخالف تمام تقالها، سفت و محکم نگهش 

بار چنان خیس  و وحشی بود که تِه دِل ماریا خالی اش اینداشت. بوسه

 شد و حسی مثل خأل تمام وجودش را گرفت.

ای بعد اتاق در تاریکی ریموت را از عسلی کنار تخت برداشت و لحظه

های دخترک کام طشناک از لبمطلق فرو رفته بود. خشن و ع

 . دادهایش را پاسخ میگرفت و او با التهاب بوسهمی

تری. چی معتادم کردی ماریا. َنَسخِ لباتم. از شکالت هم شیرین -

 صدات کنم دختر؟ کندوی عسل؟ یا نوتالی خالص؟

هایش خندید و سیاوش با خشونت گردنش را گاز ماریا به شیطنت

 گرفت.

دوست داشتن حد و حدود نداره که اینجوری بی فهمم... مگه نمی -

گذره... خوامت؟ کششم تمومی نداره. هرچی میحد و مرز می

 بیشتر... بیشتر... بیشتر...

گفت که تنش به تن ظریف او فشرده شد. سوم را وقتی می«ِ بیشتر»

ی پایینِی شومیز دخترک تاب نفس کشید و او دوتا دکمهماریا داغ و بی

تر از قبل دور اهش در نگاه ماریا لرزید و پاهایش را تنگرا گشود. نگ

 پاهای او پیچاند.

آپشن. قول میدم این آغوش دنج باشه برات. اختصاصی و فول -

 بارکی.های یهمجهز به سیستم سرما گرما و بوسه

ماریا شیرین و دلربا خندید و دوباره صدای سیاوش در گوشش طنین 

 انداخت.

 ندی، من از اول عاشقت میشم.خهردفعه از ته دل می -
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 ۲۲۷#پارت_

 

او لبخند زد و سیاوش با عطش فرق موهایش را بو کشید. تنش به تن 

هایش به رخوت افتاده بود و او ساییده شد. دخترک میان دست

های سیاوش روی تن ماریا بود. آرام آرام زیر لباسش رفت و انگشت

ی آه مانندش با ناله تن بلورینش را که بدون هیچ حجابی چنگ زد، نفس

تر شد ی انگشتان دخترک دور گردن او تنگخفیف ماریا یکی شد. حلقه

های سیاوش مشغول فتح تنش شدند. ماریا عاجزانه و ناالن و انگشت

هایش شکم اسم او را صدا کرد. سیاوش گردنش را میک زد و انگشت

 دخترک را نوازش داد.

تونم و این تاریکی... حتی نمیکنم ماری. تجاِن سیاوش؟ اذیتت نمی -

 ببینمت.

 ولی انگشتات خیلی داغه... سیاوش... من... -

نفس میزد و سیاوش دستش پشت تن دخترک رفت. ماریا نفس

 تر از همیشه روی او خیمه زده بود.حریص

 اگه اذیت شدی، فقط بهم بگو... باشه عزیزم؟ -

لباس زیر در  .تر از آن بود که پاسخ دهددخترک حرفی نزد. بدحال

اش رفت، ماریا ی سینهکسری از ثانیه باز شد و دست او که سمت قفسه

هایش لرزید وقتی سیاوش لبدر آغوشش نفس بلندی سر داد. تنش می

ی او های باریک و کشیدهرا شکار کرد و دست دیگرش میان انگشت

قرار، از قفل شد. دخترک توی صورتش نفس میزد و او بدحال و بی

 کرد.ومیز تن ظریف ماریا را لمس میزیر ش

 دیدی گفتم ترس نداره. -

 ترسم.من هنوزم می -
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 از من؟  -

 از تو نه. از کسایی که شبیهتن. -

 رسه.تو قفِل تِن منی. احدالناسی دستش بهت نمی -

اش تا ناف ظریف دخترک پایین رفت. ماریا با رخوت انگشت اشاره

دخترک نشست. دستش را بیرون پلک زد و نفس بلند او توی صورت 

اش با نفس گرم کشید و انقباض کمر دخترک کاهش یافت. نفس آسوده

کرد. اش را نوازش میبوسید و گونههایش را میسیاوش یکی شد. لب

حرکتش یک باره بود وقتی از او فاصله گرفت و نفس زنان پشت به 

 دخترک نشست.

. باید برم مشت اش داره میره باالصاحاب درجهاین فشاِر بی -

بوکس وامونده... بلکه انرژیم تخلیه بشه. شده  بکوبم به اون کیسه

 ذارم این هیوال...دوم ولی نمیدوِر خونه رو می

های های ماریا دور گردنش حلقه شد. او سکوت کرد و لبدست

 دخترک به گوشش چسبید.

 کنم. من این هیوال رو آروم می -

ترک روی زانوی او نشست و سیاوش . دخسیاوش سمت ماریا برگشت

 هایش خیره شد.در تاریکِی اتاق به برق چشم

شم ماریا. حالم آرامش نداره! ما پنبه و آتیشیم. من با تو کنترل نمی -

 فهمی؟بده، می

تر از قبل تن نازکش را در دخترک در آغوشش تکان خورد و او داغ

ف خودش آغوش گرفت. ماریا دست چپ او را گرفت و روی تن ظری

 گذاشت.

خوام اولین کسی باشی که فهمم که االن اینجام... و ازت میمی -

 کنه. ها رو باز میاین دکمه
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باز ماند. به سختی اجزای صورتش را تشخیص های سیاوش نیمهلب

داد. کف دستش روی برجستگِی تِن دخترک بود و همانجا ساییده می

 میشد.

خرسر. بذار همینجا من عینهو آتیشم دختر. پشیمون میشی آ -

 تموم...

عطر او، دومرتبه کالمش نصفه ماند و های ظریف و خوشبا لمس لب

تر بود هایش حتی از سیاوش هم داغماریا کمرش را تاب داد. نفس

 وقتی صورت او را قاب گرفت.

انقدر با من بحث نکن گرگ وحشی. بذار سیاه و سفید، یه امشب  -

 خاکستری باشن.

هایش آنقدر ای صورتش را از نظر گذراند. نفسسیاوش یک دور اجز

شتاب داشت که پسر جوان موهایش را چنگ زد و از جا بلندش کرد. 

پاهایش دور کمر او حلقه شد و سیاوش پاهایش را چنگ زد وقتی 

گرفت. تن ظریف او را روی میز هایش کام میحریص و خشن از لب

سیاوش جمع شد.  هایاش از دو طرف توی مشتبیلیارد گذاشت. یقه

نفس دخترک تِه سینه گرفت و او با یک حرکت شومیز را پاره کرد. 

گرفت. کمر ماریا نقطه به نقطه از تنش را زبان میزد و گاز می

کرد. لرزید. هر لرزش حال سیاوش را بدتر میمنقبض بود و می

ی شلوار دخترک رفت و نفس بلند او زمانی هایش سوی دکمهانگشت

سیاوش ناف ظریفش را گاز گرفت و کمرش سمت باال رها شد که 

 کشیده شد...

های پسر جوان هایش پای میز افتاده بود و او شانهای بعد، لباسلحظه

بازش خشک شده و های نیمهرا چنگ میزد. آنقدر نفس زده بود که لب

چشمانش دیگر باز نمیشد. تن خیس از عرق سیاوش که کنارش افتاد، 

 ا کرد و او محکم دست دخترک را گرفت.نفس بلندش را ره

 کنم دوباره متولد شدم.کردیم ماریا؟ حس میما داشتیم چیکار می -
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تر از آن بود که لب به سخن باز کند. سیاوش ماریا حرفی نزد. ناتوان

ی دلبرش را بوسید و کیپ و محکم او را در پیشانِی عرق کرده

زنان شست و نفساش نآغوشش حبس کرد. کف دست ماریا روی سینه

 لب زد:

 ام سیاوش؟ما که رابطه نداشتیم. پس من چرا انقدر خسته -

ی حال خندید. پاهایش به پاهای دختر پیچیده شد و گونهسیاوش بی

 ظریفش را نوازش داد.

چون دست کمی از رابطه نداشت. من اصال بلد نیستم دست  -

ا ها هم خواستم تخر هستم، خیلی وقتدرازی کنم دختر! کله

اینجاها جلو برم، ولی نشد! هیچکی بهم گره نخورد. دقیقا 

کنن، پلمپ و خط و پدرسوخته فرضم میهمونقدر که ُرفقام هفت

 ام.دست نخورده

 ۲۲۷ادامه... #پارت_

 

های سیاوش هنوز خمار و سرشار از ماریا سرش را باال گرفت. چشم

 زده.تعشق بود و نگاه دخترک گرد و بهت

 باورم نمیشه!یعنی تو هم...  -

 Sلبخند پسر جوان غلظت بیشتری گرفت. سر انگشتش روی پالک 

 کشیده شد و روی تن دخترک خط کشید.

هامم بذار رو حساِب جنبه بازیمنم عین تو. اولین بارم بود. بی -

 .همین نابلدی

خندید. ای بعد، بلند بلند میهایش را به هم فشار داد و دقیقهماریا لب

چرخاند. دخترک را بلندش کرده بود و او را میسیاوش روی هوا 

هایش روی تخت گذاشت و او ملحفه را تا روی سینه باال کشید. لب
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های سیاوش بود و او توی صورت گلگونش هنوز در اسارت لب

 کرد:زمزمه می

کاش همیشه از این قهرها نصیبم بشه. آدم مگه سیر میشه ازت  -

های توئه. دی فقط تو دستری الت و مخالمصب؟ ِلِم این پسره

 شناسم.ام که دیگه خودمم نمیانقدر باهات قاطی

های او سپرد و و زمزمه ماریا با لبخندی کمرنگ خودش را به نوازش

های هایش را بسته بود. انگشتلحظاتی بعد در آغوش گرم سیاوش چشم

پیچید و بامالیمت عطر یاسش را به ریه او میان موهای دخترک می

 ید.کشمی

 کنن؟ی چشم حبس صادر میهمینقدر راحت؟ یعنی بابت پارگِی قرنیه -

. عمدا زدمش. یارو سال باالیی بود، ما هم وقتی عمدی باشه آره -

! هرچند بهنام دیه رو تمام و کمال پرداخت کرد، ولی مون باد داشتکله

 شو پس نگرفت و ما همزیادی بدپیله بود. کینه گرفته بود ازم. شکایت

 دار شدیم.سابقه

 شون ثبت نمیشه.های اصالح تربیت سوء سابقهولی خودت گفتی بچه -

شون تاابد تو پرونده و زونکِن نیرو انتظامی، نه! اما تو ذهن و قلب -

رو انفرادی گذروندم تاابد  . مخصوصا من که َشر بودم و بیشترشهست

 دهنم صافه.

شده و حرکت انگشتانش خود گرفته نفس عمیقی کشید. صدایش خودبه

 توقف یافت.

ای بودن که جرمشون قتل ساله های یازده دوازدهاز من بدتر بچه -

ساله شی و  18. فکر کن هرروزت با اسارت بگذره که تهش بود

 ی اعدام.بری پای جوخه

هایش های او خیره شد و سیاوش به اجبار حصار دستدخترک به چشم

 ی او امتداد یافت.تش روی گونهرا ُشل کرد. لبخند زد و پشت دس
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درد و بالی چشمای قشنگت بخوره به جونم. چیه؟ بیشتر از این  -

هیچی نیست که بخوام بهت بگم. االن دیگه عینهو کف دست، ریز 

  این هیوال رو از بری. ِبه ریز

ماریا لبخند زد. لبخندی که سیاوش برای ساختنش از جان مایه 

ی او تکیه رفت. یک دستش را به سینهگگذاشت و با دیدنش جان میمی

داد و حلقه را از دست دیگرش بیرون کشید و مقابل سیاوش گرفت. 

نگاه سیاوش از حلقه تا چشمان خوشرنگ و روشن او کشیده شد. 

 صدای ماریا آرامش داشت. درست مثل آب به روی آتش.

کنن؛ از نظر من آدمای خوشبخت اونایی نیستن که دعوا نمی -

ان. اگه ه وسط دعوا از هر لحظه بیشتر عاشق همدیگهاونایین ک

عشقی که بهش اعتراف کردی واقعیه، این حلقه رو دوباره به من 

. گناه و اشتباهاتت رو پاک کن سیاوش. بذار داستانمون از بده

 اینجا به بعد، یه جور دیگه نوشته بشه.

متداد ریش او اوار روی تهسیاوش حرفی نزد و ماریا دستش را نوازش

 داد.

کنیم، اما هیچوقت برای پیدا کردن درسته وسط دژخیم زندگی می -

 زد انقدر زیبا نبود.نور دیر نیست. ماه اگه وسط سیاهی برق نمی

سیاوش چند لحظه نگاهش کرد. دخترک را روی تخت نشاند و مقابلش 

. دست چپ او را گرفت و پشت دستش بوسه زد. لبخند ماریا زانو زد

ی سرمای حلقه به انگشتش پیچید و انگشتانش میان پنجهجان گرفت. 

 سیاوش قفل شد.

جنگم. ی دنیا میتو یه هدیه از طرف خدایی که به خاطرت با همه -

 کنم ماری.من با تو نور رو پیدا می

آمد و سیاوش این را شدت خوابش می ماریا کوتاه و شیرین خندید. به

 از گرفتگِی صدایش فهمید.
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 شم سردم میشه.میازت که دور  -

ی دخترک را بوسید. وادارش کرد روی تخت دراز بکشد سیاوش حلقه

 .های ظریفش باال بردو ملحفه را تا شانه

 پس هیچوقت ازم دور نشو. -

هایش را بست. سیاوش روی آرنج تکیه زده بود. ماریا با لبخند چشم

کشید. کرد و ماریا در آغوشش سنگین و آرام نفس مینوازشش می

های اش روی چشمخواب، مزاحِم آن خلوت بود اما درنهایت سایه

های قلبش با ضربان قلب ماریا جور شد و آرام سیاوش هم افتاد و تپش

ای شوم گرفت. آنها در اغوای خواب بودند و ندانستند همان لحظه سایه

 زند:و سیاه، پشت دیوار حیاط ایستاده و تند تند پشت تلفن پچ می

که برای فرستادن طعمه  تنهان. االن بهترین فرصتهخیلی وقته  -

 ریزی کنین.برنامه

تر بود. بوی تند اسید چک قطرات آب از همیشه آزاردهندهصدای چک

آلود و آرزد و او با صدای باز شدن در، اخمو گازوئیل مشامش را می

با فکی سفت شده سرش را باال گرفت. موهای بلوند و بلندش خیس و 

ر صورتش افتاده بود و نگهبان پوزخندزنان به سمتش نامرتب دو

ها در تاالر زیردستش بود. الشناخت. مردک سآمد. او را میمی

 آمد.های زمختش بود، اما به لیاقتش نمیی دستِکی قوارهی اچاسلحه

دو زدم و جلوت خم ها که مثل یه احمق برات سگی این سالهمه -

رسیم. شاه دسِت به اینجا میو راست شدم مطمئن بودم یه روز 

 باال گرفته بودت، اما یادش نبود که...

 ۲۲۸#پارت_

 

ی تهاجمی را زیر گلوی دخترک گذاشت. اخم شهرزاد رنگ سر اسلحه

 ای کریه ادامه داد:گرفت و او با خنده
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تونن رهبری کنن. چرا؟ چون همیشه به یه ها هرگز نمیزن -

 مرد باشه نیازمندن! رئیس، به یه ارباب، به یه بزرگتر که

ای کرد. تمام حواسش به دسته کلیِد نقرهحرف نگاهش میشهرزاد بی

. قدری پاهایش را ی شلوار مرد آویزان بودرنگی بود که به حاشیه

حرکت داد. الاقل حاال خیالش راحت بود بعد از آن همه آزار و 

ک شکنجه، اختیاِر جوارحش را دارد. او عقب رفت و با فاصله دختر

 را برانداز کرد.

ی اگه فکر کردی اینجا تِه خطه، باید بهت بگم در اشتباهی! همه -

ها رو قطره قطره از تنت ها و توگوشی خوردناون خانوم گفتن

 کشم بیرون.می

 کرد.داد و عصبی میشهرزاد نیشخند زد. نیشخندی که مرد را آزار می

ر سِگ نگهباِن دونی چیه؟ اشتباه از من بود که شیش ساِل آزگامی -

گشادی و تاالرم بودی اما نتونستم خوب تربیتت کنم. چون دهن

 ی گرونی داره.واِق بیش از حد همیشه جریمهواق

های دماغش با شدت تکان خورد فشرد. پرهمرد علنا دندان به دندان می

تر میان مشتش و نیشخند شهرزاد رنگ گرفت. مرد اسلحه را محکم

 گفت:فشرد و از الی دندان 

 ی عوضی!کشمت هرزهمی -

دخترک چیزی نگفت. مرد به سمتش هجوم برد و تا خواست اسلحه را 

ی کفشش با شدت به مچ به کمرش بکوبد، او قدری تکان خورد و پاشنه

با صدای مهیبی روی زمین افتاد. مرد  مرد برخورد کرد. اسلحه

دیگر داشته مبهوت و درمانده به شهرزاد نگاه کرد و تا تواِن حرکتی 

باشد، دخترک گلوی او را میان هردو پا محصور کرد و مردک به 

تر گلویش را خرخر افتاد. به پاهای او چنگ میزد و شهرزاد محکم

 گفت:داد و با خشم میفشار می
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. اگه ترسهآد، بلکه ازش میهیچ مردی از پِس یه زن برنمی -

ه دامِن وحشت از قدرِت یه زن وجود نداشت، هیچ مردی دست ب

 زور و قلدری نمیشد.

چشمان مرد وق زده بود. پاهایش روی زمین کشیده شد و علنا رو به 

 مرگ بود که شهرزاد با حرص ادامه داد:

تونی کلید رو بهم بدی. اونوقت به عنوان آخرین فرصت، می -

 ذارم زنده بمونی. وگرنه باید با زندگیت خداحافظی کنی. می

کلید برد. شهرزاد نیشخند زد و او دستش وقفه دستش را سمت مرد بی

را با کلید باال گرفت. شهرزاد با دندان کلید را از او گرفت. چانه باال 

ای کم نشد کشید و حاال کلید میان انگشتانش بود. فشار پاهایش حتی ذره

ی چشمش جاری شد. وقتی مرد به او مشت کوبید و اشک از گوشه

هایش گشوده شد. قبل ر از دور دستکلید را میان قفل چرخاند و زنجی

اینکه از اینکه روی زمین سقوط کند، روی پنجه و زانو فرود آمد و بی

ی تهاجمی را برداشت و مقابلش به مرد فرصت حرکت دهد، اسلحه

هایش کشید و نفس نفس میزد. میان سرفهایستاد. مردک خرناس می

 گفت:

راه بدون که راه رو بی رسی،کنی با فرار به آزادی میاگه فکر می -

 اومدی. با نامردی در حِق من فقط بیشتر تو این کثافت فرو میری.

من با کله شیرجه زدم تو گنداب. همین حاالشم تا خرخره غرق شدم.  -

 با مرگ بیگانه نیستم که ازش بترسم.

های مرد شنیده شد و شهرزاد اسلحه را از میان لب« نامرد»ی زمزمه

 وهایش را پشت سر انداخت و ابرویش را باال داد.تر گرفت. ممحکم

. از همون اول نامرد بودم. زن خواد مرد باشمواقعا هم دلم نمی -

بودم، ولی صدتای مردها جنم داشتم که تونستم رو پای خودم 

 ی استقاللمه.وایستم. این گلوله هم شناسنامه
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ماشه را دهان مرد باز شد و قبل از خروج کالم، دخترک نیشخند زد و 

ی سلول بود و او اسلحه را جان مرد گوشهای بعد جسد بیچکاند. لحظه

کرد که از آنجا خارج روی شانه گذاشته، کدهای امنیتی را وارد می

 شود. 

کرد. شهرزاد یکی تارخ با لبخندی از سر پیروزی به مانیتور نگاه می

آبتین آورد. جنگید و با شلیک از پا در میها مییکی با نگهبان

 هایش را پشت کمر گذاشت و او گفت:دست

این کبوتر خیلی وقته که عقاب شده. جسارت شهرزاد رو همیشه  -

 دوست داشتم.

هایش را زیربغل گذاشت. همان لحظه آبتین اخم کرد. تارخ دست

 کرد.شهرزاد در اصلی را باز می

برو و حواست باشه حتما از مسیر فرعی بره بیرون. لوکیشن  -

. من به اون مخبرهای احمق هیچ عنوان نباید لو برهاصلی به 

اعتماد ندارم اما اگه ردیاِب اسلحه موقعیِت طعمه رو تایید کنه، 

ی مو به دست بیارم و کلک اون پسرهی طالییتونم جعبهمی

 مزاحم برای همیشه کنده میشه.

آبتین اطاعت کرد و از آنجا بیرون رفت. شهرزاد از آن کشتارگاه 

خارج شده بود. نگاهش به پارکینگ مقابلش بود و با شنیدن منفور 

سرش را نگاه کرد. مردی که به او نزدیک میشد با هایی پشتصدام قدم

هایش را خالی یک گلوله نقش زمین شد و دخترک سمت او رفت. جیب

کرد. کاپشنش را پوشید و فلت کِپ او را روی موهایش گذاشت. قاعدتا 

ی سیاه رفت کسی به اینکه در یک سردخانهمی با آن ظاهر اگر بیرون

داد و مامورهای امنیتی فقط به خاطر موهای اسیر بوده اهمیت نمی

. پشت لندکروز نشست و قفل از کردندپریشانش او را بازخواست می

اینکه آبتین به او برسد پدال گاز را فشرد. با تمام قوا سمت خروجی 
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وقتی در پارکینگ با صدای  رفت و دستش را مقابل پیشانی گرفت

 بلندی شکست.

 

 ۲۲۸ادامه... #پارت_

 

بخت را های شدیدی از آنجا خارج شد. تلفن مرد نگونماشین با تکان

توانست به او ی تنها کسی که میاز کاپشن او بیرون کشید و شماره

 .اعتماد کند را گرفت

گران او های سیاه و ناش فشرده شد و مردمکهای دکتر زیر چانهدست

 را از نظر گذراند.

 خواستی باهاش رابطه داشته باشی؟می -

 ی ساده بود.نه. فقط یه معاشقه -

 و متوجه شدی که... بدنش واکنش منفی نشون میده، درسته؟  -

 سیاوش به نرمی سر جنباند.

برد؟ منظورم اینه به میل خودش بود یا به زور از رابطه لذت می -

 متوصل شدی؟

 من بود. ولی اونم میل داشت. یخواسته -

دستش را میان موهایش فرو برد. کالفه بود از اینکه با یک غریبه در 

ی حرفش به مورد میل جنسی ماریا نسبت به خودش حرف بزند. ادامه

 ها بود و دستی که روی صورت ملتهبش کشیده شد.هم فشردن لب

 ی جنسی داشتی؟قبال رابطه -

 سیاوش سرش را باال انداخت.

 معاشقه چی؟ -
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دوست دختر کم نداشتم. ولی هیچکدوم اونقدری جدی نبوده که بخوام  -

 در این حد پیش برم تو رابطه.

 و این دختر... نامزدته؟  -

 عشقمه.  -

 دکتر به آرامی خندید و سیاوش با لبخندی کمرنگ نگاهش کرد.

ای فهمیدی پارتنرت مشکل جنسی پس عاشقی که بدون هیچ تجربه -

 فهمن.ها خوب درِد همدیگه رو میعاشقداره! 

 سیاوش با یک تک خنده شانه باال انداخت.

 تجربه نیستم. باالخره فیلمی... چیزی...اونقدرا هم بی -

دکتر که خانم میانسالی بود، با خنده سرش را به طرفین جنباند و با 

 اش سیاوش خندید و سر به زیر انداخت.زمزمه

گوششون بازه. توئم معلومه یکی های امروزی همه چشم و جوون -

 هایی. نگفتی... نامزدته یا نه؟از همون پدرصلواتی

 سیاوش به دکتر نگاه کرد و او با نگاهی باریک ادامه داد:

 دوست دخترته؟ نامشروع؟ -

هیچکدوم از اینا نیست خانوم دکتر. گفتم که، عشقمه. نامشروع هم  -

 نیست. محرمیم به هم. 

 را باال برد. دکتر یک تای ابرویش

خیلی کلکی پسر جون. از همونا که نم پس نمیدن. دلم به حال دختره  -

 سوزه.می

 کنین اگه بگم تو مشتش مومم؟ م نمیمسخره -

 عاشق مسخره کردن نداره.  -
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اش را از روی چشم برداشت و همان لحظه صدای سیاوش عینک طبی

 را شنید.

حال تدریس نشده. ببینید من ام، ولی این مورد تابهدانشجوی پزشکی -

گرفت. یه چیزی فهمم، ولی انگار بدنش از مغز دستور نمیخودمم نمی

و پس میزد. تو ناخودآگاهش ثبت شده بود که بدن برخالف میل من

خواست قبولم کنه. درست مثل یه اسپاسم! یه سادیسِم خفیف! یا... نمی

 اصطالحی که...

 بیا.سندروم ترومای جنسی، یا جینوفو -

ای لرزید و دکتر در پاسخ هایش را ریز کرد. قلبش لحظهسیاوش چشم

 نگاه سوالِی او ادامه داد:

 ی تجاوز، یا آزار جنسی نداره؟این دختر سابقه -

شرف نیستم که و چی فرض کردین خانوم دکتر؟ دیگه اونقدری بیمن -

 بخوام اذیتش کنم.

ای... کسی غریبه از طرف تو نه پسر جون. دوست پسری، پدری، -

 آزارش نداده؟ اذیتش نکرده؟ 

هایش به حالت تفکر، هاللی سیاوش دستش را دور چانه گذاشت و لب

اش. لرزش تن و های شبانههای ماریا را به خاطر آورد. گریهشد. ترس

 های سرد عرق.دانه

دونم. ولی یه فوبیای شدید از تنهایی داره. از تاریکی هم نمی -

بینه و لرز میفته به جونش. ها کابوس میترسه. گاهی وقتتاحدودی می

یه بار حتی تا سر حد تشنج هم رفت ولی شانس آوردم زود رفتم 

 پیشش.

 ازش دلیل نخواستی؟ -

 کشم تو کارش.خوام فکر کنه دارم سرک مینه. نمی -
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 کردی؟پس اینجور مواقع چیکار می -

 چرخید.سیاوش شانه باال انداخت و زبانش به حقیقت 

کردم بخندونمش که از اون حال و هوا در پرتی. سعی میحواس -

 بیاد. 

آرامی زمزمه «ِ عجب»ی تایید تکان داد و دکتر سرش را به نشانه

 50ی متفکر او چشم دوخت. حدودا کرد. سیاوش چند لحظه به چهره

اش پیدا بود. دکتر ی مقنعهساله بود و تار موهای سفید و سیاه از گوشه

نفسش را فوت کرد و به سیاوش نگاه کرد. از جسارت و دقت او 

های مالحظه بودند. حتی فانتزیثر مردها بیخوشش آمده بود. اک

کردند چه رسد به اینکه متوجه چنین همسرشان را هم درست درک نمی

 چیزهای ریزی شوند. 

 اسمت چی بود؟ -

 کوچیک شما، سیاوش. -

 سیاوِش؟ -

 نیا.بزرگ -

 چندسالته؟ -

 .26بهمن امسال میشه  -

 کدوم دانشگاهی؟ -

 علوم پزشکی. -

 !پس بچه زرنگی -

 دار!شایدم بچه مایه -

هایش را در هم قفل کرد و دکتر خندید و سیاوش لبخند زد. دکتر دست

تر اش را بگوید، صافخواهد نظر اصلیسیاوش که متوجه شد می
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روی مبل چرمی و سفید رنگ نشست و پای چپ را روی پای راست 

 انداخت.

تونه ببین سیاوش، اینکه متوجه شدی پارتنرت در اوج لذت، نمی -

ی دقت باالی توئه. ی جنسی برقرار کنه نشون دهندهبا تو رابطه

به خصوص که میگی اصال قصد دخول نداشتی و صرفا یه 

ی ساده بوده. اما متاسفانه باید بهت بگم اون دختر از لمس معاشقه

ی شما دو نفر چی گذشته، دونم تو گذشتهترسه. نمیو رابطه می

در ناخودآگاهش به عنوان یه عضو  اما حتما مواردی هست که تو

تونه خودی شناسایی شدی و ناخواسته ترسی از تو نداره. می

بستری پیش بره.تا به حال دیدی با کنارت آروم باشه و حتی تا هم

ای راحت باشه؟ یا حتی یه سالم علیک ساده داشته مرد دیگه

 باشه؟

 ۲۲۹#پارت_

 

آن مردک روسی هم  شب تولد ژرفا یادش آمد. ماریا حتی از نگاه

ترسیده بود. فاصله گرفتنش از آروین و حتی فرهاد. یا زمانی که 

سیروان فقط دست به سوی او دراز کرد و دخترک خودش را عقب 

 کشید.

تونه با مردای دیگه ارتباط برقرار کنه. دفعه اولی که اصال نمی -

شو لمس کردم... فهمیدم تنش لرزید. اما اصال به سرم صورت

 کرد همچین دلیلی داشته باشه. میخطور ن

دکتر نفس عمیقی کشید. سری با تاسف به طرفین جنباند و غم عمیقی 

ی سیاوش را در بر گرفت. اینکه ماریا قربانی تجاوز باشد، چهره

 بیشتر از اینکه قابل باور باشد، برایش دردناک بود. 

که کنیم دونی ما تو کشوری زندگی میاما داره. همونطور که می -

الخصوص کنه. علیرو قبل از ازدواج منع می هرگونه رابطه
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خاطر کنه. بهبرای دخترا پارامترهای بیشتری رو عنوان می

های مختلف های ما دچار اختالالت و اسپاسمهمینم اکثر جوون

جنسی میشن. از زودانزالی گرفته تا تروما و انواع فوبیاها که از 

ها مبتال هستن. حتی اگه به اونهر ده دختر، هشت دختر ایرانی 

 خبر باشن.خودشون بی

سیاوش نومیدانه نگاهش کرد که دکتر لبخند زد و با لحنی گرم ادامه 

 داد:

البته... هر دردی درمونی داره پسرم. اگه واقعا عاشقشی، پس  -

 شو رفع کنی و کمکش کنی.تونی مشکلمی

حق داره لذت  نوکرشم هستم. نه بخاطر خودم، به خاطر خودش که -

 ببره از زندگیش.

گذشت، بیشتر از شخصیت این مرد تر لبخند زد. هرچه میدکتر عمیق

 آمد.جوان خوشش می

 چطوری کمکش کنم؟ -

و تجاوز به وجود میاد و  سندروم ترومای جنسی در اثر خشونت -

منجر به جینوفوبیا یا ترس از رابطه میشه. در صورت شدت یا تکرار، 

تبدیل به بیماری واژینیسموس میشه که درجات مختلف این سندروم 

. گام اول در داره و برای نظر قطعی باید دستگاِه اون دختر معاینه بشه

شو بشناسی. مثال کتاب، فیلم، غذا، یا درمان اینه که سعی کنی عالیق

منده رو براش تهیه کن. سعی کن با دونی بهش عالقههرچیزی که می

. محیط زندگیش امن و آروم باشه و آزارش نده تنش در تماس نباشه.

ی تخریب شده داره که باید بازسازی بشه. قطعا این دختر یه روحیه

 ای که این موضوع چقدر مهمه سیاوش! درسته؟خودت متوجه

 سیاوش قدری طوالنی، به معنای موافقت پلک زد و دکتر ادامه داد:
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مورد دوم اینه که باید بهش حس اعتماد و امنیت بدی. نباید ازت  -

بترسه و تو هم نباید با خشونت جنسی آزارش بدی. هروقت مایل 

بود بهش نزدیک شو هروقت هم نه، سعی کن اذیتش نکنی. البته 

این به این معنی نیست که معاشقه رو کنار بذاری. همیشه اولین 

تونی در هر معاشقه اون حس می بار، آغازگر دفعات بعدیه و تو

 اعتماد رو باال ببری. 

ی تایید تکان داد. دکتر مشغول نوشتن چیزی سیاوش سرش را به نشانه

های سیاوش سر خودکار او را کاوید که صدایش روی کاغذ شد و چشم

 را شنید:

برای رسیدن به موفقیت در این پروسه، باید از طریق یه  -

اط حساس و غیرحساس بدن رو روانشناس آموزش ببینی. نق

 بشناسی و با طرز درست معاشقه آشنا بشی.

سیاوش پشت گردنش دست کشید. این مسئله حاال برایش سنگین بود و 

او حتی از تصور اینکه کسی نسبت به ماریا خشونت جنسی به خرج 

 رفت.داده است هم تا مرز سکته پیش می

نرمی از جا بلند شد  دکتر برگه را جدا کرد و سمت سیاوش گرفت. به

 و برگه را از او گرفت.

 تر باشی. یه روانپزشک مرد بهت معرفی کردم که باهاش راحت -

 دم شما هم گرم. مرسی. -

 دکتر چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:

خوای دونم قصدت جدیه یا نه، اما اگه واقعا اون دختر رو مینمی -

درارتباط باشی و و دوست داری کمکش کنی، باید با هردوی ما 

 تو جلسات آموزشی شرکت کنی. هم با من و هم با دکتر بهداد. 

 جان به دکتر نگریست.مالیمی گفت و با لبخندی کم«ِ چشم»سیاوش 
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خوامش که حاضرم بمیرم، ولی یه خش نیفته به اونقدر می -

 صورتش. گفتم که خانوم دکتر... عشقمه. 

رفت و سیاوش بعد از دکتر لبخند زد. کارت مطب را مقابل او گ

خداحافظی از مطب بیرون رفت. فرهاد در سالن منتظرش بود. سمت 

ی . تلفنش که لرزید، شمارهاو رفت و با هم از مطب خارج شدند

 ناشناس را از نظر گذراند و با خنده رو به فرهاد گفت:

شو آورده از تو کشیده بیرون دسته ِد بیا! فکر کنم اون مؤسسه -

ت داره چهارتا فحش آبدار تحویلش بدم که مغزش . دوسسمت ما

 رگ به رگ شه.

ی واتساپش باز بود و برای ژرفا پیام فرهاد کوتاه خندید. صفحه

 فرستاد.می

ی صدتا هات اندازهاحتیاجی به بد و بیراه نیست. کنایه انداختن -

 فحش معنی داره.

از هم هایش سیاوش بلند خندید و تلفن را کنار گوشش نگه داشت. لب

فاصله گرفته بود که با شنیدن صدای شهرزاد، صورتش وا رفت و 

کرد وقتی او آدرس عمارت را ساکت ماند. فرهاد سوالی نگاهش می

فودی که برای شهرزاد پیامک کرد. لحظاتی بعد، فرهاد را مقابل فست

ها کرد پیاده کرد و ُرل را سمت نیاوران چرخاند. از پلهآنجا کار می

فت که مقابل در یاسر را دید. سر خم کرد و سیاوش سالمش رباال می

 را علیک گفت.

 دختری که گفتم اومد؟ -

آره آقا اونم چه اومدنی! کم مونده بود یه گلوله بچکونه تو مغزمون.  -

 گری برداشته.یارو بد فاِز شکارچی

 

 ۲۲۹ادامه... #پارت_
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 نه کشید.سیاوش کوتاه خندید و یاسر دستش را گرد کرد و دور چا

 آقا مژدگونی بده! تیرمون خورده به هدف حتی تو تاریکی. -

های سیاوش چین افتاد و دستش را به کمر زد. یاسر کوتاه ی چشمگوشه

سر سیاوش اشاره زد. سیاوش سمت عقب برگشت. خندید و به پشت

ی جان سالم داد. خندهتر ایستاده بود و با لبخندی کمکمیل دو پله پایین

زده بود وقتی جلو رفت و با شتر جان گرفت و چشمانش بهتسیاوش بی

 های صورِت کمیل را لمس کرد.سر انگشت زخم و کبودی

اوخ اوخ! یاسر این بچه رو از کجا پیدا کردی که همچین آش و  -

 الشه؟

ی سیاوش کمیل سر به زیر افکند و یاسر از پشت دست روی شانه

 گذاشت.

دونه که مونه. اونقدر میاطالعاتیاین توله در حال حاضر بمب  -

ها رو شاه و وزیر رو باهم قپونی بزنیم. ولی آقا... چاکرت نفوذی

 بسته نشونده رو صندلی. تخلیه اطالعاتی هم شدن.هم کت

 و فلش کرمی رنگ را مقابل سیاوش گرفت.

خرها خیلی هم هرچی که باس بدونین اینجاست. هرچند این کره -

شون کشیدم ون یه نمه رو هم از حلقومحالیشون نبود، ولی هم

 بیرون.

 .سیاوش با نیشخند فلش را گرفت و در جیب کتش گذاشت

هات رو صاف کنم دهِن خودم . تا طلبدمت زیادی گرمه یاسر -

 صاف میشه.

سر سیاوش وارد عمارت یاسر دست به سینه گذاشت و هردو پشت

اجمی هنوز میان ی تهشدند. شهرزاد روی کاناپه کز کرده بود. اسلحه
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دستش بود که با ورود سیاوش آن را کنار گذاشت و به تندی بلند شد. 

های پسر جوان برق زد. آنقدر از دیدن شهرزاد خوشحال شده بود چشم

های غیرعادی و صورت کبودش را فاکتور گرفت و سمت او که لباس

 دوید.

؟ بس ی سکته بردی بلوندی. کجا بودی آخه دخترو تا لبهتو که من -

کردی خدا شاهده تا همین االن باورم نشد بهم و قایم میکه خودت

 زنگ زدی.

هایش را باز کرد و خواست کرد. دستشهرزاد با لبخند نگاهش می

اش جمع شد ای با احساس سرگیجه، چهرهسمت سیاوش برود که لحظه

زده ایستاد که دخترک و سیاوش متعجب نگاهش کرد. مقابلش بهت

 پیشانی برداشت و گفت: دست از روی

ام پس این ی روحیکنه. من واسطهیه چیزی همراهته که اذیتم می -

فهمم. هرچی که هست، همین باعث شد اون شب چیزا رو می

 تو بهش مدیونی.نتونم طلسم رو اتاقت اجرا کنم. زندگی

هایش برای او قابل فهم نبود. سیاوش چند لحظه نگاهش کرد. حرف

لوار فرو برد و گردنبند کهنه و قجری را لمس دستش را در جیب ش

هایش هاللی شد و هنوز حرفی نزده بود که شهرزاد دوباره کرد. لب

 گفت:

 ماریا اینجاست؟ تو همین عمارت؟ -

 ی تایید تکان داد و میان موهایش پنجه کشید.سیاوش سرش را به نشانه

 آره همینجاست. میرم صداش کنم بیاد ببینه که... -

فروشی که دوسِت بینم آدمی به صدا کردن نیست. دارم میاحتیاج -

 دیروز بود مقابلم ایستاده.

ها چرخیدند. نگاه سیاوش روی تن او چرخ زد و هردو سمت پله

آید. ناخودآگاه اندیشید چقدر بافت لیمویی و شلوار نود سانت به او می
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ه بود اش به اخمی کمرنگ نشستماریا با فاصله از آنها ایستاد. چهره

 وقتی به شهرزاد نگاه کرد و گفت:

هام ی خوبی نداشته باشم، ولی یادم نمیره وسط گریهشاید حافظه -

ی دژخیم. از ژوبین توقع مو ِول کردی و ُهلَم دادی تِه درهدست

 داشتم، اما از تو نه. اسمت رفیقه ولی َرسِمت دشمن!

آرام حفظ  سیاوش میان آنها چشم چرخاند و شهرزاد سعی کرد لحنش را

 کند.

. ساخت و پاخِت تارخ با پدرت بود. خبریتو از خیلی چیزا بی -

 در ازای پول یه زمین گرفت که شرطش خوِن تو بود.

زده نگاهش کرد. نگاه متعجبش از صورت شهرزاد تا ماریا بهت

 های سیاوش امتداد پیدا کرد و دخترک ادامه داد:چشم

زهای زندگیت تنها کسی ترین روخودت فکر کن ماریا. تو سیاه -

های روستا شروع شد اونی که که کنارت بود من بودم. وقتی قتل

خاطر بقیه قربانی شد من بودم. چرا باید قاِلت بذارم وقتی االنم به

 اینجام که نذارم اون شرط مسخره اجرا بشه؟

لرزید. سیاوش با های خوشرنگش میبغض ماریا سنگین بود. چشم

هایی لرزان سمت شهرزاد د و دخترک با قدمکرنگرانی نگاهش می

هق ماریا بلند رفت. شهرزاد خواهرانه او را در آغوش گرفت و هق

شد. سیاوش سرش را زیر انداخت و رو از آنها گرفت. به یاسر اشاره 

زد و همراه کمیل از آنجا خارج شدند. ساعاتی بعد، دخترک در اتاقش 

و مردد بود سراغ سیاوش رفت ساعت از یک گذشته بود و اراه می

برود یا نه. درنهایت از اتاق بیرون رفت. باید دررابطه با ماریا با او 

کشید و شهرزاد این را بهتر از حرف میزد. دژخیم از ماریا دست نمی

. پشت در ایستاد و خواست در بزند که... با شنیدن دانستهرکسی می

ای ریز ماریا به هصدای سیاوش، همانجا دستش مشت شد. صدای خنده

 گفت:گوشش رسید وقتی می
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 کنی؟ چیه؟ چرا اینجوری نگام می -

خواد تو ذهنم نقطه چون زیادی خوشگلی. منم زیادی عاشقم. دلم می -

 به نقطه نقاشیت کنم. 

 آ! شمزنی تموم میاین همه بهم زل می -

ش ها همو دیوونه کردی دختر. به نظر من که این لباستو که پاک من -

آد. برم از اسمال دستمالی لُنگ هم بگیرم تنت کنی بازم بهت بهت می

 آد.می

 صورت شهرزاد به در چسبیده شد.

 

 ۲۳۰#پارت_

 

های نازدار و گلویش به سختی سنگین شده بود و تمام حواسش به خنده

کشید های پُرنیاز سیاوش بود. پسر جوان طوری ناز ماریا را میزمزمه

که بی کم و کاست، هر دختری آرزویش را داشت. و با او حرف میزد 

ای اشک از چشمش چکید و صدای سیاوش قلب کوچکش را قطره

 لرزاند.

 خوامت ماریا.امشب بیشتر از همیشه می -

اش شنیده شد. نگاه ماریا ساکت بود. نه پاسخ داد و نه دیگر صدای خنده

فرو برد.  باز خیره بود. بزاق دهانش را باشدتشهرزاد به دِر نیمه

دیدن آن صحنه عذاِب محض بود ولی دخترک خودش هم ندانست چرا 

ی یک . در آنقدری باز بود که بتواند به اندازهقدم لرزانش جلو رفت

هایش را روی هم رج باریک به خلوت آنها سرک بکشد. محکم چشم

فشار داد و... همان یک ثانیه کافی بود برای اینکه دخترک تپش قلبش 

کند. ماریا مقابل کمد ایستاده بود و سیاوش چشم بسته و را حس ن
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های هایش بود. چنان وحشی و ناآرام از لبحریص مشغول بوسیدن لب

خورد. گرفت که کمر دخترک مدام در آغوشش پیج و تاب میاو کام می

او را به آینه قدی چسباند و یک پایش را بلند کرد و کنار کمر خودش 

تر از آن بود که شهرزاد بشنود، اما لبخند امهایش آرگذاشت. زمزمه

ای بود های عاشقانه و دونفرهاش، حاکی از حرفهای بستهماریا و چشم

ی که سیاوش بلد بود چطور با زبان چرب و نرمش آنها را ادا کند. لبه

هایش را گشود. هردو تاپ بندِی دخترک را گرفت و ماریا الی پلک

هم خیره شدند. شهرزاد حس کرد بیشتر  هاینفس و ملتهب به چشمبی

هایی لرزان از اتاق دور شد و دستش را روی از آن تحمل ندارد. با قدم

هایش شدت گرفت و تند و قلبش مشت کرد. تمام تنش یخ زده بود. اشک

باسرعت سمت اتاق خودش دوید. در را محکم روی هم کوبید و وسط 

بود و او با خودش اش سیل شده وقفههای بیاتاق نشست. اشک

هق نکند. چقدر راحت آرزویش برای جنگید که با صدای بلند هقمی

ترین دوستش برآورده شده بود و او هیچ کاری از دستش نزدیک

 آمد...برنمی

کشید که ماریا به دِر همان لحظه سیاوش تاِپ دخترک را باال می

 زده گفت:باز نگاه کرد و بُهتنیمه

 درو ببندی!سیاوش... یادت رفته  -

 کرد.سیاوش با بیخیالی و نگاهی مخمور به او نگاه می

کنه؟ فروغ خانوم رفته. جز من و تو کسی تو عمارت چه فرقی می -

 نیست.

 جز من و تو و شهرزاد! -

حرکت شد و نرم نرمک رد نگاهش هایش بیبا شنیدن این حرف، دست

 را تا چشمان او باال کشید.

 حواسی سیاوش!بیاگه دیده باشه چی؟ چقدر  -
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و به دنبال این حرف خواست اخم کند که سیاوش میان هردو ابروی 

 نازکش را بوسید و مانع شد.

 اخم نکن ِلیدی. اخم به چهرت نمیاد. -

 ماریا لبخند زد و سیاوش صورت ظریف او را قاب گرفت.

کچلونه. بیکار که نیست بیاد پشت در شهرزاد االن تو خواِب هفت -

 و فجور ما رو دید بزنه.  وایسته و فسق

 ترسم هنوز بیدار باشه. اگه ناغافل بیاد اینجا و...می -

ی او پنهان شد، سیاوش توی گلو خندید و کنار سرش که در سینه

 گوشش زمزمه کرد:

آد. طفل معصوم خجالتت واسه چیه موش کوچولو؟ مطمئنم نمی -

ولی اگه  کرد.اش ُشِره میاونقدر بدحال بود که خستگی از قیافه

 زنم که مطمئن شیم خوابیده.نگرانی میرم یه سر می

ی سرخش را بوسید دار گونهماریا با لبخند نگاهش کرد. سیاوش حرص

 و گاز گرفت.

ولی جاِن من یه دور دیگه این قرمز تیره رو تمدیدش کن.  -

 صاحاب انگار جنسش فِیکه تا میایم مزه کنیم پاک میشه.بی

بست از های پیراهنش را میاو همانطور که دکمه ماریا به خنده افتاد و

اتاق خارج شد. پشت در اتاق شهرزاد ایستاد. در زد و با صدایی نسبتا 

 بلند گفت:

خیر خوابیدن از ِکی باب شده که تو بی سر و صدا بهبدون شب -

 خوابیدی بلوندی؟

شهرزاد از شنیدن صدای گرم و آشنای او، به تندی سر بلند کرد و به 

های اتاق ت خیسش دست کشید. جای شکرش باقی بود الاقل برقصور

خاموش بودند. سمت تخت رفت و پتو را تا زیر چانه باال برد. سیاوش 
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هایش حرکت داد. رژلب غلیظ ماریا قاعدتا ی پیراهنش را روی لبلبه

هایش جا مانده بود. خواست دوباره در بزند که صدای او را روی لب

 شنید:

 شب خواِب بقیه رو حروم کنی بچه پررو؟صفهعادت داری ن -

صدایش گرفته بود و سیاوش همانقدر که در شناختِن احواِل ماریا قهار 

شد. گرفتگی را روی حساب خواب گذاشت بود، متوجه بغِض بقیه نمی

 و در را باز کرد و داخل شد.

اش پیدا شده. حق همیشه نه. ولی رفیقم بعد یه ماه و اندی سر و کله -

 خیر بهش بگم! ندارم؟ دارم شب به

 گیره.تونی بری. المپم روشن نکن سرم درد میگفتی دیگه. حاال می -

سیاوش یک تای ابرویش را باال برد. دستش از پریز فاصله گرفت و با 

 فاصله از او روی پاف نشست.

خواستم یه چیزی ازت بپرسم، ولی بس که اتفاق پشت همیشه می -

 وقت نشد.افتاد هیچاتفاق می

 شهرزاد بیشتر پتو را باال کشید. یک دور پلک زد و گفت:

 چی بپرسی؟ -

تونن شیطان رو ببینن، ولی شبی که رفتیم گاراژ، اونا معتقد بودن می -

 تو َکِت من نرفت.

کنن و احضار میشه. همه بهش بینن. دعوتش میو میاونا شیطان -

ی اعضا مرگ برای گذشته. این یه کنن و در راهش فدا میشنسجده می

 ی شیطانه.شون تحت سلطهو یه تولد برای زندگِی بعدی

 

 ۲۳۰ادامه... #پارت_
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 ی سیاوش نشست و شهرزاد ادامه داد:اخم کمرنگی در چهره

اون آدما دیگه از آِن خودشون نیستن. تمام اعضا اول با شعار  -

ای مایهآزادی وارد دژخیم میشن، اما بعد تبدیل میشن به دست

برای اهداف پلید و سیاه. هم روح و هم جسمشون کنترل میشه و 

تونن. چون یه اگه یه وقت قصد خروج داشته باشن، خب... نمی

کنه. اعمالشون، افکارشون، نفر دیگه اونا رو کنترل می

 و غیرواقعیه. چیز القا شدهعملکردشون، همه

توانست نمی سیاوش چند لحظه نگاهش کرد. اتاق آنقدر تاریک بود که

 ی او را ببیند.چهره

 تو چطور پات به این منجالب کشیده شده؟ -

 داستانش طوالنیه. چرا از ماریا نپرسیدی؟ -

 گو تویی، نه ماریا.چون شهرزاد قصه -

 صدا.شهرزاد پوزخند زد. پوزخندی آرام و بی

 من هیچوقت ملک جوان بختی نداشتم که براش قصه بگم. -

های من ملک جوان بختتم! همون شهریار قصه تونی فکر کنیمی -

 شهرزاد.

بغض شهرزاد دومرتبه جان گرفت و سیاوش نشنید که زیرلب 

 «تو شهریاِر من نیستی. سیاوِش ماریایی.»گوید:می

چیز از یه شب زمستونی شروع شد. مردها برای شکار رفته همه -

. جون رو وسط جنگل پیدا کردنی نیمهبودن که یه دختر بچه

ی تنش پُر بود از جای زخم و شکنجه. اون دختر، دختری که همه

ماریا بود. هیچکس نفهمید چرا دزدیده شده و چرا این اتفاق براش 

ی فال به اسمش دراومده بود که اولین نفر باشه. افتاده، ولی قرعه

دختر از  13این اوِل بدبختِی روستا بود. بعد از ماریا، تعداد 
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جسدشون وسط جنگل پیدا شد. همگی با  روستا دزدیده شدن و

 سوختگی کشته شده بودن و باردار بودن.

 کرد. شهرزاد نفس بلندی کشید و ادامه داد:سیاوش با اخم نگاهش می

دونی بکارت برای ما گناهه. به ماریا تجاوز همونطور که می -

نشد، چون پدرش با تارخ معامله کرد. قرار شد دخترش سالم 

ی کاج رو به نام تارخ بزنه. پدرش حوطهبمونه و در عوض م

قبول کرد، اما از هدف شومش خبر نداشت. تارخ، ماریا رو سالم 

گذاشت که از طریق بکارتش یه گناهکار باشه و درنهایت با 

ی ماریا با ی یک محرم عضوی از دژخیم بشه. رابطهرابطه

ی کاج بود... شاید فقط پدرش شرِط دسترسِی تارخ به محوطه

با ماریا یار بود که ژوبین طمع کرد و برای دسترسی به  بخت

ارث و میراث قبل از فاجعه پدِر ماریا رو کشت. بعدشم یه 

سازی کرد. ماریا هنوزم گناهکاره... تصادِف سوری رو صحنه

ی کاج دنبالش . تارخ به خاطر استفاده از محوطهستچون باکره

 میاد.

. دخترک به صورت خیسش کردسیاوش مبهوت و ناباور نگاهش می

 دست کشید و او هردو دستش را با شدت مشت کرد.

 ذارم؟گوه خورده مردِک حرومزاده. مگه من می -

های سیاوش خشمگین و سرخ روی هم فشرده شهرزاد حرفی نزد. چشم

 شد و زمزمه کرد:

 تو هم جزء همون دخترها بودی؟ -

کنم. قرار براش کار میقرار نبود آخرین نفر باشم، ولی به تارخ گفتم  -

ی روحی باشم و درعوض اون به سایر دخترهای شد من یه واسطه

 روستا امان بده.
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شهرزاد مکث کرد. سیاوش خواست حرفی بزند که او با صدایی گرفته 

 گفت:

و با خودم تنها تمام ماجرا همینه که شنیدی. االنم بهتره بری و من -

 خوام بخوابم.ام. فقط میبذاری. خسته

سیاوش چند لحظه به او نگاه کرد و بعد از جا بلند شد. یک به یک 

« شب به خیر»کرد وقتی سمت در رفت و های سرش درد میسلول

آرامی به شهرزاد گفت. ماریا خوابش برده بود وقتی او به اتاق 

های دخترک باال کشید و کنارش نشست. برگشت. پتو را روی شانه

د و صورت ماهش را زیر نور میان موهای سیاهش دست می کشی

کرد. یک امشبه خواب به چشمانش حرام بود. دیوارکوب نگاه می

های قلبش را ندانست درد است یا تنفر، احساسی که آنچنان رگ

داد. اما هرچه که بود، بیزاری از دژخیم در سوزاند و آزارش میمی

تشنه  بطنش خفته بود و سیاوش را هرلحظه بیشتر از قبل به خوِن تارخ

 .کردمی

 

 ۲۳۱#پارت_

 

صدای باکس موزیکال در اتاق پیچیده بود. سگک کمربند را محکم 

. کراوات سفید اش کشیدکرد و دستی میان موهای ژل خورده و باال زده

کرد و او مردد بود برای پوشیدن یا و مشکی روی میز نگاهش می

راوات شد. خیاِل کنپوشیدنش. نگاهی به پیراهن سیاهش انداخت و بی

های رسمی زیادی شکرآب بود. شاید حتی بلد اش با تیپ و لباسرابطه

رفت که ماریا همان نبود کراوات را چطور گره بزند. سمت در می

دوختش های شیک و خوشهای سیاوش روی لباسلحظه داخل شد. چشم

ای که از یک طرف شانه برهنه چرخید. پیراهن مشکی با دامن راسته

دیگرش چند گل رز درشت و توری به رنگ سرخ و  بود و طرف
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ی زیبای ماریا باال رفت و مشکی پیدا بود. چشمانش برای دیدن چهره

اش را دید. قدمی جلو رفت و تازه آن لحظه بود که صورت جمع شده

های توری بیرون کشید. عطر خوشبوی قفل گوشواره را از میان گل

ها و عمیق، نفسش را به ریهدخترک مشامش را نوازش داد و او بلند 

 فرو برد.

صاحاِب زنی فکِر دِل بیالکردار! همچین عطر و بویی به هم می -

 آ!کنه میفته رو دستتمنم باش. غش می

ماریا کوتاه خندید. سیاوش پشت انگشتش را روی پیشانی او گذاشت و 

اش پایین کشید. لب زیرین دخترک کش آمد و او تا شیار گونه و چانه

 تر از قبل ادامه داد:نرم

 کنی.ام میهرچی بیشتر باهاتم، بیشتر تشنه -

اش ی او کشیده شد. جایی کنار چانهو دست دیگرش روی بازوی برهنه

را گاز گرفت و قلب دخترک لرزید. با رخوت پلک زد وقتی دست 

سیاوش پشت کمرش رفت. تن ظریفش را به خودش چسباند و زیپ را 

 میان انگشتانش گرفت.

کاریه اصال بریم مهمونی؟ همینجا بمونیم من از پشت  چه -

 و بو کنم.و با دندون درآرم و تا صبح موهاتلباسات

صورتش به صورت ماریا نزدیک میشد که دخترک سر انگشتش را 

 های او گذاشت.روی لب

آپم خراب میشه سیاوش. همینجوریش هم دیرمون شده. بذار میک -

یه شب  و تو و همین اتاق واین چند ساعت بگذره، بعدش منم 

 طوالنی.

هایش را کاسه چرخاند. او ادامه سیاوش صورتش را عقب کشید و چشم

 داد:

 تو چرا آماده نشدی؟ -
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هایش را از هم فاصله داد و ابروانش را باال برد. سیاوش دست

 کرد گفت:همانطور که خودش را برانداز می

بشینم به شینیون و تر؟ نکنه توقع داری منم دیگه از این آماده -

 آپ؟میک

تر به ی لبش را گزید که به خنده نیفتد و سیاوش دقیقماریا گوشه

اش آنقدر دلنشین شده بود که او نتواند صورتش خیره شد. انصافا چهره

 هایش را بشمرد.زیبایی

 زنی؟پاپیون نمی -

 ها باشم؟آد اهل این جفنگ بازیبه من می -

 کراوات چی؟  -

 فانتزی بودن هم ندارم. همینجوری ساده ِچشه مگه؟ی حوصله -

ماریا سرش را به طرفین تکان داد. سرتاپای او را از نظر گذراند و 

 هایش هاللی شد.قدری لب

 ست!چیزیش که نیست. فقط به قول خودت زیادی ساده -

 مالی شه؟میگی چیکارش کنم؟ گل رز بذارم تو جیب کتم ماست -

ی سیاوش از لبخند ناخواسته به خنده افتاد و گونهماریا از این حرفش 

مالیمش گود شد. ماریا سمت کمد رفت. سیاوش به میز بیلیارد تکیه زد 

ها را یکی یکی و دست به سینه و با لبخند نگاهش کرد. ماریا کراوت

نگاه کرد و درنهایت کراوات مشکی را میان دستش گرفت و به خطوط 

او قدم برداشت و سیاوش تکیه از میز زرشکی رنگش نگاه کرد. سمت 

 گرفت.

 ها نیستم.. من اهل این مدل تیپ زدنگفتم که الزم نیست -

کنی سیا! آدم واسه جشن عقد بهترین رفیقش نباید یه چقدر لج می -

 کراوات ناقابل بزنه؟
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 ای نگاهش کرد و بعد لب زد:سیاوش لحظه

 کنی چی؟چقدر لج می -

سیاوش که سرش را به طرفین تکان داد، ماریا سوالی نگاهش کرد و 

 دخترک باتردید گفت:

 سیا... -

 هایش را تَر کرد و تصحیح کرد:و تند لب

 سیاوش! -

های سیاوش رنگ گرفت و او انتهای همان لبخند محو، روی لب

 موهایش را دور انگشت پیچاند.

 یادم رفته بود دوست نداری اینطوری صدات کنن.  -

 زنی با بقیه؟ و بُر میتو چرا خودت -

ماریا سوالی نگاهش کرد و لبخند سیاوش رنگ گرفت. با شیفتگی میان 

 چشمان دخترک چشم چرخاند و قدم میانشان را طی کرد.

 ها یکی نمیشه؛ تو یه نفر... بگو بهم سیا. خب؟ماه که با ستاره -

ماریا با لبخندی کمرنگ سر تکان داد. کراوات را دور گردن سیاوش 

را زیر نگاه  ول گره زدنش شد. تمام مدت سیاوش اوانداخت و مشغ

کرد دستانش دخترک با تمام وجود سعی می پایید وداغ و خواهانش می

نلرزند. او کنار رفت و سیاوش مقابل آینه قدی ایستاد و دستی به 

 کراواتش کشید.

 نه بابا؛ همچین بد هم نیست این دیالِق ِدمده!  -

ات با عالم و آدم فته. این تویی که سلیقهکراوات هیچوقت از مد نمی -

 متفاوته. 
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صدا و توی گلو خندید و ماریا سمت میز بیلیارد رفت. چوب سیاوش بی

 بلندش را برداشت و گفت:

کنی؟ سخت نیست با چوب ضربه زدن به از ِکی بیلیارد بازی می -

 ها؟توپ

و  ی کتها اسپری کرد. یقهسیاوش ادکلنش را کنار گردن و مچ دست

سرش ایستاد. پیراهنش را مرتب کرد و سمت ماریا رفت. پشت

ی هردو های او پیچید و چوب حاال میان پنجههایش را به دستدست

 محبوس شده بود.

بهش میگن کیو. اون توپ سفیده هم اسمش کیوباله. بزنی فرق  -

 خوره.سرش بازی استارت می

 ۲۳۱ادامه... #پارت_

 

تن دخترک خم شد و چوب را حرکت داد. و به دنبال این حرفش، روی 

به توپ سفید ضربه زد و توپ روی میز راه گرفت. توپ سرخ رنگ 

ی میز زاویه گرفت. را هدف قرار داد و توپ سرخ سمت حاشیه

ای بعد در سبد افتاده بود و سیاوش کنار گوش ماریا زمزمه ثانیه

 کرد:می

اومدی، تازه  کردم. ولی وقتی تواز ده دوازده سالگی بازی می -

 فهمیدم این میز کاربردش فقط واسه بازی نیست.

اش ماریا با لبخند سمتش برگشت و سیاوش نرم و کوتاه روی گونه

اش انداخت و ساعتی بعد، ماریا بوسه زد. بارانی دخترک را روی شانه

کرد که میان چندتا پشت میز در تاالر نشسته بود و به سیاوش نگاه می

اده و معرکه گرفته بود. فرهاد کنار دخترک بود و ها ایستاز جوان

های سیاوش شباهت نداشت. دست هایشان خیلی هم به بذله گوییحرف

فرناز دور بازوی آروین بود و او با لبخند کنار گوشش حرف میزد. 
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کرد و با تماِم زوایا و معانی در آن جشن پایکوبی می« شادی»ی واژه

آیندش بود. همان لحظه موزیک ی خوشها حاصل از ردپالبخند مهمان

ترها عروس و داماد را آرام شد و میان صدای دست و هیاهو، جوان

مجبور کردند وسط ِسن بروند. نگاه ماریا از زوج جوان و رقص 

تانگوشان کنده شد و به سیاوش دقیق شد. سیاوش نگاهش را که دید، 

های خودش وشنما روی لب نشاند و با دست به گلبخندی کج و دندان

اشاره کرد و ابرو باال انداخت. ماریا کوتاه خندید و سر چرخاند. 

آید. های سرخ رنگ ماریا به او میمنظورش این بود که گوشواره

پسرک رسما شرم و حیا را قورت داده بود. همان لحظه فرهاد عذر 

خواست و برای پاسخ به تماس تلفنی از جا بلند شد و سیاوش تندتند 

یش را خاتمه داد و سوی ماریا رفت. کنارش نشست و دستش هاحرف

 ی ظریف او حلقه شد.دور شانه

آ دختر! یه لحظه ازت غافل این رفیق ما بدجوری اغفالت کرده -

 جی باجی میشی.شم، زرتی باهاش جیمی

 ماریا ناخواسته و کوتاه خندید و او دوباره گفت:

مه اختالط رو از حرف. موندم این هجفتتون هم آرومین، هم کم -

 گفتین حاال؟ها میآرین! چیکجا می

 رنگ او خیره شد.های نافذ و یکماریا پا روی پا انداخت و به چشم

های مختلف، کنه دوتا آدم با نژاد و زبانهایی که معلوم میحرف -

 تونن یه دیدگاه و یه طرز فکر مشترک داشته باشن.تا چه حد می

ال برد. سر انگشتش جلو رفت و طره سیاوش یک تای ابرویش را با

 موی ماریا را از میان صورتش کنار زد.

هیچوقت بهم نگفتی چطوری بود که پات به ایران باز شد. چون  -

 اینجا همچین هم ِکیِس خوبی واسه مهاجرت نیست.
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لبخند ماریا جان گرفت. سیاوش موزی پوست گرفت و همانطور که با 

داد، حصار دستش را دور را میها سر جواب سالِم یکی از مهمان

 تر کرد.ی ماریا محکمشانه

ی جنگ جهانی دوم، مردِم یهود از ترس اینکه هیتلر اونا دوره -

گشتن. رو نکشه یا به اردوگاه کار نفرسته دنبال راه فرار می

های روسیه تلقی نشه به خاطر اینکه از کمونیستپدربزرگ منم به

 ار شد. ایران فرار کرد و همینجا موندگ

ی تایید تکان داد. پوست موز را روی بشقاب سیاوش سرش را به نشانه

انداخت و ماریا حیران به او نگاه کرد که چطور در این مدت زمان کم 

موز را جویده و خورده که اثری از آن باقی نبود. لحن سیاوش تخس 

 بود وقتی صورتش را نزدیک ماریا برد و زمزمه کرد:

. هرچند جای نرمالی نیومده، ولی با رسوندِن دِم پدربزرگت گرم -

 ترین آدِم دنیا.شانس و تبدیل کرده به خوشتو به اینجا، من

اش طاقت و نرم کنار پیشانیماریا ریز و مالیم خندید و سیاوش بی

ها وسط ِسن بوسه زد. ریتم آهنگ عوض شد و حاال اکثر مهمان

کشید وقتی زمزمه می رقصیدند. سیاوش عطر موهای او را به ریهمی

 کرد:

 ی طوسی؟رقصی چشمهبا گرِگ وحشی نمی -

 اش انداخت.دار او به خندهگفتِن ماریا آرام بود و لحن حرص« نه»

 آ.زهرمار و نه. ماری بعضی وقتا خیلی تو مخی میشی -

 های تند برقصم. یعنی تا حاال امتحان نکردم.من بلد نیستم با ریتم -

هایی شیطون صورت دلبرش را از نظر و چشم سیاوش با لبخندی َشر

 گذراند.

از من به قبل رو کلهم بریز دور، چون با من قراره چیزایی رو  -

تحربه کنی که هیچوقت نداشتی. اولیش هم قِر و قمیش با یه 
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آهنِگ تند و جدیده. پاشو نفِس سیاوش. رقص معمولی که هیچ، 

 دم.هاپ و زومبا رو هم خودم یادت میهیپ

ماریا بخواهد پاسخ دهد، دست ظریف او را گرفت و از جا بلندش  و تا

ای از نورهای رنگارنگ کرد. فضا تاریک بود و نورافکن باریکه

ِجی اشاره زد و او با انداخت. سیاوش با دست به دیروی جمعیت می

لبخند تَِرِک مورد نظرش را پخش کرد و میکروفون را مقابل دهانش 

دور کمر باریک ماریا افتاد و او را نزدیک نگه داشت. دست سیاوش 

هایش درست کنار گوش دخترک بود وقتی زمزمه خودش کشاند. لب

 کرد:

تونی تند برقصی خیالی نیست. آروم برقص. ولی بمون اگه نمی -

 ی عمرشی.کناِر این هیوال که شیشه

ماریا هنوز حرفی نزده بود که او دست دیگرش را هم دور دخترک 

 اش عمیق شد.ل گونهانداخت و چا

کنم های من. با ریتم هماهنگت میفقط خودت رو بسپر به دست -

 دلبِر کریستالی.

 

 یه جای خوشگل قرمز

 مه که جاتهتوی سینه

 خودمونی به تو میگم

 دل دیوونه فداته

 

 ۲۳۲#پارت_
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ی سیاوش گذاشت. ماریا یک دور چرخید و دستش را روی شانه

 کراواتش افتاد و زمزمه کرد:ی نگاهش به گره ُشل شده

 چرا باز شده؟ -

گردن من  دونه جاش توصاحاب فکر کنم خودشم میدونم. بینمی -

 نیست.

هایش خیره شد. دار به انحنای لبماریا کوتاه خندید و سیاوش حظ

ای عمیق روی گردن ناخودآگاه او را سمت خودش کشید و بوسه

شش جا شد و گره کراوات ظریفش کاشت. ماریا کیپ و محکم در آغو

 را محکم کرد.

 

 خواستممن یه معشوقه می

 مثل تو پیدا نکردم

 خودمونی به تو میگم

 میشه دورتون بگردم

 

رقصید. ضربان قلبش ی او، برخالف ریتم آهنگ، آرام میسر بر سینه

ی گوش دخترک را میک زد و قدری تند بود. سیاوش سر خم کرد. الله

 زمزمه کرد:

رم نمیشه اینجا، درست چفِت قلبم وایستادی. چطوری هنوزم باو -

ی َشر و دیوونه نفِس این پسرهشد کریستال؟ چطوری شد که هم

 شدی؟

های داغ سیاوش بازوی نازکش را به ماریا بیشتر به او چسبید. انگشت

 گزگز انداخته بود وقتی آرام گفت:
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. تو شد، چون... من تو وجودت شر ندیدم. دنیای تو فقط درد بود -

بندی هستی که باهم تو یه سلول بان من نبودی سیاوش، همزندان

 زندانی شدیم.

های سیاوش دخترک را از خودش فاصله داد. خیره شد به چشم

های سیاه و آن گوی ها توانست حرفخوشرنگش و ماریا بعد از مدت

. همان لحظه آهنگ اوج گرفت و دختر و پسرهای جوان نافذ را بخواند

های سیاوش برق خوانی کردند. چشممت از ترانه را بلندبلند همآن قس

زد و کمر ماریا را از دو طرف محکم گرفت. قلب دخترک به شدت 

 تپید وقتی او بلندش کرد و دلبرش را دو دور میان هوا چرخاند.

 

 کنه اومده ذله کنهحاال مگه این عاشقی ول می

 ته کنهو یه جور به تو وابسته کنه همه رو خسخودش

 حاال بشین و ببین دلم چه کنه

 کنه اومده ذله کنهحاال مگه این عاشقی ول می

 و یه جور به تو وابسته کنه همه رو خسته کنهخودش

 حاال بشین و ببین دلم چه کنه

 

تاب های ماریا سرخ و داغ بود وقتی سیاوش حریص و بیگونه

 عمیقا بوسید.ی او را های ُگل انداختهصورتش را جلو برد و لپ

آد دختر. اینا رو باس گرفت چلپ های گلی بد بهت میاین لپ -

 چلپ و آبدار ماچ کرد.

تر از همیشه خندید و دِل سیاوش برای او ضعف رفت. ماریا شیرین

هایش را کنار صورتش برد و نرمِی گوشش را گاز گرفت. داغ و لب

زد.  اکید میان موهای دخترک نفس کشید و ماریا با رخوت پلک
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دار و سرشار از صورت سیاوش مقابل صورتش بود و طوری حظ

 کرد که دِل دخترک لرزید و ناخودآگاه زمزمه کرد:تعشق نگاهش می

خوام دوباره مو امانت دادم، اما شکسته شد. نمیمن یه بار قلب -

 میرم.بار اگه ببازم، بدون شک میشکست بخورم. این

ا افتاد و نفس گرمش به صورت سیاوش یکه خورد. لبخندش از تک و ت

 ماریا پیچید.

تونه حرف شکنه. فقط قلبه که میدل رو اگه به دلدار بسپری نمی -

 .قلب رو بفهمه. من با قلبم دوستت دارم ماریا

شان را از میان برداشت و دخترک چند لحظه نگاهش کرد. فاصله

هردو دستش دور گردن او حلقه شد. سیاوش مسحور و عاشق به 

های آپ و زمزمهزیبای او خیره بود. ماریا امشب با این میک صورت

جا به تاراج ببرد. فشار تازه قصد کرده بود دل و دین سیاوش را یک

هایش را هایش پشت کمر دخترک بیشتر شد. ماریا محکم چشمدست

ها فقط یک ترسید اما... همیشه واژهروی هم گذاشت. از اعتراف می

گفت، دیگر هیچوقت کنند. شاید اگر االن نمییبار جرأت آمدن پیدا م

کرد. چشم باز کرد و دومرتبه غرق شد در آن این فرصت را پیدا نمی

 انتها. زمزمه کرد:شب بی

اسمت سیاوشه، چشمات هم سیاهه، اما قلبت نه! قلب تو سیاه  -

رو تو همین دنیای  ی عمرمنیست سیاوش. اگه قرار باشه بقیه

رجیح میدم دلم رو به دلدار امانت بدم و یکنواخت بگذرونم، ت

 روزام با تو رنگ بگیره. قول میدی نشکنیش؟

 

 خواد من فقط نگاهت کنمدلم می

 نگاهت کنم نفس

 حواست نباشه و صدات کنم
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 صدات کنم نفس

 کسم شوتو همه

 نفسم شو بمون برامهم

 آروم جونم تو

 مونم تو بمون براممن که می

 

ی کرد. اعتراِف شیرین و در لفافهنگاهش میسیاوش مبهوت و ناباور 

آیند بود، باورناپذیر هم بود. پاهایش از حرکت ماریا، همانقدر که خوش

لرزید وقتی ی چشمانش میایستاد. ماریا هم ثابت ماند. اشک در حاشیه

جا شد و او را سمت خودش کشید. سیبک گلوی سیاوش به سختی جابه

اش ت و پیشانِی سیاوش به پیشانیماریا در آغوش آشنایش فرو رف

 چسبید.

خواد کنی ماریا؟ یعنی باور کنم دلبرم میداری با من چیکار می -

 ی پاک و سفید شدم؟شو بسپره بهم؟ باور کنم دلداِر یه فرشتهدل

 بغض ماریا شکست. پیراهن سیاوش را مشت کرد و با مالیمت گفت:

 ندارم سیاوش.شکنیش. من دیگه طاقت باختن فقط بگو نمی -

جان بود. یک دستش را از پشت کمر او برداشت و لبخند سیاوش کم

 اش را زدود.های ریخته به روی گونهاشک

ها رو درد و بالت بخوره به جوِن سیاوش. اگه نریز این اشک -

های قلبم که محکم بغلش دارم تو دستتو بهم دادی، نگهش میقلب

 بشکنن کریستال.ها عادت ندارن همدیگه رو کنه. قلب

 ۲۳۲ادامه... #پارت_
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 کنه اومده ذله کنهحاال مگه این عاشقی ول می

 و یه جور به تو وابسته کنه همه رو خسته کنهخودش

 حاال بشین و ببین دلم چه کنه

 کنه اومده ذله کنهحاال مگه این عاشقی ول می

 و یه جور به تو وابسته کنه همه رو خسته کنهخودش

 بین دلم چه کنهحاال بشین و ب

 «آهنگ قرمز/گرشارضایی»

 

جان نگاهش کرد. لبخند سیاوش رنگ گرفت و او به ماریا با لبخندی کم

 اش خیره شد.چال گونه

های وقتی همه میگن ترکیب یه مسلمون با یه یهودی غلطه، قلب -

 ما قراره تا کجا با هم بمونن؟

هایش را نگاه سیاوش یک دور در سالن چرخید و ماریا رد مردمک

دنبال کرد. درنهایت به زوج کهنسالی خیره ماند که پشت یک میز 

ها، مرد برای همسرش میوه ی جواننشسته بودند. فارغ از همهمه

خندید. گرفت و کنار گوشش حرف میزد و زن آرام آرام میپوست می

هایی صدای سیاوش درست کنار گوش ماریا بود و دخترک با چشم

 داد:گوش میبسته به صدای گرمش 

ی دنیا بگن مرِد مسلمون با دختِر یهودی تا آخِر ابدیت! بذار همه -

کاری نیستم. باختن هم کم تو شکِن تازهجور نمیشه. من قانون

زندگیم نداشتم. اما این دفعه اونقدر دویدم و اونقدر جنگیدم تا این 

ُربان رو بریدم پس... تا نفِس آخر کنارتم. حتی اگه شده با 

 .مونم ماریانفست میهای موقتی و یه ساله. ولی همصیغه
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ریش مرتبش را نوازش های سیاوش بود و تهنگاه ماریا حاال به چشم

 داد.می

 حتی اگه پیر باشم؟ -

سیاوش ناخودآگاه خندید. دست دخترک را گرفت و او یک دور 

های ماریا چرخید. سیاوش تن ظریف او را روی دست خم کرد و دست

 افتاد. دور گردنش

تره پدرسوخته. تو کنار من باش... پیِر تو از جووِن بقیه خوشگل -

 فهمی.گذره بهت که گذر زمان رو نمیاونقدر خوش می

های سرخ و ُرژ ضربان قلب ماریا تند بود و سیاوش خیره به لب

 اش ادامه داد:خورده

ها رو جوون نگه ی طوسی. عشق آدمبا من پیر نمیشی چشمه -

 ترین مرِد دنیام.ن عاشقداره و ممی

های ظریفش را به کام گرفته سیاوش لب های ماریا روی هم افتاد.پلک

کرد. ُهرِم تنش، تِن ماریا را سوزاند اش میبود و او بامالیمت همراهی

های های روشنش در تیرگِی مردمکو هردو صاف ایستادند. چشم

ی بعد، پسر جوان ای پا بلند شد و ثانیهسیاوش خیره بود. روی پنجه

ی مردی چسبیده بود های او به چال گونهمات و ثابت مانده بود و لب

هایش را روی هم گذاشت و سیاوش چشم که دلداِر دِل عاشقش بود.

 ی ماریا به عمق جانش رخنه کرد:زمزمه

 آغاز و ختِم ماجرا، لمِس تماشای تو بود! -

 را زمزمه کرد:ی شعر لبخند سیاوش جان گرفت. به آرامی ادامه

 های تو بود...دیگر فقط تصویر من، در مردمک -

های خوشرنگ او خیره دخترک سرش را عقب کشید و سیاوش به چشم

کرد. سیاوش به راحتی انعکاش خودش را در آن شد. شاعر اشتباه نمی

هایش برای زدن حرفی لرزید که ماریا های طوسی لمس کرد. لبتیله
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کراواتش را مشت کرد و جلو کشید. سیاوش سر خم به او فرصت نداد. 

های سرخ و ای بعد... چنان عمیق و حریص از آن لبکرد و لحظه

هایش به گزگز افتاده بود. ماریا گرفت که جای بوسهشیرین کام می

کراوات او را رها کرد و صورتش را قاب گرفت. با تمام وجود 

زنان در صورت نفسی خیس و ملتهبش را پاسخ داد و سیاوش بوسه

 دخترک زمزمه کرد:

خدا بیامرزه پدر و مادِر اونی رو که گفت تو پارتی و دورهمی  -

ها رو خاموش کنن. وگرنه معلوم نبود تا ِکی باید تو کِف این برق

 موندم.های قرمز میشیرین عسل

های سیاوش حرکت ی ماریا ریز و آرام بود. دستش را روی لبخنده

 مانده را پاک کرد و گفت:داد. ُرِژ به جا 

 کنه، هم من.آخرشم این قرمز تیره هم تو رو رسوا می -

ا که یه عمره زمین خوردتیم. ِد ی طوسی؟ مترسونی چشمهبچه می -

بهتر که کل شهر هم بفهمن من دلداِر دلبرم شدم بعد چهار سال در به 

 دری.

 

 ۲۳۳#پارت_

 

خورد و آهنگ تکان میی او با ریتم دخترک چیزی نگفت. سر بر سینه

. دقایقی گذشته بود که فرهاد دادسیاوش موهای سیاه او را نوازش می

ی او را گرفت. ماریا با سر به سیاوش نزدیک شد و شانهاز پشت

هایی گل انداخته فاصله گرفت و سیاوش به اجبار رهایش کرد. گونه

 ی فرهاد دمغ بود. رو به او گفت:چهره

مزاحم خلوتتون باشم. صاحب کارم زنگ خواستم ببخشید نمی -

 زده. مجبورم برگردم.
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 نگاه سیاوش باریک شد.

کار کدوم خریه؟ ناسالمتی گی عزیز من؟ صاحبچرا چرت می -

 عقدکنون خواهرته.

 فرهاد اخم کمرنگی روی صورت نشاند و میان موهایش پنجه کشید.

هام رو از قبل زیادی بدقلقه. تقصیر خودم هم بود که مرخصی -

واسه شیفت و بیمارستان استفاده کردم. مجبور بودم امشب ساعتی 

 بگیرم.

هایش را پُر و خالی کرد و سمت ماریا برگشت. سرش را سیاوش لپ

 .رسیدکنار گوش او برد. در آن شلوغی صدا به صدا نمی

تا جلو در میرم و میام. بعدش منم و این صنم و عاشقی و باقِی  -

 عمر...

 تر از قبل ادامه داد:گزید که نخندد و سیاوش تخسهایش را ماریا لب

ریم باال. یه توک پا می اینجا یه اتاق پروی خلوت داره طبقه -

ی المصب. تو محِض عیاشی و لب تر کردن از این قرمز تیره

دونم... ولی من زیادی خرابتم کریستال. تا وصلت نکنم رو نمی

 گذره.به خودم امشبم نمی

ی گرم و سرخش را بوسید و از او حرفی بزند، گونه و تا ماریا بخواهد

اش کرد. فاصله گرفت. دخترک با لبخند و نگاهی شرمگین بدرقه

سیاوش و فرهاد دور شدند و او خواست سمت میز برود که دستش 

اش را آزرد و های بینیکشیده شد. بوی ادکلنی تند و آزاردهنده پره

وقتی یک دست مردانه آرامی کشید. مجال حرکت نداشت «ِ هعی»

جلوی دهانش را گرفت و صدای زهرآلود و آشنایی کنار گوشش 

 زمزمه کرد:
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پسرت اینجا رو پُر از محافظ کرده اما یادش نبود فقط دوست -

تونه حساِب تاریکی رو برسه. با شاه در افتادن عاقبتش سیاهی می

 فقط کیش و ماته!

ی پشت کمرش های دخترک تا آخرین حد گشاد شد. عرق سردچشم

نشست و به تقال افتاد. فشار دست مرد بیشتر شد. دست دیگرش با 

های او که دستمالی سرشار از رطوبت به بینی ماریا فشرده شد و پلک

 دار کنار گوش دخترک زمزمه کرد:روی هم افتاد، با لحنی غیظ

 به آغوِش شیطان خوش اومدی دخترعمو. -

 فت و او سوالی نگاهش کرد.سیاوش سوئیچ ماشین را مقابل فرهاد گر

بینم تا زمین رو آبیاری نکنن آروم این ابرهایی که من می -

شن. این وقت شب هم کو تاکسی و اسنپ؟ بشین آتیش کن که نمی

 دیر نرسی.

فرهاد سوئیچ را گرفت و قبل از اینکه سیاوش دستش را عقب بکشد، 

 را فشرد. های اومحکم انگشت

دونستم به درصد اینجا نبودی نمیخیلی مردی سیاوش. اگه یه  -

 اعتماِد کی باید مراسم رو ول کنم و برم.

ی باران ی او را فشرد و همان لحظه اولین قطرهسیاوش با خنده شانه

 روی موهایش چکید.

 ها برو به فکِر زندگیت باش رفیق.جای این پاچه مالی -

 نمیشه.به قول جالل... یا باید زندگی کرد، یا فکر! جفتش باهم  -

ی دکتِر پاستوریزه! بس که کتاب خوندی مغزتم کاغذی گمشو مرتیکه -

 شده.

ای کوتاه از او خداحافظی کرد و پشت ُرل نشست. فرهاد با خنده

سیاوش خواست داخل برود که کمیل دوان دوان سمتش دوید. لبخند 
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ی هراسان او رنگ باخت. امشب که دنیا برای سیاوش از دیدن چهره

ر بر وقف مرادش شده بود، انصافا طاقت خبرهای ناگوار و اولین با

منفی را نداشت. کمیل مقابلش بود و سیاوش صامت و با قدری واهمه 

کرد. توان حرف زدن نداشت و همان چند ثانیه که طول نگاهش می

 کشید کمیل دهان باز کند، برای او مثل چند ساعت گذشت.

ها. زدن تو مغز مشتی حرومیآقا... به عمارت شبیخون زدن تخم -

هاش که بی قاسم و الفاتحه! بدبخت فروغ خانم... بدبخت بچه

 آور موندن...نون

هایش ی داغ به گوشمغز سیاوش برای یک لحظه تیر کشید. انگار نیزه

ی کمیل را فرو رفته بود. دستش را جلو برد و با گلویی سنگین شده یقه

 ار.آمد انگگرفت. صدایش از بیخِ چاه درمی

خوردید؟ یاسر کدوم خورها اونجا چه گوهی میپس شما مفت -

 گوری رفته بود؟ هان؟

ریخت و لرزان مهابا اشک میاش را خروشید. کمیل بیانتهای جمله

 گفت:

. از کاری از ما نبود. انگار تونل زده بودنآقا به سرت قسم کم -

 ن.بس هم زیاد بودن که عینهو مور و ملخ پیچیدن به دست و پامو

های سیاوش سرخ شده بود. تصور جسم غرق در خون مشتی قاسم چشم

 داد.و فروغ خانم بی حد و اندازه آزارش می

 شهرزاد! شهرزاد چی شد؟ -

 فراریش دادیم آقا. جاش امنه. -

سیاوش او را رها کرد و میان موهای خیس از بارانش دست کشید. به 

لیوان آب بود که  همین سادگی! برای تارخ، درست مثل خوردِن یک

سوخت. انگار هایش میتر از زهرمار کند. چشماوقاِت سیاوش را تلخ

کرد. الاقل یک به گلویش وزنه بسته بودند. اما اشک با او مراوده نمی
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امشبه قصد کرده بود نیاید و بگذارد دیوارهای وجوِد سیاوش در 

و ندانست خودش ُخرد و خاکشیر شوند. نگاه پسر جوان به تاالر افتاد 

ی همان لحظه پیشخدمتی با پاپیون سرخ رنگ، پیامکی از یک شماره

 دهد.ها عالمت مییک طرفه دریافت کرده و به سایر پیشخدمت

 

 ۲۳۳ادامه... #پارت_

 

ای ی ساعتشان را لمس کردند و لحظهها یکی یکی دکمهپیشخدمت

یدن متوقف بعد... صدای انفجار، قدِم اوِل سیاوش را قبل از به دوم رس

اش به تاالری دوخته شد که آتش از دور و کرد و نگاه بهت زده

اش ظاهر یکی روی پیشانیکشید. قطرات عرق یکیاطرافش زبانه می

شد. حتی باران نتوانست ذره ای از التهاب آتش کم کند وقتی نقش 

های سیاوش رقصید. ناباور و خیره سرش را هایش در مردمکشراره

ند. کمیل خیره به تاالِر غرق در آتش میان موهای خیس به طرفین جنبا

 از بارانش دست کشید و زمزمه کرد:

یا قمر بنی هاشم. اینجا هم عینهو عمارت دود شد رفت هوا. با  -

 ان رئیس؟کی در افتادی که همچین المروت و وحشی

های تاالر بود. آروین... سیاوش نشنید. تمام حواسش حوالِی آدم

و مادر فرهاد... و در رأس آنها، ماریا! ماریا! اسم فرناز... پدر 

دخترک تند تند در ذهنش اکو شد. بدون هیچ فکری سمت تاالر دوید و 

 بلند فریاد کشید:

 ماریـا!! -

چند تن از کارکنان باغ سعی در مهار کردن آتش داشتند وقتی سیاوش 

ها دوید. حتی خیاِل خاکستر شدِن آن حجم باک و موهوم میان زبانهبی

کشاند. به سختی مهارش کردند و از نزدیکانش هم او را به جنون می
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کرد. تقالیش وقتی متوقف شد که کشید و آتش را طلب میاو فریاد می

 های تاالر پایین ریخت و یکی از کارکنان گفت:تونیکی از س

 نشانی.آد. زنگ بزنید آتشست. کاری از دست ما برنمیفایدهبی -

اش شالق زد و حرارت آتش هم روی زانو افتاد. باران به پیشانی

با همان طنازی « شادی»ی هایش کم کند. واژهنتوانست از لرزش شانه

حاال حتی جای پایش هم روی  که آمده بود، رخت بر بسته بود و

خاکسترها معلوم نبود. صدای ماریا میان گوشش زنگ گرفت و 

گذشت را به یاد آورد. ذهنش از ای حتی یک ساعت از آن نمیمکالمه

خواست بپذیرد ماریا توانست باور نکند. نمیحرکت افتاده بود. نمی

ناغافل بود  ها آنقدر سریع واکنون میان خاکسترهاست. انفجاِر انتحاری

 که هیچکس توان گریختن نداشت، پس...

در یک لحظه ویران شده بود. این آتش دنیای سیاوش را هم سوزانده 

دله شده بود. تنهایی بدون دختری که بعد از چهار سال، امشب با او یک

توانست به قلبش بزند. طرح ترین زخمی بود که دنیا میبود، کاری

ای از بخندهای از تِه دِل آروین حتی لحظههای خوشحاِل فرناز و لچشم

مقابلش محو نمیشد. شاید شکستن اگر کالبِد انسانی داشت، آن لحظه 

 اش بود.سیاوش کامال هم قد و قواره

ها ی شعلههایی گره خورده از جا بلند شد. صورتش از ضربهبا مشت

هایش خونین بود. دو طرف فکش دوده و خراش برداشته بود و چشم

 بود وقتی سمت خروجِی باغ رفت و با نفرت زمزمه کرد: سفت

مو از جا بیرون کشیدی. دیگه هیچی واسه باخت ندارم. این قلب -

 کشمت تارخ.هام میدفعه فقط زوزه نیست... با چنگال

داد و توی تلفن زمزمه همان لحظه ژوبین انفجار و آتش را گزارش می

 کرد:می



 

882 | P a g e 
 

بوده. مقصرش رو هم  سوزی عمدیبله جناب سروان. آتیش -

نیا... که فقط اون از تاالر زنده بیرون شناسم. سیاوش بزرگمی

 رفته و در حال حاضر متواریه.

فرهاد نمای شیری رنگ برج را از نظر گذراند و کاله کاست را 

ی آیفون را زیر انگشت فشرد و صدایی زیربغلش گذاشت. دکمه

 دخترانه شنیده شد:

 بله؟ -

 وردم. سفارشتون رو آ -

های دختر نشست. گوشِی آیفون را گذاشت و نیشخندی موذیانه روی لب

 سرش گفت:ژرفا از پشت

 کی بود این وقت شب؟ -

آپ صورتش را پاک رها سمت او برگشت. ژرفا با خستگی میک

ی گودبای پارتِی یکی از دوستانش امشب دخترک کرد. رها به بهانهمی

 بود.را از رفتن به مراسم عقد منع کرده 

 پیتزامون اومده. میری بگیری؟ -

حوصله روی موهایش ژرفا کالفه نفسش را فوت کرد و شال را بی

انداخت. فرهاد کاله کاست را روی زین گذاشت و مشغول باز کردن 

کمربندی شد که به دور جعبه پیتزاها پیچیده شده بود. همان لحظه 

ی چهره صدای باز شدن در شنیده شد. سمت عقب برگشت و با دیدن

آشنای آن دختر، برای یک لحظه صورتش وا رفت. ژرفا از او هم 

حرف به هم زل زده بودند و همان لحظه رها تر بود. هردو بیمبهوت

 کرد. توی تلفن خطاب به امیر گفت:از مانیتوِر آیفون نگاهشان می

ات گرفته فطرت. آبروی پسره طوری ریخته شد که دیگه با نقشه -

 جمعش کرد. کاردک هم نمیشه
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نگاه فرهاد روی ژرفا بود. دخترک خواست قدمی جلو برود که او 

ها را گرفت. ها را سمتش گرفت و مانع شد. دخترک جعبهجعبه

هیچکدام قادر به حرف زدن نبودند. نگاه فرهاد برای یک لحظه به 

انتهای خیابان کشیده شد و با دیدن موتور آشنای آراز، چشمانش را 

تش قدم تند کرد. او که آب از سرش گذشته بود... حاال باریک کرد. سم

اگر به جای یک وجب، صد وجب بشود هم چه اشکالی داشت؟ دقایقی 

کرد. اش میخورد مشت حوالهبعد روی شکم مردک نشسته بود و تا می

هایش را گرفته بود و شکستگِی دماغِ آراز و آخ و خون جلوی چشم

نشد. وقتی به خودش آمد که در  های اوهایش مانع از ضربهناله

. آراز رضایت نداده بود و او حالش به هم بازداشتگاه نشسته بود

ای که باعث شده بود امشب را به ی مهندسی شدهخورد از نقشهمی

 ی بازداشتگاه بگذراند.های نمور و کهنهانتظاِر بازپرسِی فردا در سلول

 

 

 ۲۳۴#پارت_

 

فلزی کوبیده شد. تن شهرزاد لرزید  اش روی میزهردو دست مشت شده

هایش از خون هم . چشمهایش را روی هم فشار دادو یاسر با اخم پلک

 تر بود وقتی صدای غرشش در انبار پیچید:سرخ

من همین حاالشم ُمردم! دیگه هیچی نیست که از باختنش بترسم.  -

شون رو با مو میدم، ولی نفسمو گرفتن. نفسهمین حاالشم جون

 گیرم!میخون 

. پشت کرد. سیاوش قابل کنترل نبودحرف نگاهش میشهرزاد بی

هایش رد خون نشسته بود بس که به دیوار مشت زده بود و تنش دست

کرد و لرزید. خشم از بند بنِد آن قامت مردانه چکه میبه وضوح می
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اش پیدا بود. کت و کراواتش همانجا روی های چفت شدهنفرت از دندان

های پیراهن سیاهش تا یناش چاک خورده و آست. یقهاده بودزمین افت

 نوا نگاه کرد و خطاب به یاسر پرسید:آرنج باال بود وقتی به زندانِی بی

 چیزی مونده که ازش بیرون نکشیده باشی؟ -

هایش را پشت کمر یاسر با یک تک سرفه گلو صاف کرد و دست

 گذاشت.

 اش که اونم باس بیفته تو زباله.تفالهشو کشیدم مونده نه آقا. ریق -

 زنم.شو میپس همین حاال دکمه -

نوا با چشمانی وق زده این را گفت و سمت او قدم برداشت. پسر بی

کرد وقتی سیاوش پشت گردنش را گرفت و از جا بلندش نگاهش می

اش را کرد. فرصت اعتراض نداشت. سیاوش خشن و وحشی جمجمه

پسرک توان چند فریاد بیشتر نداشت. شهرزاد با کوبید. به دیوار می

زده بود. ابروهای سیاوش گره کرد و یاسر بهتواهمه به او نگاه می

ی ی خون بود و قطرات خون از جمجمهخورده بود. چشمانش کاسه

ای مروت به خرج نداد. دژخیم شده پاشید. ذرهپسر به صورتش می

اندازی ها را راهالی دروِن آدمبود! دژخیم بلد بود شیطانک بسازد و هیو

جان پسر جوان را مقابلش انداخت و با همان چشمان . جسد بیکند

ای که له شده و از بین رفته بود عاری از احساس به جمجمه و چهره

های لرزانش کشید. شهرزاد به شانهزل زد. عصبی و عاصی نفس می

سمت خودش اش را گرفت و او را نگاه کرد. سمت او رفت و شانه

 چرخاند.

تری! صفتچیکار کردی روانی؟ تو که از تارخ هم شیطان -

خواستی زندگِی ماریا رو بسازی؟ هیچ فکر کردی اینجوری می

 کرد؟اگه االن اینجا بود دیگه یه نگاه هم حرومت نمی
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سیبک گلوی سیاوش جنبید. بغضش هنوز جایی میان گلو پرسه میزد 

خواست برایش بود. شاید هم سیاوش نمیاما اشک همچنان با او بیگانه 

 راه باز کند.

اش همینجاست. ماریا دیگه نیست... نه فقط االن، نه فقط نکته -

کجا نیست! نیست که به سیم آخر زدم و اینجا، دیگه هیچوقت، هیچ

 حتی برام مهم نیست اگه تا یک ساعت دیگه صد نفر آدم بکشم.

 وی پیشانی نشاند.ی او را گرفت و اخمی غلیظ رشهرزاد یقه

 کشه پس...این آخر حماقته! بهت گفتم دژخیم ماریا رو نمی -

رو قاب کن و بزن به دیوار چون جلو چشِم خودم  هاتچرت و پرت -

مو خاکستر کردن که فیلمش روزی صدبار جلو چشمام تکرار کریستال

 بشه و بره و بیاد!

مش نصفه هایش را به زنگ زدن واداشت و کالفریاد سیاوش گوش

ی دخترک را گرفت و توی صورتش با خشم و نفرت ماند. متقابال یقه

 غرید:

تونم کنی میکشم؟ فکر میکنی من بدون ماریا نفس میفکر می -

زندگی کنم؟ من دیگه آب از سرم گذشته شهرزاد! با عطِش خون 

 گیرم...میرم و فقط با خوردِن خون آروم می

تر ی دخترک را محکمد. سیاوش یقهکرشهرزاد با ناراحتی نگاهش می

اش پیدا گرفت و او را سمت خودش کشید. قطرات عرق روی پیشانی

 بود و از الی دندان گفت:

 ی وامونده رو بهم بده.آدرس اون سردخونه -

. دستش روی مشت گره شهرزاد محکم بزاق دهانش را فرو برد

 ی سیاوش نشست و سعی کرد لحنش آرام باشد.خورده

 ریم.ذارم. اگه قراره جایی بری... با هم مینمیتنهات  -
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را رها کرد. سمت یاسر رفت و سوئیچ را  سیاوش نفس نفس میزد. او

هایش را با هودی و شلوار جین عوض ساز او گرفت. لحظاتی بعد، لبا

داد. ی گرگ میهای دور دستش نشان از حملهکرده بود و باند بوکس

آلود بود و او بانهایت سرعت هایش همچنان خونصورت و دست

 کرد.ماشین را سمت آدرسی که شهرزاد گفته بود هدایت می

ست. دورنماش یه بهش میگن کاخ! ولی یه لفظ فِیک و مسخره -

ی حوا. ی معمولیه و زیرزمینش ختم میشه به کالب و سردخونهخونه

ست. ی تولید جنازهواسه این اسمش شده سردخونه که اونجا کارخونه

برن هرکسی رو بخوان مجازات کنن واسه سالخی و سر بریدن می

 اونجا.

 ی حوا؟ اون جهنم چه ربطی به حوا داره؟چرا سردخونه -

خاطر اینه که گروه ما معتقده حوا یه موجود نحس و عامل به به -

گیم انسان باید بدون مرز از گیریه. ما میوجود اومدن ازدواج و جفت

رو تو چهارچوب قاعده و قانون حبس نکنه.  دشروابط لذت ببره و خو

ترین قسمت از دژخیم حوا عامل خیانت بود، پس اسمش باید روی آلوده

 گذاشته بشه.

دانست چه احوال بود که شهرزاد نمی. آنقدر ناخوشسیاوش پوزخند زد

بگوید تا حالش عوض شود. بعید بود از او اما... انگار یک امشبه 

گشت ی خشم بود و دنبال یک قلِب پُرتپش میگلوله. اصال قلب نداشت

 تا به آن فرو رفته و آرام بگیرد.

 

  ۲۳۴ادامه... #پارت_

 

نبودِن ماریا، برای سیاوش مرگ بود و شهرزاد ندانست پسر جوان 

کشد که اگر امشب دژخیم او را نابود نکرد، با توی ذهنش نقشه می
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بزند. حتی یک لحظه بدون اش دست به قتل نفس ی اسلحهآخرین گلوله

 خواست.هویت را نمیهای بیماریا این نفس

دستی را کشید و ماشین را متوقف کرد. نگاه شهرزاد در بیابان تاریک 

دوران کرد و دومرتبه به سیاوش چشم دوخت. سرش را روی ُرل 

داد. صدایش زخمی بود و هایش را به هم فشار میگذاشته و چشم

 رسید.اش بوی مرگ به مشام میدردآلود. از هر کلمه

ذاشتم شو میچهار سال ُمردم و زنده شدم. شب به شب عطر یاس -

. کریستاِل رو بالشم که خوابم ببره و یه لحظه تو خواب ببینمش

من... فقط کریستاِل سرد و لجباِز من بود که زبونش نیش میزد 

و کرد. یهو بعد چهار سال زندگیم زیر ولی با چشماش جادوم می

رو شد. دیدمش! جایی که نباید! تو حالتی که نباید! با 

ای که نباید! ولی... دیدمش. دیدنش تلنگر شد و دقیقا حرومزاده

 خورد به احساس عمیقی که باید!

بغض شهرزاد آب شده بود. گلوی سیاوش آنقدر سنگین بود که راه 

بریده  . آنقدر از عالم و آدمگرفت اما نتوانست حرف نزندنفسش را می

 گفت، بعید نبود کلمات در مغزش خونریزی کنند!بود که اگر نمی

سر بلند کرد و به شهرزاد چشم دوخت. چشمانش هنوز سرخ بود اما 

اش غم بود. غمی سنگین و سخت و این دفعه خبری از خشم بود. همه

 فرسا.جان

بعد از چهار سال حسرت و رویابافی، به اوس کریم گفتم زندگیم  -

، ولی این دختر ماِل من. دمش گرم! مردی کرد در حقم. ماِل تو

خوار و الاُبالی کجا، ماریای هاش نبود، مِن رانتاگه کمک

مغرور و صورِت ماِهش کجا، که امشب حرفی که رو دلم بود 

 بیاد رو زبونش و بگه دلمون یکی شده با هم؟

وش هایش ناخودآگاه شدت گرفت و سیابنِد دِل شهرزاد پاره شد. اشک

 محکم بزاق دهانش را فرو برد.
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اش ماِل منه. گفتم شنیدِن همین اون لحظه فکر کردم دنیا همه -

حرف یعنی شروعِ یه زندگِی دوباره. ولی یادم نبود زندگی 

 درست مثل پانتومیمه! تا حرِف دلت رو بزنی، باختی!

هایش را زیر انداخت و سیاوش گلویش سنگین شد. شهرزاد چشم

ی از ماشین پیاده شد. وسط بیابان ایستاده بود و باران طاقت و عاصبی

ریخت. هردو دستش را رو به آسمان با شدتی وافر به جای او اشک می

دار بود که آسمان از شدتش بلند کرد و فریاد بلندش، آنقدر دردآلود و غم

ای بود. از ضربه تََرک برداشت و رعد و برق زد. فریادش از شکستن

آن پتانسیل نداشت. گلویش هنوز سنگین بود وقتی روی که قلبش برای 

زانو نشست. صورتش رو به آسمان بود و بلندتر از قبل خدا را صدا 

 زد:

خدا! اوس کریم! رفیق! ِد بامرام! هنوز اینجایی؟ هنوز تو  -

گریت ته کشیده؟ واسه چی آسمونی؟ ِد اگه هستی واسه چی لوطی

ی که یه نمه دل بهش گذاشتی بسوزه و دود بشه بره هوا هرچ

خوش کرده بودم؟ من جواِب فرهاد رو چی بدم نوکرتم؟ بگم 

تو خواهرت کو؟ بگم آروین کجاست؟ بگم رفیِق پدرسگت خانواده

حتی جسدشون رو سالم نگه نداشت؟ بگم سیاوش  آتیش زد و

 باخت؟ از نو ساِق پاش رو بریدن و از میدون انداختنش بیرون؟

م فشار داد. طوری فریاد میزد که طعم شور هایش را به همحکم چشم

 خون در دهانش پیچید و صدایش خش افتاد.

و درز گرفتی که تو که همه رو با خودت بردی، واسه چی من -

ی کدوم گناهمه که یه ها تموم نشد؟ کفارهزنده زنده بسوزم؟ آِه آدم

ام رو کردی گذره؟ نور واسهروزم رو فُرِم آدمیزاد جماعت نمی

سر پرتم کنی تِه چاه؟ راه رو نشونم دادی که بخورم به  که با

ام که تو هم بست؟ چرا اوس کریم؟ انقدر کثیف و خاطیبن

 سیاوش رو از درگاهت انداختی بیرون؟
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لرزید. انگار دِل اشک به هایش میسرش خم شده بود. این بار شانه

گذاشت برای خود و عزیزانش سوگواری حال او سوخته بود که می

 هایش جاری شد:تر از قبل روی لباش مالیمند. زمزمهک

نفس خواستم که نجاست از دنیام بره. دست بردی یه من ازت هم -

شاخه گل یاس نشوندی بغل دست رز آبی. گل یاس مگه چقدر 

کنه که یه شبه پرپرش کردی؟ الاقل یه سال امتحانم عمر می

رِز آبی رو کردی، اگه ناخلفی در حقش کردم، اونوقت نفِس می

 گرفتی الکردار!می

 اش نشست، سمت چپ برگشت وروی شانه هایی کهبا احساس دست

 نگاهش در نگاه شهرزاد گره خورد. حاِل بِد دخترک دست کمی از او

اش را روی ای بعد، پیشانینداشت. سیبک گلوی سیاوش لرزید و لحظه

نگار سکوت زدند. ای شهرزاد گذاشته بود. هیچکدام حرف نمیشانه

حالشان را انتقال دهد. سیاوش در آغوش او  دانست حس وخوب می

کرد. باران بیشتر از هق میلرزید و شهرزاد در آغوش سیاوش هقمی

درِد آنها بود و خدا در هرقطره از آن نعمت الهی شاهد همیشه هم

 پایان...سناریوهای این فیلِم بی

 پرسید:شهرزاد میدقایقی بعد، در ماشین نشسته بودند و 

. وقتی با تارخ پیمان بستم زیادی بچه زدیشنیدم با خدا حرف می -

. االنم واسه تغییر رویه و عقیده زیادی بزرگ شدم. ولی... بودم

به نظرت تو دِل خدا جایی واسه منی که این همه سال کنار 

 شیطان رشد کردم وجود داره؟

جان بود و ندش کمسیاوش سرش را به صندلی تکیه داده بود. لبخ

 تر.اش از آن هم کمرنگزمزمه

 

 ۲۳۵#پارت_
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به عمرم دوتا آدم حسابی بیشتر ندیدم، ماریا و فرهاد! جفتشون  -

گفتن هروقت برگردی، هروقت دلت صاف بشه، هروقت بگی می

 بخشدت.اوس کریم نوکرتم، خدا می

سرش سمت او کج شد. گلوی شهرزاد هنوز هم سنگین بود. انگار 

 کرد، اشکش تمام نمیشد.هرچه گریه می امشب

کافیه دلت صاف باشه. از تِه قلبت پشیمون باشی. بهش بگی  -

خوای برگردی و دیگه خطاهای قبالنت رو تکرار نکنی... می

 بخشدت.ذاره و میاونوقته که مرام می

 اش ریخت. به سختی زمزمه کرد:های دخترک روی گونهاشک

نشست زدم و کثافتش میو پا میهرلحظه که تو این گنداب دست  -

بودم. االنم از همیشه  ی قبل پشیمونبه سرتاپام، بیشتر از لحظه

خوام یه جوری این کابوس رو تموم کنم که ترم. فقط میپشیمون

 آخرش سیاه نباشه.

سیاوش ماشین را روشن کرد. دستش روی دنده نشست و شهرزاد 

 اش را شنید:صدای گرفته

تو سوا کنی. بری یه گوشه و دور از چشم اهتونی همینجا رمی -

دژخیم یه زندگِی تازه رو شروع کنی. من گندم خودم رو درو 

 کنم، تو هم گندم خودت رو.

شهرزاد سرش را به طرفین جنباند. دستش را جلو برد و روی دنده، 

 های سیاوش گذاشت. پسر جوان نگاهش کرد.روی انگشت

کردیم که آخرش با هم به جنِگ شاید من و تو، تو سیاهی زندگی  -

دونه؟ شاید ها بریم. این طوفان شدیده ولی... کی میتاریکی

 کمون برسه.آخرش به رنگین
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داد، جان و محو لبخند زد. لبخندی که نشان از هرچیزی میسیاوش بی

 ااِل لبخند!

اگه دژخیم نبود، نه این شیطوِن بی پدر و مادر آدم میشد، نه تو  -

کردی. شاید اینکه میگن عدو شود سبب یدا میاوس کریم رو پ

 خیر، همچین هم خرافه نیست.

هایشان را پُر کردند و پدال شهرزاد با مالیمت لبخند زد. هردو اسلحه

گاز زیر پای سیاوش فشرده شد. گرگ قیام کرده بود و امشب صدای 

اش حتی به گوِش خدا هم رسیده بود. خدایی که همه در آسمان زوزه

 .ها نیستاش جایی جز قلب آدمگردند، اما خانهمی دنبالش

توانست سر بدنش کرخت بود. آنقدر سنگین و لمس که نمی

هایش لرزید و همان لحظه عطر بلک . پلکهایش را حرکت دهدانگشت

باره و افغان مشامش را آزرد. ته دلش پیچ خورد. سرش یخ زد و یک

شناخت. از عنتی را خوب میی لسریع چشمانش را باز کرد. این رایحه

ای که در تاریکی . سایههای او مانده بودپنج سالگی رِد سیاهش در ریه

کشید و ماریا روی کاناپه ایستاده بود، با آرامش و طمأنینه سیگار می

. خبری از پیراهنش نبود و آن هایش انداختافتاده بود. نگاهی به لباس

د. سردش شد. تنش لرزید و را با تیشرت و شلوار عوض کرده بودن

ی چشمش سرازیر شد. حقش این نبود که بعد ای اشک از گوشهقطره

کسی، وقتی برای اولین بار به عشق اعتراف ها تنهایی و بیاز سال

باره مچاله و نابود اش به یککرده و حقیقِت آن را یافته بود، زندگی

ایش ههایش شدت گرفت. عطر خنک سیاوش و رد نفسشود. اشک

هنوز روی صورت و میان موهای ماریا به جا مانده بود اما خودش... 

اش دانست گرگ وحشیهق مبدل شد. حتی نمیی دخترک به هقگریه

االن کجاست! حدس هم نمیزد بعد از دیدِن جاِی خالِی او و آن انفجاِر 

 باره، جهان بر سر سیاوش آوار شده بود.یک



 

892 | P a g e 
 

یا لرزید. توی خودش جمع شد و تازه جا شد و تن مارسایه قدری جابه

هایی های تیره و پنجره. رنگآن لحظه توانست اطرافش را کاوش کند

آور! آنقدر که ماریا از های مخمل و سیاه. مخوف بود و رعببا پرده

ی سیاه رنگ هم چندشش شد و بیشتر خودش را جمع کرد. تنها کاناپه

ود که گرد و تو در تو سمت ای و شیکی بهای شیشهُحسِن آن مکان پله

رفتند. گویا دژخیم عادت داشت کندوهایش را در زیر زمین پایین می

 علم کند.

خاطر همینم گفتم تو رو به کاخ آد. بهدونستم ازش خوشت میمی -

 بیارن.

کرد. سایه هنوز هم سیگار دخترک با چشمانی باریک نگاهش می

 کشید.می

حقت نیست مثل بقیه تو  ی طالیِی منی!بهرحال... تو جعبه -

 سردخونه بمونی.

اش آشنا بود. آشناتر از آنکه تن دخترک نلرزد و صدای گرفته و خشن

جان مو به جانش راست نشود. بزاق دهانش را به سختی بلعید و بی

 زمزمه کرد:

 و آوردی اینجا که چی بشه؟دی؟ منچرا خودت رو نشون نمی -

خاموش کرد و عطر بلک افغان سایه قدمی جلو رفت. سیگارش را 

 تیزتر از قبل مشام ماریا را آزرد.

تر از اینه که آوردمت که یادت بیارم باارزشی و اون پسره ناالیق -

 .بهش آلوده بشی

. فضای آنجا زیادی ترسناک بود و ماریا حرفی نزد. حالش خوب نبود

زمه آور. به سختی زمداِر سایه بی حد و اندازه آشنا و رعبصدای خش

 کرد:
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من به سیاوش آلوده نشدم. ما با هم راِه نور رو پیدا کردیم و  -

 االنم... االنم...

سایه پوزخند زد. پوزخندی که کالم ماریا را قطع و در نطفه خفه کرد. 

هایش آرام آرام جلو آمد و شنل بلند و سیاه رنگش در ترکیب با کاله قدم

د و قدبلند. زبان شاپوی مشکی و بَراقش مشخص شد. چهارشانه بو

دخترک وقتی بند آمد که نقاب را یک طرف صورت او دید و مردمک 

اش آبی رنگ و مرموزش در چشم چپ درخشید. رنگ از چهره

 ای شد.رنگ و شیشهگریخت و پوسِت سفیدش بی

 

 ۲۳۵ادامه... #پارت_

باز هایی خشک و نیمههای عرق بر صورتش نشست وقتی با لبدانه

تر از آنکه گام به گام جلو نرود رحمکشید و تارخ بییخودش را عقب م

 و نگوید:

کنی ماریا. بلکه از دستش میدی. تو با اون پسر نور رو پیدا نمی -

تونی با خوِد واقعیت آشنا دژخیم راه رو بهت نشون میده. اینجا می

 بشی و آزادانه زندگی کنی.

ن گریه هم تر بود. دخترک حتی تواتارخ از هروقتی به او نزدیک

عقب رفت که از کاناپه پایین افتاد و دردی نداشت وقتی آنقدر عقب

های کمرش نشست. تارخ نیشخند زد. مقابل دخترک عمیق در استخوان

 های لرزانش را بست.زانو زد و او با ترس چشم

و کردم! پس منتر از چیزیه که فکر میات قویخوبه! حافظه -

 هنوز یادته.

ید و یخ زده بود. آتقدر از آن لرز. تمام تنش میفتادهق اماریا به هق

ترسید که محکم چشمانش را بسته بود و قصد باز چشِم آبی رنگ می

کردنشان را هم نداشت. دست تارخ نزدیک صورتش رفت. عطش در 
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سرش گرفت آن چشم درخشان پیدا بود وقتی موهای دخترک را از پشت

و بلند جیغ زد. تارخ موهایش را و با خشونت کشید. ماریا ناخودآگاه 

های سر ماریا تیر کشید و کشید و او را سمت خودش برد. تمام سلول

 او با لحنی آرام در صورتش گفت:

 من با این موها خاطرات زیادی دارم! یادته! مگه نه؟ -

های شود یادش نباشد مرِد وحشی و دستهق افتاد. مگر میماریا به هق

دختر بچه را کشیده و او را دورتادور کلبه رحمش را وقتی موهای بی

هایش را باز کند. با احساس شیِٕ چرخاند؟ هنوز جرأت نداشت چشممی

ی تنش بیشتر شد و تارخ موهایش را تیزی به روی پهلو، رعشه

هایش به هم قفل بود و چاقو را به پهلوی دخترک تر کشید. دندانمحکم

 داد.فشار می

از کن و ببینش! چاقو رو بیشتر از تو بهای لعنتیاون چشم -

پس خوب بهش نگاه کن! نگاهش کن تا ابن  هرچیزی یادته.

 ریکاورِی کهنه و پوسیده تکمیل بشه.

ماریا با ترس سرش را به طرفین تکان داد. فشار چاقو بیشتر شد و 

هق ماریا وقتی لباس را درید و پوست نازکش را خش انداخت، هق

 رزان و ترسیده گفت:حالتی هیستریک گرفت و ل

دی لعنتی؟ هدفت از این کارها چیه؟ همین که چرا آزارم می -

 بینم کافی نیست؟بیست ساله هرشب کابوس تو رو می

فریاد تارخ رعشه به تنش انداخت. خون از پهلوی دخترک جاری شد و 

 داد.او چاقو را روی تنش حرکت می

گنداب رو ببینی هات رو باز کن تا اصِل این نه! کافی نیست! چشم -

 و بفهمی کابوِس واقعی یعنی چی!

سوخت و سرش هر لحظه بیشتر از کمر و شکمش از جای چاقو می

آور بود گرفت. صدای تارخ و عطرش آنقدر آشنا و رعبقبل درد می
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دید. تنها توانست محکم قدمِی مرگ میکه دخترک خودش را یک

کمکش نیاز داشت را  های را به هم فشار دهد و تنها اسمی که بهچشم

دانست در کنیسه نیست و آوردن آن اسم بدون پاکی به زبان بیاورد. می

 و خارج از اماکن مقدس درست نیست، اما تِه دل فریاد کشید:

 یَُهَوه! -

سیلِی تارخ دردآور بود. صورت دخترک به سمت چپ کج شد و محکم 

کشید و های دخترک خط میگلویش را فشار داد. چاقو حاال روی دست

 او توی صورتش فریاد زد:

خوای ای که نمیکدوم یهوه؟ کدوم خدا؟ کجاست این توهِم احمقانه -

 ازش دست برداری؟ یهوه وجود نداره!

آبی  هایش را باز کرد. چشم تارخ خون کشیده بود و مردمکماریا چشم

. صدای دخترک لرزان بود و درخشیدرنگش بیشتر از همیشه می

 شباهت به زمزمه نبود. خیره به او گفت:بی یواش. آنقدر که

بینه. خدا خدا هست. دقیقا همینجا... کنار من و تو ایستاده. می -

 ذاره.جواب نمیبینه و بیچیز رو میهمه

 پوزخند تارخ غلیظ بود و صدای ماریا بیشتر جان گرفت:

همین که دژخیم علم شده، همین که تو مقابل من نشستی و با خشم  -

. ازش ترسینی قدرتیه که ازش میه نیست، نشون دهندهمیگی یهو

تونین باهاش کنین با این کارهای احمقانه میترسین و فکر میمی

بجنگین. اما یادتون رفته خدا شکست ناپذیره! شما همین حاال هم 

 .مغلوب شدین

ی مرد، تمام وجوِد دخترک را لرزاند و او چاقو را روی صدای قهقهه

باری ا حرکت داد. اعبایی نداشت اگر همان اعمال خشونتی ماریترقوه

خواست ذهن ها پیش انجام داده دومرتبه تکرار کند، اما میکه سال

 ماریا را به بازی بگیرد.
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اش حِق حیات رو بینه؟ یهوه همونی نیست که با قوانیِن بی پایهمی -

کنه و با خیاِل پاداِش بهشتی که معلوم نیست از شما سلب می

اراده ها یه مشت رباِت بیود داشته باشه یا نه، از انسانوج

 سازه؟می

سوخت و سرش درد های چاقو میماریا حرفی نزد. تنش از جای زخم

گرفت بود. نگاه تارخ به خوِن روی جناِق دخترک بود. صورتش را 

جلو برد و او عاجزانه پلک بر هم گذاشت. صورت مرد و عطر بلک 

. محکم و ترسان چشم د که دخترک رعشه گرفتافغان آنقدر نزدیک ش

بست و او طعم خون دخترک را مزه مزه کرد. دستش از پشت سر او 

 پایین رفت و گردن ظریفش را فشرد.

های دنیا رو در ِدژخیم بهت خوشبختی و آرامش میده! نعمت -

ذاره. درست برعکِس یهوه که تو رو به توهِم بهشت اختیارت می

 کنه.های دنیا منع میاثِت تمام، تو رو از زیباییقانع کرده و با خب

 ۲۳۶#پارت_

 

کرد و پایان مزه می. تارخ خون را با عطشی بیدخترک بدحال بود

گردن او رو به ُخرد شدن داشت. چشم که باز کرد، با چشِم آبی و 

هایش هایش به رعشه افتاد. لبی او رو به رو شد و انگشتخیره

 تا توانست بگوید: چندبار باز و بسته شد

 کی گفته خوشبختی یعنی القیدی و آرامش یعنی گناه؟ -

نگاِه تارخ باریک شد. دخترک دستش را به کاناپه بند کرد تا توانست 

قدری صاف بنشیند. خونریزی و درِد سر و گردن فشارش را انداخته 

 بود.

قوانینی که خدا برای ما گذاشته محدودیت نیست... فقط به  -

نظم میده. اگه قرار باشه هرکس، هرکاری که  هامونزندگی
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خواد انجام بده و چهارچوبی برای زندگیش نذاره، پس تکلیف می

 شرافت و حقوِق اجتماعی چی میشه؟

فک تارخ سفت بود. فشار دستش بیشتر شد و صورت ماریا از درد 

هایش نمایان شد و فشرده شد. او که دهان باز کرد، رِد خون بر دندان

 ی توانش زمزمه کرد:ا تتمهدخترک ب

کنیم. اصِل ما بخاطر بهشت و پاداش یهوه رو عبادت نمی -

های یهوه، رسیدن به انسانیته... انسانیت یعنی فرق بین حرف

داشت خوب باشه و های خوب و بد! یعنی آدم بدون چشمآدم

 اونوقت بشه اسِم انسان رو روش گذاشت.

دخترک را از جا بلند کرد و او دار تارخ پوزخند زد. عصبی و حرص

های ماریا درد گرفت و مرد بدون را روی کاناپه انداخت. استخوان

مکث روی تن ظریف و لرزان دخترک خیمه زد. عطر تندش او را 

هایش را بست. آن صورِت زمخت و آزرد و ماریا دومرتبه چشم

م و ترسناک، روزگاری دخترک را به بنِد شکنجه گرفته و او را از عال

آدم ترسانده و به انزوا کشانده بود. دستش سمت مچ ظریف دخترک 

های دخترک بلند شد و رفت و آن را پیچاند. تیریک تیریک استخوان

 ابروهای او از درد به هم پیچید وقتی تارخ توی صورتش فریاد زد:

تو های کوچیکپس بهتره از یهوه بخوای محِض انسانیتت دست -

 کنم.چون مِن آدم هرگز بهت رحم نمیاز شکستن حفظ کنه... 

دست دخترک را بیشتر پیچاند. جیغ بلند دخترک، با سیلِی محکمی که 

او به صورتش زد یکی شد و با تواِن ناچیزش قسمت کوتاهی از 

 تورات را زمزمه کرد:

در تنگنا هستم. بهتر است به دست خداوند بیفتم تا به دست انسان،  -

 ...زیرا رحمت خداوند عظیم است

اش پیچید صورتش میان دست تارخ مشت شد و درد عمیقی در بینی

وقتی او سرش را به کاناپه کوباند. نقاب را کشید و همراه کاله شاپو 
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روی زمین انداخت. ماریا را وادار کرد روی کاناپه بنشیند و صورتش 

 درست مقابل صورت دخترک بود وقتی خشن و بلند نعره زد:

خوام آخِر گنداِب کسی که حمق! میهات رو باز کن اچشم -

 کوبی ببینی.شو به سینه میسنگ

ماریا با ترس سرش را به طرفین جنباند. هرلحظه امکان داشت از 

کرد. تارخ با خشونت حال برود و مدام از خداوند طلب مرگ می

های او را کشید و وادارش کرد چشم باز کند. ماریا پوست نازک پلک

نگاه کرد و در کسری از ثانیه، صدای جیغ  ی ترسناک اوبه چهره

بلندش در یک به یک آجرهای کاخ پخش شد. همان لحظه سیاوش و 

شهرزاد وارد کالب شده بودند. دِر پارکینگ از برخورد ماشین شکسته 

ها را به عنوان پناهگاه مقابل سینه نگه بود و سیاوش یکی از نگهبان

جیغ دخترانه برای یک کرد. صدای داشته و از پشت او شلیک می

زده به لحظه تنش را لرزاند. دستش به دور قبضه ُشل شد و بهت

در ذهِن « ماریا»های شهرزاد لرزید و اسم شهرزاد نگاه کرد. مردمک

کرد. زده به تارخ نگاه میهردو چشمک زد. ماریا هنوز وحشت

های سرخ و صورتی و اش، با آن زخمصورت سوخته و چروک افتاده

تر از آن بود که دخترک به تقال نیفتد و او با خشونت ترسناک کهنه،

اش خیمه نزند و زدههردو دستش را قفل نکند، روی جسم لرزان و یخ

 داد نکشد:

این کثافت رو پدرت رو صورتم جا گذاشته که هرگز دژخیم  -

ی مزاحم بودن رو فراموش نکنم. معاینه شدی... اون پسره

ی یک ره و این یعنی یه معاملهعرضه نداشته گناهت رو بشو

 طرفه به نفعِ من!

کرد. مردمک آبی رنگ تارخ، در پوست ماریا با وحشت نگاهش می

چروک و وحشتناکش برق میزد و چشمان سرخش از هرلحظه 
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های او های دخترک در دستتر بود. نگاهش باریک شد. مچشیطانی

 رزید:ی او لتیریک تیریک کرد و ماریا وقِت شنیدِن زمزمه

آرم که پنج سالگی کنم و بعد بالیی به سرت میطلسم رو اجرا می -

های دست نخورده ی آدممستحقش بودی. نه فقط تو... همه

گناهکارن. پدرت ُمرد، ولی من هنوز هستم. خودم از گناه مبرات 

 ریزم.تو میکنم و خوِن کثیفمی

بازوی کرد و ندانست همان لحظه ماریا مات و ناباور نگاهش می

شهرزاد اولین گلوله را خورده است. تارخ عصیانگرتر از قبل ادامه 

 داد:

نه پدرت، نه ژوبین، نه سیاوش، هیچکدوم نتونستن این بکارت  -

آم. تو قراره مسخره رو ازت بگیرن. اما من از پسش برمی

 ی من بشی.برده

کرد و تارخ یک ماریا بیشتر لرزید. قلب کوچکش گرومپ گرومپ می

های او برداشت. صورتش را با حالتی خشن و را از دور دست دستش

 اش را عصبی میان مشت فشرد.وحشیانه نوازش کرد و چانه

ها... ی ویژه و مخصوِص من. با این صورت و چشمبرده -

 ی عروسِک روسِی من باشه!خوابهتونه همهرکسی نمی

 

 ۲۳۶ادامه... #پارت_

 

های سیاوش نباید با لب رد نوازشحرکت انگشتان تارخ آزاردهنده بود. 

دستان یک شیطان آلوده میشد... اما شد. ماریا با تمام وجود تقال 

کرد و تِن منقبض از وحشتش سفت و گرفته شده بود. اسپاسم می

کشید، به اش از هروقتی بیشتر بود وقتی بلند بلند جیغ میعضالنی

او درد به عمِق های کوبید و زیر ضرب و شتم و َگِزشتارخ مشت می
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ی تیشرتش را باال زد، دخترک با تمام هکرد. مرد که لبجانش رخنه می

وجود جیغ کشید. گلویش طعم خون گرفت. حس کرد تارهای 

اش از کار افتاده و ندانست همان لحظه قلِب سیاوش دومرتبه صوتش

جان مرد را روی زمین انداخت و پشت به رعشه گرفت. جسم بی

گاه هم شدند. نگاهش میان فضای آلوده به اد تکیهپشت، او و شهرز

های تارخ را از ی آدمخاطراِت سیاِه کالب چرخید و یکی یکی چهره

 نظر گذراند. شهرزاد به آرامی زمزمه کرد:

 تا کجاش باهامی بچه پررو؟ نکنه جا بزنی! -

دست سیاوش در امتداد تنش، دور مچ شهرزاد افتاد و صدایش از او هم 

 ود:تر بآرام

 کنیم. یِر به یِر و رفاقتی.باهم شروع کردیم، باهمم تمومش می -

خواست. را نمی« رفاقت»ی قلب شهرزاد دوباره شکست. واژه

کرد. اش حسادت میآور بود که حتی دم مرگ هم به رفیِق قدیمیعذاب

بار انگشتان سیاوش به انگشتانش بزاق دهانش را محکم فرو برد و این

 پیچید.

به رگبار. اینا هرکسی که داشتم رو به آتیش کشیدن... بگیرشون  -

 کنم.پس حتی به یکیشون هم رحم نمی

های پیاپی شنیده شد و همان لحظه تن ماریا از شدت صدای شلیک

ضربات تارخ لمس شده بود. او کمربندش را باز کرده و رد شالقش 

و های ماریا فوران کرد روی تن دخترک پیدا بود. خون از جای زخم

او کمربند را دور گردن دخترک انداخت. سرش را جلو کشید و توی 

 صورتش حرص زد:

شو و سوزوند. روا نیست تو هم طعمپدرت با اسید صورت من -

 نچشی.
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رنگ به رخ  کرد وجان بود. تمام تنش درد میحال و بیماریا بی

ی زیبایش با آن همه کبودی و زخم، به چند ساعت پیش نداشت. چهره

ه نبود و زمانی به وحشت افتاد که تارخ بطری اسید را از روی شبی

زمین برداشت و مقابل شکم دخترک گرفت. پاهای او سفت و منقبض 

 شد و مرد با سر انگشت روی تن ظریف و لرزاتش خط کشید.

 خوای با من چیکار کنی؟تو... تو می -

شیطانی! آور بود. کثیف و های او زیادی دلهرهنگاه تارخ به چشم

 درست سزاواِر یک دژخیم.

خوام درد بکشی. جیغ بزنی همون کاری که بهم آرامش میده. می -

ات به گوشم برسه... اونوقته که من لذت و صدای آه و ناله

 برم.می

زده به تن دخترک را چنگ زد و در بطری را گشود. ماریا وحشت

تر برد. یینکرد و او بطری را پاهایش نگاه میهای او و دستکشدست

ی گوش ماریا را گرفت و پیچاند. دخترک با درد ناله کرد و او الله

 کنار گوشش زمزمه کرد:

ی من باشی. این سوختگی رو بذار رو حساب گفتم که... باید برده -

 ی کشته شده بگیرم. زهرچشمی که باید دِم حجله از گربه

گرفت و لرزید. تارخ گردن او را زیر دندان دخترک به وضوح می

تر میشد و او هق افتاد. بطری اسید هرلحظه به تنش نزدیکماریا به هق

دومرتبه از خدا تقاضای مرگ کرد. مرگی که در حال حاضر مثل یک 

 راه نجات بود...

ی بطری آمد. از انحنای آن ُسر خورد و ماریا با ی اول اسید تا لبهقطره

ی هم فشار داد و هایش را رواحساس سوزش شدید و وحشتناکش، چشم

کرد تا عمق استخوانش سوخته و سلول به بلند جیغ کشید. حس می

 کرد وقتی تارخ با لذت کنار گوشش زمزمه کرد:سلول تنش گزگز می
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تو راضی کن دختر کوچولو. هیچ زندانی نبوده که همینه! ارباب -

طعم سوختگی رو نچشیده باشه... و تو باید از همه بیشتر باهاش 

 جا! گاماس گاماس!باره و یکمنتها نه یک خو بگیری.

های طوسی و روشن، سرشار ماریا با ترس نگاهش کرد. عمق آن چشم

از مظلومیت و التماس بود. اما تارخ ندید. از آن دختر فقط یک جسِم 

دید و بس. ماریا برای او، ابزاِر طلسِم زمین بود و عروسکی نازک می

کالن به جیب بزند. ماریا هنوز از که بتواند با اجاره دادنش ثروتی 

ترسید. تارخ سرش را جلو برد و دخترک با تمام وجود صورت او می

هایش را روی هم فشار داد و به تقال افتاد. همان لحظه دومین لب

اش سقوط کرد. دومرتبه جیغ کشید و تارخ ی اسید روی تن برهنهقطره

ی رد و فک و چانهبه جای بوسیدن، لب زیرین او را زیر انگشتش فش

آمد، هایی که تند تند از زیرزمین باال میدخترک تیر کشید. صدای قدم

مرد را آشفته کرد و بطری اسید را روی زمین گذاشت. نقابش را 

تنظیم کرد و همان لحظه آبتین مقابلش ایستاده بود. خبر آمدن سیاوش و 

یا را هایش حک کرد و موهای مارشهرزاد، پوزخند مرد را روی لب

دور دست پیچاند و از جا بلندش کرد. دخترک حتی توان جیغ زدن 

کرد. تارخ او شد و از ته دل گریه میسر تارخ کشیده مینداشت. پشت

 را مقابل دو گماشته انداخت و صورت دخترک به زمین کوبیده شد.

آد دست و پاش رو زنجیر کنید و بیاریدش به رینگ. بدم نمی -

و ژولیت از سر نوشته بشه... هرچند، امشب داستان رومئو 

 کنه.داستان چرخیده و شهرزاد نقِش رقیِب ژولیت رو بازی می

زده نگاهش کرد و او با نیشخندی رازآلود از آنجا بیرون ماریا بهت

 .رفت
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 ۲۳۷#پارت_

 

ی کالب، چهار رینگ سرخ و کهنه هنوز سرجای خود بودند. محوطه

. نگاه کردندپت میهای زردش پتمپداد و البوی گنِد دژخیم می

سیاوش سوی رینگ سوم کشیده شد و ذهنش پا تند کرد به هشت سال 

ی آن ی کارِی چاقو. ساق پایش تیر کشید. گویا خاطرهپیش و ضربه

ضربه هم دردآور بود. کالب برعکس همیشه خالی از فایتر بود. فقط 

کرد سیاوش نگاه می او و شهرزادآنجا بودند. دخترک با رنگی پریده به

پیچید که از هایش را دور بازوی او میو سیاوش یکی از باند بوکس

ای خونریزی جلوگیری کند. جسمش آنجا بود و روحش در عمِق خاطره

نحس که شهرزاد از آن اطالعی نداشت. فروریخته بود. با تمام وجود 

ناتور ی ترمیدانست چند گلولهدست از خودش شسته بود و شهرزاد نمی

اند که اکنون به یک مشت خاک مبدل شده است. به این کوه خورده

های مردانه به آنها نزدیک میشد. شهرزاد با ترسی مشهود به گام

، «اومد»ی . زمزمهی میانش چشم دوخت و تنش لرزیدتاریکی و سایه

وار و زیرلبی از دهانش خارج شد و سیاوش با شنیدن صدای واگویه

از خشم سرخ شد و با دستانی مشت شده و چشمانی  تارخ، تا گردن

 برافروخته سمت او برگشت.

کنم پایان ببین کی اینجاست! توله گرِگ متوارِی کالب! فکر می -

ات قبال امضا شده فایتِر از رده به در. پس راه رو اشتباه دوره

 .اومدی

فک سیاوش قُرص و برجسته بود و کلماتش را با خشونِت تمام از الی 

 دندان ادا کرد:

آره! توله گرگی بودم که کالب به دنیاش آورد، اما بلوغ و قد  -

. کاری هم زدین. جوری زدین کشیدنم رو پاهای خودم بود. زدین
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بینی که... تیرتون که آخ نگم ولی مرگ بیاد جلو چشمام. اما می

 تر از همیشه جلوت وایستادم.کج کرده سمت سنگ! وحشیراه

 باال کج شد. سوک لب تارخ سمت

جونی و هرچی هم ای! ژنت زیادی خوبه! واسه همین سگآقازاده -

 نثارت کنن خش به تنت نمیفته.

هایش در شرف خرد شدن بود. تارخ تر شد. دندانفک سیاوش سفت

 دوباره گفت: ی کاوش در محوطه چرخاند وچشمانش را به بهانه

ری که اگه یه خاطِر پدُکش بشه بهاش غریبکو بهنام؟ حیفه بچه -

های آتیش گفت، سیاوش هرگز گذرش به تونلچشِم ناقابل می

 نمیفتاد.

طاقت سیاوش تا همانجا بود. طاق شد و خواست سمت او برود که 

 شهرزاد محکم بازویش را گرفت. زیرلبی گفت:

سمتش نرو سیاوش. الاقل نه االن که بیشتر از ده نفر سِر  -

 یه گلوله بیشتر نداره.شون رو سمتت گرفتن و خشابت اسلحه

 سیاوش حرفی نزد. شهرزاد جلوتر رفت.

 ما امشب اومدیم که بُُکشیم. نه اینکه کشته بشیم. -

ای درنگ، بازویش را از دست شهرزاد بیرون کشید و سیاوش با ثانیه

های تارخ دورتادور بود. گماشته چند قدم جلو رفت. حق با دخترک

 شان کرده بودند.کالب محاصره

ی وجودم رسیدم. اونقدر پَُرم که دیگه واسه یه خرین نقطهبه آ -

اپسیلون هم جا ندارم. بسه هرچی زدی. امشب... اینجا... االن... 

ای که آقاش هم وقِت عمل نوبت توئه که بخوری! از همین آقازاده

 پا پس کشید و پشت پسرش رو خالی کرد.
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ها هتارخ سرش را باالتر گرفت و سیاوش جلوتر رفت. گماشت

 مهابا فریاد زد:تر تنظیم کردند و او بیهایشان را دقیقاسلحه

خسته نشدی بس که وایستادی تو تاریکی و عین یه بختک،  -

های مردم؟ تو به خودت میگی ی کثافتت افتاد رو زندگیسایه

شاه، اما سرباز هم نیستی. بهت میگن ارباب، ولی رعیت هم از 

ست که ظاهرش و مسخره سرت زیادیه. دژخیم یه دنیای پوچ

هات باال زرق و برِق زیادی داره ولی تهش فقط گوه از پاچه

 میره.

نفس نفس میزد. تارخ همانطور ثابت و آرام مقابلش ایستاده بود اما 

اش سرشار از سیاوش در حال طغیان بود. چشمانش سرخ بود و پیشانی

 قطرات عرق. این دفعه نگاهش باریک شد.

زالو بترسم؟ من رو زندگیم قمار نکردم که یه واسه چی باید از  -

شو با خرد کردن مفت چنگت! تقاص شبه ازم بگیریش و بگم

 بَر!گیرم مردِک مفتاستخونات پس می

هم به دنبال همین بود. نگاهش سمت  های تارخ برق زد. اوچشم

شهرزاد کشیده شد. دخترک لرزید و سیاوش محکم مچ دستش را 

 گرفت.

ن کم نبود تو دست و بالم که آدم ریسه کنم پشت پوسِت خر کَ  -

سرم، ولی ترجیح دادم تنهاییم با کسی تقسیم شه که حتی دِم باخت 

 مو ول نکرد.هم دست

دخترک جان گرفت انگار. جلو رفت و کنار سیاوش ایستاد و سرش را 

 رفت. باال گرفت. تارخ یک تای ابرویش را باال برد و یکی دو قدم جلو

شوربا، الاقل روغنش به شما دوتا این آِش شلم خوبه! وسط -

 ماسیده.

 و رد نگاهش را سمت شهرزاد تغییر داد:
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تموم این مدت برای این تعلیمت دادم که طلسم نهایی رو اجرا  -

کنی، ولی تو... در عوض جبران، به دژخیم خیانت کردی. پس 

 ازم نخواه که ببخشمت.

را فشرد و او صدایش را تر دستش گلوی شهرزاد لرزید. سیاوش محکم

 مستحکم حفظ کرد.

من واسه بخشش اینجا نیستم. اومدم که بجنگم. همین حاالشم  -

ات به فنا رفته و آدمات کم تلفات ندیدن. تا بخوای انبارهای اسلحه

 جبران کنی، جسدت هم وسط قبر تبدیل به کود حیوانی شده.

ورد و رو به آنها اخم تارخ رنگ گرفت. به آبتین اشاره زد ماریا را بیا

 گفت:

 

 ۲۳۷ادامه... #پارت_

 

بسه هرچی فرصِت لغزخوندن بهتون دادم. خودتون مسیر خون  -

ذارم. دژخیم تون احترام میانتخاب کردین، منم به تصمیم رو

ی طالییم هم اینجا باشه. خواد جعبهیعنی آزادی! اما... دلم می

 حیفه تنها تنها کشته بشین.

سر شد اما صدای باز شدن یکی از درهای پشت ی پاسخسیاوش آماده

را منحرف کرد و سمت عقب چشم چرخاند. پاهایش برای یک  او

لحظه سنگین شد و نفسش گرفت. چشمان خون کشیده و حیرانش روی 

های تنش پایش زنجیر شده بود. لباس چرخید که دست ودخترکی می

کشان کشان جلو  را پاره بود و سه نفر نگهبان به همراه آبتین او

تر از جانریخت و بیآوردند. خون از پاهای ماریا روی زمین میمی

رمقش به مقابل دوخته شد و... خیره آن بود که راه برود. نگاه بی

شدنش در آن یک جفت چشم لرزان و سیاه، انگار خط پایاِن بغضش 
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بود که شکست و قطره قطره روی صورتش چکید. گلوی سیاوش 

خواست سمت او ناخودآگاه دست شهرزاد را رها کرد وسنگین شد. 

 برود که فریاد تارخ مانعش شد:

برسه، حکِم تیِر جفتتون رو صادر کردم و  دوم قدم اولت به قدم -

در دم نفستون قطعه. وایستا سر جات و کاری که به خاطرش 

 دهن شیر رو تموم کن. اومدی تو

 متقابال خروشید: او هم سیاوش سمت او برگشت. جلو رفت و

 باهاش چیکار کردی حرومزاده؟ -

پاسخ تارخ به او تنها یک نیشخند بود. این بار شهرزاد را مخاطب 

 قرار داد:

. اما از اونجایی که آخِر این قصه با خون شما سه نفر امضا میشه -

. خودت خوام بهت حق انتخاب بدمهمیشه برام عزیز بودی، می

 شلیک کنم؟کنی، یا من سمتش شلیک می

شهرزاد حیران و ترسیده نگاهش را میان تارخ و سیاوش چرخاند. 

دست سیاوش سمت غالف پشت کمرش رفت و قبل از کشیدن اسلحه، 

اش را زدهبهت جاِن دخترانه نگاه حیران وی بیصدای شلیک و ناله

سمت عقب چرخاند.  نگاهش به پای ماریا افتاد که خم شده بود و 

قلبش لرزید و صدای تارخ در گوشش زنگ زدن خونریزی داشت. 

 گرفت:

تو خطا کنی، تقاصش از اون دختر گرفته میشه. پس پسر خوبی  -

 باش.

فک سیاوش از دو طرف برجسته شد. اسلحه را بدون مکث بیرون 

اش ای شلیک کرد که سر اسلحهکشید و آخرین تیرش را سمت گماشته

ه روی زمین افتاد و او هنوز سمت ماریا بود. مرد در کسری از ثانی

 اسلحه را سمت تارخ گرفت. با نهایت خشم فریاد زد:
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و تهدید نکن احمق! من از خودمم بُریدم! به خاطر ماریا با من -

ام عددی هستی که تمام دنیا جنگیدم... فکر کردی تو واسه

 هات رو؟فاکتورت بگیرم و ُخرد نکنم یکی یکی استخون

 از قبل سیاوش را آتش میزد. تارخ آرام بود. آرامشش بیشتر

اگه واقعا دوسش داری، به شهرزاد بگو بین عشق و رقیبش، به  -

 و زنده بذاره.یه نفر شلیک کنه و اون یکی

اش خطاب به تارخ «بی همه چیز»ی نگاه سیاوش سو نداشت. زمزمه

ی خیس از اشک ماریا چشم رخ سیاوش و چهرهبود و شهرزاد میان نیم

میان دست لرزانش فشرد و چند قدم سمت تارخ  چرخاند. اسلحه را

 رفت. آن را سمتش انداخت و تا حدودی بلند گفت:

انقدر دوسش داشتم که به تو و دژخیم خیانت کنم، واقعا خیال  -

تونم بُُکشم دختری کشم؟ یا فکر کردی میکردی روش اسلحه می

تونه زندگی رو که امشب به چشمای خودم دیدم بدوِن اون نمی

 کنه؟

ی ماریا برای یک لحظه زده سمتش سر چرخاند و گریهسیاوش بهت

ای را که توانستند باور کنند عالقهمتوقف شد. انگار هیچکدام نمی

مقدمه به زبان آورده بود. تارخ ابرویش را باال برد. سر دخترک بی

ی خودش را از زیر شنل ی شهرزاد نشست و اسلحهکفشش روی اسلحه

 بیرون کشید.

رخب. من بهت حق انتخاب دادم اما حاال که ترجیح میدی بسیا -

 کنم.بازم قربانی باشی... منم درنگ نمی

ی کالب پیچید و تا سیاوش بخواهد صدای جیغ بلند ماریا در محوطه

ی اسلحه چکیده شد و نفس شهرزاد ته سینه سمت دخترک برود، ماشه

های دست گرفت. روی زانو افتاد و سیاوش کنارش زانو زد. دخترک

خیس از خونش را از روی شکمش برداشت و سیاوش با صورتی 

 خیس از عرق سمت تارخ فریاد زد:
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و چیکار کردی پفیوز؟ چه غلطی کردی حرومزاده؟ چرا گناِه من -

 شوری کثافت؟با خوِن شهرزاد می

ی ی دخترک به سینهرنگ و محو. شانه. بیتارخ فقط نیشخند زد

سردش را در آغوش گرفت. کث جسم نیمهسیاوش خورد و او بدون م

خواست مقابِل جماعِت تر بود و نمیگلویش از هروقتی سنگین

 های دژخیم بشکند. شغال

هایی که... پشیمون... باشن رو قبول ی آدمیادته... گفتی خدا همه -

 کنه؟می

جان بود. سیاوش کف دستش را جای گلوله گذاشت و لحن دخترک بی

دانست کارش پیامد مثبتی ندارد، اما تکان داد. می با گلویی سنگین سر

نتوانست برای کم کردن خونریزی تالش نکند. شهرزاد به سختی 

 زمزمه کرد:

خوان اونا... تمام هدفشون اینه که.... خدا رو نقض کنن. می -

آدم... به جایی برسه که بفهمه خدایی وجود نداره که به کمکش 

مین حاال... همین حاال دارم نور بیاد. اما... خدا هست سیاوش. ه

 بینم.رو می

صورت سیاوش از فرط خشم و بغض کبود بود. شهرزاد دست 

 های او را گرفت.آلودش را باال آورد و سیاوش محکم انگشتخون

 چرا هیچوقت بهم نگفتی دختر؟ چرا نذاشتی بفهمم؟ -

 ۲۳۸#پارت_

 

انست. تنش هر خواست لبخند بزند، اما نتوشهرزاد به سرفه افتاد. می

لحظه سردتر میشد و لحنش بریده بریده بود. با هر قطره خون از میان 

 .جهیدهایش بیرون میلب
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تو پیدا کردی. تو و ماریا... گفتم که... چی بشه؟ تو ماهمی -

کنین. تیره و روشن... با هم معنا پیدا همدیگه رو کامل می

 کنن. من... من از اولم یه ضلع اضافی بودم.می

های سرد او را تر انگشتسیاوش سرش را به طرفین جنباند و محکم

 فشرد.

صاحاب هردفعه سراغت نمیومدم. از اگه اضافی بودی مِن سگ -

خودم بیشتر بهت اعتماد داشتم چون تو این بیغوله فقط تو بودی 

 که بهم خیانت نکردی. جای رفیق، همیشه زیادی دوِست داشتم.

آن جمله را شنیده بود. آرام و مالیم  . باالخرهشهرزاد لبخند زد

جان او خیره هایش را روی هم گذاشت و سیاوش به صورت بیچشم

دار هایش سقوط کرد و او بغضدست دخترک از میان انگشت شد.

 هایش دست کشید.روی چشم

خاطر دفاع از راحت بخواب بلوندی. دیگه مجبور نیستی به -

 فروشی.تو به سیاهی بگناه روحهای بیآدم

کرد. نگاهش به هق میتن شهرزاد آرام گرفته بود. ماریا شدیدا هق

آلوِد سیاوش بود وقتی صورتش را باال گرفت و با چشمانی دسِت خون

 سرخ فریاد زد:

تونی وایستی اونجا و بِر و بِر کثافت! کثافِت رذل! چطور می -

 گناه رو نگاه کنی؟های یه دختر بیتموم شدن نفس

ی ابرویش را باال انداخت. قدمی سمت سیاوش برداشت و تارخ یک تا

 با همان لبخند خبیثانه گفت:

 تونی از خدات بخوای نجاتش بده. مگه بهش معتقد نیستی؟می -

های لرزانش را گشود. تارخ حرف نگاهش کرد و ماریا پلکسیاوش بی

 پوزخند زد و ادامه داد:
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یک عمر بهتون بینی؟ شماها فقط به چیزی اعتقاد دارین که می -

 دیکته کردن. خدایی وجود نداره.

های ماریا از هم فاصله گرفت. جمالتش را یکی یکی به زبان آورد لب

 و نگاه سیاوش سوی او کشیده شد که کالم تارخ را از نیمه برید.

. شماها کردیاگه وجود نداشت این همه واسه انکارش تالش نمی -

کنین. قدرتتون کاذبه ر میتون رو پُ با دروغ و فریِب بقیه گنداب

ی بزرگی برداشتین که درنهایت دونین لقمهچون خودتونم می

 کنه.تون رو خفه میهمه

 زده سمت او برگشت و با خشم فریاد زد:تارخ با چشمانی وق

 ی وراج رو!اش کنید دخترهتو ببند احمق! خفهدهن -

است های دخترک گرفت و ماریا که خوآبتین طناب قطوری سمت لب

تقال کند، کف دستش را سمت صورت او باال برد. دخترک محکم 

هایش را بست. مچ آبتین درد گرفت و صورتش جمع شد وقتی چشم

سیاوش آن را عقب برد و پیچاند و از الی دندان، خشن و عصبی کنار 

 گوشش غرید:

های خیابون تو این مختصات هرکی کج بره یا میفته تو چاله چوله -

خوری دستت رو کنه. گوه میشهرداری گیر مییا جوازش تو 

 چیز!پری پفیوِز بی همهکنی و هرز میسند می

تر از همیشه، آبتین گذاشت. وحشیی پیشانِی اش را گوشهو اسلحه

سپروار مقابل ماریا ایستاد و سمت تارخ برگشت. این بار بلند فریاد 

 زد:

رنه پُر بیراه های حمالت بگو دور شن از کریستاِل من. وگبه آدم -

ات نچکونم و نیست همین حاال ماشه رو تو مغِز سِگ دِر خونه

 نفرستمش سرای باقی.
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های او زل زد که چطور با شدت تکان ماریا با صورتی خیس به شانه

هایش اشاره زد که از دور ماریا پراکنده شوند. خورند. تارخ به آدممی

 نه کشید. با سر به رینگ اشاره کرد و آبِی چشمانش زبا

خاطر نجات کریستالت هم که بسیار خب. پس برو تو قفس و به -

تونی برش شده، برای آخرین بار مبارزه کن. اگر برنده شدی می

 داری و با هم از اینجا برین.

هایش از فرط خشم خشک شده و سیاوش چند لحظه نگاهش کرد. لب

اخمش رنگ تََرک برداشته بودند وقتی آنها را با سر زبان تَر کرد.

 گرفت و آبتین را روی زمین ُهل داد.

 مو ُمرده فرض کن.قرار نیست شکست بخورم. از االن رقیب -

های خیس از اشک ماریا نگاه نکند وقتی باند و سعی کرد به چشم

بوکس را باز کرد و دور پای او، برای توقِف خونریزِی حاصل از 

 گلوله پیچید. سر به زیر و آرام زمزمه کرد:

ات دونم اگه همین حاال واسهتم که دوا درمون ندارم، میدهشرمن -

کشه. ولی بدون با هر ذره بمیرم هم درِد این وامونده ته نمی

 دردی که به تنت بپیچه، چند برابر مکافات به قلِب من القا میشه.

های ماریا شدیدتر شد. سیاوش حاال مقابلش بود. اعبا نداشت اگر اشک

ک به یک افراد دژخیم، ماریا را به آغوش بکشد و همین حاال، مقابِل ی

های صورتش را ببوسد که دردشان تمام شود. اما جدا شدن آنقدر زخم

ی ظریفش در این موقعیت بغرنج، بدون از دخترک، بعد از لمِس جثه

هایش را مشت کند و ماریا های دنیا بود. ترجیح داد دستشک از محال

 گفت:

زنه. با این همه آدم و تشکیالت، داره بهمون یه دستی می -

 خوایم از اینجا بریم؟چجوری می
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آلودش کنار سیاوش طاقت صدای لرزان او را نداشت. دست خون

 هایش را زدود.ی آستین اشکصورت ماریا نشست و با حاشیه

ریم. همونجوری که از گاراژ رفتیم. خدا گریه نکن عزیزم. می -

نوز شروع نشده به سر ی ما هذاره قصههمیشه هست... نمی

 برسه.

هایش لرزید و سیاوش به او پشت های ماریا شدت گرفت. لباشک

 کرد. همان لحظه صدای لرزان او را شنید:

 

 ۲۳۸ادامه... #پارت_

 

من با تو تا آخر عاشقی رفتم، هیچوقت هم از این راه برنمیگردم.  -

ُمردن مون به سر برسه، خوشحالم که وقِت حتی اگه همینجا قصه

 های قلِب تو بود.قلبم تو دست

قدم سیاوش ناخودآگاه سنگین شد. سیبک گلویش لرزید. قلبش هم لرزید 

تر شد و سمت شهرزاد رفت. اش فشردههای مشت شدهوقتی انگشت

نفس او اش را از تن بیرون کشید و روی جسم سرد و بیهودی

های به دستکشهایش رینگ را نشانه گرفت و با پوزخند انداخت. قدم

هایش بود. ای زل زد که در آخرین مسابقه در دستسیاه و سفیِد کهنه

جا را کرده بود. نگاه ترسیده و مبهوت ماریا به ظاهرا تارخ فکر همه

های کرد. لباسهایش را محکم میژوبین بود که با دندان باند بوکس

رکابی های اوجینالش در مقایسه با شلوارجین و برند ساندا و کفش

آمد. همان لحظه مشکی سیاوش، شاید یک برگ برنده به حساب می

ها اشاره زد. سمت ماریا رفتند و او را قدری تارخ به دوتا از گماشته

اِی زیر پاهایش نگاه کرد ی شیشهزده به دریچهجلو بردند. دخترک بهت

 و با صدای تارخ، سیاوش سمت عقب برگشت.



 

914 | P a g e 
 

رار کنم. یک ساعت فرصت داری تک دونم قوانین روالزم نمی -

کنم خودت بجنگی. اگه برنده شدی آزادی، اما اگه نه... فکر می

صندوق جریمه رو یادته. با این فرق که قبل از مرگ، جریمه 

 بینی.جلو چشمات می شدن ماریا رو

لرزید و ماریا با ترس نگاهش های سیاوش به وضوح میمردمک

ای که به آب یخ باز میشد ود. دریچهی جریمه را یادش بکرد. جعبهمی

کردند. ژوبین با نیشخند کرد در آن حبسش میو اگر کسی تکدی می

 وسط رینگ رفت. مقابلش ایستاد و دستی دور دهان کشید.

موش شدنت زیادی َمَلسه. خوب بلدی متواری شدن و تو سوراخ  -

 بینی که! تهش رسیدیم به هم! چپبدن رو، اما می

هایش بود. ژوبین عزم کرده بود جفت پا مماس با مژهابروهای سیاوش 

 روی اعصابش برود.

تونه فرار کنه. تکراِر سوِگ سیاوش همچین آدم از بخت و اقبالش نمی -

 هاشم از بَر باشی.االصلی باید قصه و افسانههم بد نیست! تو که ایرانی

ار تو مردک پفیوز. سرنوشت سیاه، اسم سیاه و روزگببند چاک دهن -

 ارزه به کم آوردن مقابل شیطان.سیاه، می

هایش مشت شد. ژوبین اخمش را در هم کشاند و سیاوش از الی دست

 دندان ادامه داد:

بری حرومزاده. تو واسه آرزوی سوِگ سیاوش رو به گور می -

کنم که اسِم سوزونمت و خاکسرتم فوت میمن تونل آخری. می

 نحست هم اینجا نمونه.

مقابل صورتش گرفت. ژوبین متقابال گارد گرفت و هایش را دست

ی لبش سیاوش روی پاهایش، رقص پا را آغاز کرد. پوزخند حاشیه

 هایش را سمت خودش انحنا داد و لب زد:صدا بود وقتی انگشتبی

 بیا جلو نوکِر دژخیم.  -



 

915 | P a g e 
 

و ژوبین ابرو در هم کشید و روی پاهایش چرخید و به سمت او حمله 

حشیانه و کشنده بود. آنقدر که ماریا سرش را پایین کرد. ضرباتشان و

خواست صورت زخمی هایش روی هم فشرد. نمیانداخت و محکم چشم

ی سیاوش را نگاه کند وقتی خاطرات چند سال پیش در مرده شدهو خون

اش با یک مرد هیکلی بود. مخیالت او زنده شده بود... آخرین مبارزه

تا درنهایت به کمر روی زمین افتاد.  آنقدر بدون آخ گفتن مشت خورد

مرد ساق پای چپش را گرفته و جواِن هفده ساله را بیشتر از پنج دور 

میان رینگ چرخانده بود. هنوز هم تصاویر نامفهوم از مردمی که 

کرد. صدای هیاهو باال کجی میدادند به او دهنهوهوکشان شعار می

کرد. او با فخرفروشی به  گرفته بود وقتی از خستگِی مرد سوءاستفاده

سر غافلگیرش کرد. چیزی به کوبید و سیاوش از پشتسینه مشت می

ی بُرد نمانده بود که... دومرتبه ساق پایش تیر کشید. طعم تلخ آن لحظه

ی ژوبین ی کاری هنوز زیر زبانش بود. همان لحظه ضربهضربه

صورتش را هدف گرفت و سیاوش محکم به حصار رینگ برخورد 

رد. ژوبین امانش نداد. سیاوش به وضوح رمق نداشت و او نفسش ک

کرد و ذهِن سیاوش به زمانی هق میهنوز تازه بود. ماریا شدیدا هق

هایش کشیده شد که دکتر به بهنام خیره شد و آِب پاکی را روی دست

ضربه به عضالت پشت ساق، مسبب پارگِی رباِط صلیبی »ریخت:

های مفصل زانو و پارگی و میگم اما... آسیبقدامی شده. متاسفم که این

رو  منیسک، خبر از این میده که پسر شما به هیچ عنوان نباید ورزش

ادامه بده. هر ورزشی که دویدن و تحرک داشته باشه، ِمن بعد برای 

 «سیاوش ممنوعه...

مشت محکم ژوبین و صدای جیغ ماریا، سیاوش را به خودش 

دید. شنید و روپوش سفیدش را نمیرا نمی برگرداند. دیگر صدای دکتر

ای که پسر نوجوان را از رویای حاال او وسط رینگ بود. رینگ کهنه

های طال دور کرد و به زنداِن پولشویی و قهرمانی و بلند کردن کاپ

جنگید. به خاطر های بهنام انداخت. االن فقط باید میزمین خواری
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ریا که منتظر حرکتی از جانب او خاطر مااش. بهشده ی سوختهگذشته

 بود...

های مغزش اکو شد. ژوبین نیشخند های بلندش میان نورونصدای نفس

زد و او پشت دستش را روی دماغش کشید و خونش را زدود. 

هایش روی هم فشرده شد. گرِگ درونش، دوباره وحشی شد و با دندان

زده و بهت فریادی بلند سمت ژوبین خیز برداشت. حاال او بود که

 کرد.ممتد سیاوش را تحمل می حیران ضربات سنگین و

 

 ۲۳۹#پارت_

 

سیاوش دست از قوانین بوکس شسته بود. با تمام وجود، حتی با نقض 

زد و تنها تمرکزش این بود که او را از اصول، به ژوبین ضربه می

میدان به در کند. ژوبین به عینه ترسیده بود. گردنش میان دست او بود 

کوبید و از الی دندان اش را به میله میو سیاوش با حرص پیشانی

 گفت:می

توئه کثافت بودی که بهم چاقو زدی. از پشت زدی چون ذاتت  -

تو که های شکستهصفته و رذل، ولی کور نبودم، دیدم دستروباه

بهم خیانت کردی. تو از پشت زدی که خورد، ولی من رو به رو 

. قیمه قیمه و کنم ژوبینرم. ریز ریزت میآتو میو از مقابل دخل

 کار!ی آش شعله قلمهم قد و قواره

آلودش کف رینگ افتاد و سیاوش ژوبین مجال دفاع نداشت. جسم خون

روی او نشست. بدون مکث به صورتش ضربه میزد. نگاهش به او 

جاِن ژوبین خیره شد که زیر زده به تِن بیخصمانه بود و ماریا وحشت

خورد. نفرتش بیشتر از آن بود که ی سیاوش تکان تکان میهامشت

تارخ با نیشخند به ساعت  ی ژوبین هم بردارد.حتی دست از سر ُمرده
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اش نگاه کرد. یک ساعت تمام شده بود. به آبتین شاره کرد و او مچی

اهرم دریچه را کشید. صدای جیغ بلند ماریا و فرو رفتنش در آب، تِن 

نگاه کرد. جسم  و با چشمانی سرخ به جای خالی اوسیاوش را لرزاند 

های رینگ پرید. برایش جان ژوبین را رها کرد و از روی طناببی

توانست غرق شدن مهم نبود اگر وسط راه سمتش شلیک کنند. نمی

دخترک را ببیند. ماریا شنا بلد نبود. اگر هم بلد بود، در آن آب یخ زده 

چیزی جز دست و پا زدن از توانش  اش،و با زنجیرها و پای زخمی

 آمد. سیاوش مقابل دریچه بود. آبتین کنار گوش تارخ گفت:برنمی

 س تا کلکش واسه همیشه کنده شه.اش یه اشارهتتمه -

خوام بدونم َجنَِم گرگی که خودم فعال نه پسر. بذار دلخوش باشه. می -

 تربیتش کردم چقدره.

مکث توی دریچه شیرجه زد. دمای اخم آبتین جمع شد و سیاوش  بدون 

هایش به هم کوبیده شد و با بدبختی دهانش آب آنقدر پایین بود که دندان

جان ماریا را سفت نگه داشت که آن را نبلعد. هردو دستش دور تن بی

افتاد و محکم او را در آغوش گرفت. سر از آب بیرون آورد و نفس 

کرد تنش از سرما حس می ها خارج شد.بلندش بخار مانند از میان لب

ی اش چسبید و زمزمهرمق به سینهحس شده وقتی دخترک بیبی

 جانش شنیده شد:بی

 سیاوش... -

اش چسبید تر او را به سینه گرفت. صورت ماریا به سینهسیاوش محکم

و دخترک در اوجِ برودت، نیازمند و عطشناک عطر او را به ریه 

 کشید.

 م نفِس سیاوش.جاِن سیاوش؟ همینجا کنارت -

. من... من بدون تو، از این دنیای سیاه و فقط محکم بغلم کن -

 ترسم.دژخیمش می
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ی جانش حال سیاوش را بدتر کرد. با گلویی سنگین به چهرهصدای بی

ی دریچه رفت. زخمی و موهای خیِس او نگاه کرد و سمت لبه

ختی زنان دخترک را از آن مخمصه خارج کرد و خودش را به سنفس

طاقت و بار بیبیرون کشید. تمام تنش کوه یخ بود وقتی دومرتبه و این

ی ماریا به سینه حریص دخترک را میان بازوانش حبس کرد. پیشانی

سیاوش چسبید و در آغوشش جمع شد. آخرین نگاهش به چشمان خون 

ی او سرشار از حرف بود. دست سیاوش با همان دستکش بوکس کشیده

اش را نوازش ی ظریف و زخمیماریا نشست و گونه ی صورتحاشیه

 داد.

ریم از این ی طوسی. دوتایی با هم میاز هیچی نترس چشمه -

ردی رو آدمش کنی. من هنوز مرداب. خیلی مونده تا این دیِو مخ

آ سر موندمخواب سفیده و دید زدنای از پشتتو کِف اون لباس

ها ی فرشتهقیافهرنگ و پوشیش، درست همکریستال! وقتی می

 ذارم اینجا از هم جدامون کنن؟میشی. مگه می

گذاشت؟ تارخ قدم قدم ماریا سعی کرد لبخند بزند، اما مگر اشک می

تر از قبل به آمد و اخم سیاوش در هم قفل شد. او را کیپنزدیک می

هایش، ناله کرد و به سینه گرفت و دخترک با احساس درد استخوان

هایش را بست و اوش مبهوت نگاهش کرد. ماریا چشمهق افتاد. سیهق

 سیاوش رو به تارخ فریاد کشید:

 ی نامرد؟لقمهباهاش چیکار کردی حروم -

 تارخ نیشخند زد. حاال مقابل آنها ایستاده بود.

 کردم! اون دختر متعلق به دژخیمه، نه تو!کاری که باید می -

ک را فک سیاوش سفت شد و از دو طرف برجستگی گرفت. دختر

اش با شدت پُر و خالی روی دست بلند کرد و مقابل او ایستاد. سینه

 خورد.های ماریا روی تنها پناهگاهش ُسر میمیشد و اشک
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بینم آری بی پدر و مادر! مرد نمیگوه خوردی که حتی اسمشم می -

شکنم، هم از انگشت تو شیره بزنه واسه کریستاِل سیاوش. هم می

 فی رو که کج رفته باشه سمتش.آرم دسِت کثیجا در می

ی ابروی دیگر گوشه تارخ یک تای ابرویش را باال برد. با سر اسلحه

 را خاراند و گفت:

پس منتظر چی هستی؟ بیا جلو پسر! منم بدم نمیاد اینجا آخرین  -

 برگ از داستان تو باشه.

ی او سیاوش کوتاه و گذرا به ماریا نگاه کرد. جسم نحیفش مقابل سینه

ی دیگر از حال . شاید سر جمع تا ده دقیقهحال بودرزید و بیلمی

 رفت.می

خوام برم. حاال نه! باشه طلبت تا جاش و مکانش! االن فقط می -

 ژوبین رو نمِد وسِط رینگ پهن شده، این یعنی من آزادم.

  ۲۳۹ادامه... #پارت_

 

تارخ نیشخند زد. دو قدم جلو رفت و سیاوش نامحسوس پایش را سمت 

 عقب ُسر داد.

تونه نفس الاقل مرد باش و سر حرفت بمون. این دختر نمی -

. بند خونریزی داره. منم اینجا هیچ امکاناتی ندارمبکشه. پاش یه

 باید ببرمش درمونگاه.

کرد. بزاق دهانش را فرو خس میی دخترک خسگفت. سینهراست می

 دار ادا کرد:ی بعدی را خشبرد و جمله

یا شو. قول میدم با پای خودم برگردم و بازم بجنگم. بیخیاِل مار -

 های من توفیر داره با ادعاهای تو.قول
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و از اینجا بذاری بیرون مأمورا بهت خوای بری احمق؟ پاتکجا می -

بود.  ی عضویتت تو کالب رو بهشون لو دادهامون نمیدن. ژوبین سابقه

 .هم گردن تو افتادهسوزِی تاالر با عکس و مدارک محکمه پسند! آتیش

لرزید. هایش میصورت سیاوش خیس بود از عرق. ماریا روی دست

زد. تارخ تر بود و رنگ پوستش به کبودی میفکش از هروقتی سفت

جلوتر رفت و دور آنها چرخید. سیاوش ناخودآگاه ماریا را بیشتر به 

خودش فشرد. تن دخترک باز هم درد گرفت. خواست ناله کند... اما 

جان نداشت. فقط صورتش جمع شد و سیاوش با بغض نگاهش کرد. 

 صدای تارخ شنیده شد:

زدم و همین حاال با یه تیم اگه من جای تو بودم، قید ماریا رو می -

رفتم کشوری که بهم پناه بده و آب هم از آب تکون ای میحرفه

 نخوره.

کرد میحال به سیاوش های ماریا باز شد. غمگین و افسردهالی پلک

 های دخترک زمزمه کرد:وقتی او خیره به چشم

مو بزنم و لهش کنم زیر پا، اما بیخیاِل ماریا شاید بتونم قیِد زندگی -

 شم.نمی

های ماریا لرزید. سیاوش نگاه از او گرفت و سمت عقب چرخید. با لب

 ابروهایی گره خورده به تارخ خیره شد.

 مونم.ا کنارش مییا با نفسم از اینجا میرم، یا همینج -

 حتی اگه جفتتون از پا دربیاین؟ -

 گلوی سیاوش سنگین بود و صدایش زخمی.

 و قبال به خودشم گفتم.میرم که زنده بمونه. اینبراش می -

ی سیاوش های سرخ و افسردهماریا حس کرد سرش سنگین شده. چشم

ت دید. دست ظریفش را باال برد. سیاوش با مالیمرا تار و دوتایی می

هایش را روی هم گذاشت. بیش از اندازه به نوازش آن دست پلک
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ی او ظریف محتاج بود اما... دست دخترک قبل از رسیدن به گونه

های روشن و خوشرنگش بسته شد و دستش روی حال شد. چشمبی

 ی سیاوش سقوط کرد.شانه

 

 هر لحظه حالم بدتره تو این روزا

 امروز اگه اینه که ای وای از فردا

 دلگیرم از تموم دنیا فقط بیا

 مو این دوری سوزوندبیا که زندگی

 چه خاطراتی از تو پیش من جا موند

 مو جز تو کسی نخوندی غمگینقصه

 

زده نگاهش کرد. چندبار با خشونت و سیاوش چشم گشود و وحشت

کرد که تارخ سر هم اسمش را صدا میمحکم تکانش داد. بلند و پشت

 تش چرخاند و گفت:بطری را میان دس

شنوم و رو نمی از حال رفته. ناراحتم که وقت مجازات فریادش -

 های تو نصیبم میشه.فقط غرش

 

 میریم شبیه زنجیریمبی هم می

 گیریمیه لحظه دور از هم آروم نمی

 بارون دیوونگی داره

 عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره
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م نبود. تارخ نگاه سیاوش هیچ حالتی نداشت. دیگر حتی خشمگین ه

بطری را گشود و او بازویش را سپروار مقابل صورت ماریا گذاشت. 

جان نگاهش سو و بیهای آبی رنِگ مرد برق زد و سیاوش کممردمک

 کرد.

زمین زیادی گرده. پدرت چند سال پیش زد زیِر پِِل شراکت و  -

حاال پسرش هیزِم آتیشی شده که قراره رو تن و بدنش هک کنم. 

قلبا راضی نیستم اما... دژخیم اهل فراموش کردن باور کن 

 نیست!

نگاه سیاوش به بطری بود. ماریا را بیشتر در آغوشش جمع کرد و 

 صورت او را کامال پنهان ساخت.

مو تو این کالب معامله کردم. یه عمر با جهنم و من تمام زندگی -

 ترسم، نه از آتیش!سیاهی خو گرفتم. دیگه نه از مرگ می

ی پا چرخید و شناسی روی پنجهتش را باال برد. او با وقتتارخ دس

 ی بطری بیرون جهید.قطرات اسید یکی یکی از دهانه

 

 تو بی من و من بی تو چی مونده از ما

 بیا یه مرهمی بذار رو این دردا

 نیستی و من دل تو دلم نیست 

 فقط بیا

 و هیچی به جز اشکت نشکوندغرورم

 ترسوندو بهم بگو چی آخه چشمات

 بی تو واسه نفس کشیدن هوا نموند

 



 

923 | P a g e 
 

اش برای یک لحظه سوخت و تیر کشید. سوزش عضالت سر شانه

ی بازویش تا عمق استخوان رخنه کرد و تمام دردش را با فشردن جثه

هایش نشان داد. صدای ی ماریا و به هم فشردن چشمرنگ پریده

یاپی پشت تر از درد سوختگی نبود. دو شلیک پشلیک، آزاردهنده

زانوهاش خورد و او بیشتر از آن نتوانست روی پا بایستد. نفسش ته 

. سینه گرفت وقتی کنار دریچه زانو زد و ماریا را مقابلش گذاشت

آمد. دست تارخ با هایش به سختی باال میپوست تنش ملتهب بود و نفس

رفت. کالب دور سرش دوران اسلحه مقابلش بود و سر سیاوش گیج می

رد و هرلحظه رو به سقوط بود. تارخ انگشتش را به ماشه نزدیک کمی

 ای بههای سیاوش بسته شد و ندید قبل از شلیِک تارخ، گلولهکرد. چشم

سرش اصابت کرد و نفس مرد، در اوجِ ناباوری، برای همیشه پشت

 قطع شد.

 

 میریم شبیه زنجیریمبی هم می

 گیریمیه لحظه دور از هم آروم نمی

 دیوونگی دارهبارون 

 عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره

 «زنجیر/گرشا رضایی»

 

 اش را فوت کرد و آن را سمت سیاوش گرفت.آبتین دود اسلحه

 

 ۲۴۰#پارت_
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ی آخر رو بزنه، ولی من این شاِه تقلبی آخرشم نتونست ضربه -

 کنم.بازی مسخره رو تمومش می

ی خوردهاش نشست. سمت عقب برگشت و مشت گره دستی سر شانه

مردی درشت هیکل به صورتش کوفته شد. روی زمین افتاد و اسلحه 

های زنانه در کالب اکو شد و آبتین از دستش ُسر خورد. صدای پاشنه

 گفت:حالت میزده به او نگاه کرد که با نگاهی سرد و بیبهت

دونم کجای قوانین رو اشتباه جا انداختم که فکر کردی نمی -

تو جمع کن و برو سراغ م رو بزنی. تن لشی پسرتونی پنبهمی

هام رو اذیت کرده. ها بچهی کافی طی این سالشهره. به اندازه

 خواد به روش خودت زجرکشش کنی.دلم می

آبتین محکم بزاق دهانش را بلعید و از جا بلند شد. نگاه زن سمت 

شباهت به سیروان نبود اما صدای هایش بیسیاوش حرکت کرد. چشم

 درست گرمای صدای سیاوش را داشت. گرمش،

یاسر؟ این همه سال اجیرت کردم مراقِب پسرم باشی که حاال بِر  -

و بِر نگاهش کنی تا از خونریزی تلف بشه؟ جفتشون رو از اینجا 

 اش.ببر. هم خودش، هم دختری که نطلبیده آِب حیات شده واسه

ی ازهای بعد، کالب پُر شده بود از جنیاسر سر خم کرد و لحظه

تر از کرد. ژوبین احمقهایی که پلیس را بیشتر از قبل گمراه میگماشته

، اما آن بود که برای انتقام از سیاوش دم و دستگاِه تارخ را لو ندهد

ها و مدارِک حاصل از تیارا آنقدر باهوش بود که تمام اثرانگشت

 حضوِر پسرش در کالب را پاک کند و از بین ببرد.

آیند و اعتیادآور تلقی میشد، ای بود که همیشه خوشیحهبوی کافئین را

تر بود. نگاهش از دیوارهای طرح چوب تا اما آن لحظه از زهر هم تلخ

کردند های شیک و پیکی که سینی را روی یک دست حمل میکارسون

چیز آنقدر تمیز و مرتب بود که کسی شک نکند کشیده شد. ظاهرا همه

های هک شده بر ها و تک چشمنطرحِ دوتا شاخِ روی فنجا
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ی آلمانی موزیک را آرام و ها، نشانگر دژخیم باشد. خوانندهدیوارکوب

ها و حتی کودکان با لذت به صدای او گوش خواند. مرد و زنمالیم می

های پنهانی در جمالت او سپرده بودند. باز هم هیچکس متوجه دعوت

 نشد.

آلود بود. گاهش به زن، اخمهایش را زیر چانه گذاشت. نبهنام دست

 ی حق به جانب شده بود.اخم، تقریبا جزئی جدانشدنی از آن چهره

ی خودم بوده. با اخالق و تربیِت این پسر تموم عمر زیر سایه -

خودم بارش آوردم که بشه یه تیکه از وجودم. توقع داری بگذرم 

 ازش؟ اونم با این حال و روز؟

را از فنجان قهوه بیرون کشید و آن را تیارا پا روی پا انداخت. قاشق 

 هایش برد.سمت لب

هات گذشتی. سرت خیلی وقته باالی دار تو همین حاال هم از بچه -

تونی دور بزنی، رفته، منتها صداش رو درنمیاری. همه رو می

ام که فهمیدم سیروان رو عمدا فرستادی ولی من دور زِن بهتری

ای دستت باشه. اما پسر سمت ریا و ریاکاری که وقِت نیاز عص

ی من فقط و فقط یه قربانی بود! قربانِی دستی که سمتت کوچیکه

 دراز شد و نگرفتیش.

ابروهای بهنام در هم گره خورد. با نگاهی بُراق سرش را جلوتر برد و 

 از الی دندان گفت:

زنی فقط به طناب پوسیده کدوم دست؟ دستی که ازش حرف می -

ی خوبی با خیانت ندارم وگرنه همین بود. من برعکِس تو قاعده

های رگباری و پیشنهادهای االن که جلو روت نشستم به پیام

 زدم.جاسوسی و مخبری چراغ سبز می

تیارا فنجان قهوه را پایین آورد. دستمال سفید را از روی میز برداشت 

 هایش را زدود.و رطوبت لب
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دونم کسی میها رو در نیار. بهتر از هرواسه من ادای آدم خوب -

شون درس ریا هامو ازم گرفتی که یکیچه جونوری هستی. بچه

خواری و و دروغ از بَر بشه و این یکی استاِد مکتِب زمین

ها دندون سر جیگرم برداری از آب دربیاد. تموم این سالکاله

دم از پسرهای من اهریمن گذاشتم، ولی از اینجا به بعد اجازه نمی

 بسازی.

 . سرش را به طرفین جنباند و به صندلی تکیه داد.د زدبهنام نیشخن

فهمم چرا شاِه دژخیم درواقع تویی، نه تارخ که تازه دارم می -

 آدمت بود.

تیارا سوالی یک لنگه از ابروانش را باال انداخت و او چشمانش را 

 باریک کرد.

چون تو خوِد شیطانی. اهریمنی مثل من، باید هم از شیطان  -

 رودست بخوره.

هایش را درهم قفل کرد و هایش را انحنا بخشید. دستلبخند تیارا لب

 لحنش متکبر شد.

بیا قبول کنیم یه دختر کوچولوی بختیاری و شهرستانی، فقط بابِت  -

تو قبول کرد، اما ات پیشنهاد ازدواجپول و پله و تیپ و قیافه

 عاشقت نبود. بعدا عاشق شد که...

هایش روی هم چفت بود وقتی لبخند ندانکرد. دبهنام با اخم نگاهش می

 تیارا محو شد و بعد از مکثی کوتاه ادامه داد:

دونستی شو به محِض دنیا اومدن از آغوشش گرفتی. میکه بچه -

ی خودته، ولی به مادرش تهمت زدی. خوشحالم حاال که بچه

 زنه چیزی سوای ژنتیِک تو نیست.اش فریاد میبزرگ شده قیافه

داد. به صورتش دست کشید. یادآورِی آن روزها عذابش میبهنام کالفه 

تیارا تازه زایمان کرده بود. دکتر گفته بود بچه به مراقبت احتیاج دارد، 
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اما او بها نداد. نوزاد را برداشت و با حِق قیومیتی که همیشه از مادر 

اش را گرفت و تیارا را به عنوان یک ُمرده برای سلب بود، سرپرستی

ا انداخت. واکنشی مردانه به خیانِت همسر که خیلی هم خالف پسرها ج

 ی جامعه نبود.رویه

 

 ۲۴۰ادامه... #پارت_

 

نگاه تیارا به او خصمانه بود. فنجان را میان مشتش فشرد و زمزمه 

 کرد:

شدم هیچکس با پای خودش سمت جهنم نمیره. من باید شیطان می -

مو ازم جدا وقتی بچهی اهریمن رو به خاک بمالم. تا بتونم پوزه

 کردی به حدی کوچیک بود که حتی نفهمیدم پسره یا دختر...

ها آنقدر مکث کرد. گلویش ناخودآگاه سنگین شده بود. طی این سال

سنگ شود. اما احساسات جنایت دیده و معصیت انجام داده بود که دل

 کند.مادرانه، حتی دِل سنگ را هم آب می

که بلد نیستم چطور باید بغلش کنم.  اما االن اونقدر بزرگ شده -

پسری که حِق من بود، نُه ماه با جون و دل لمسش کردم و از 

وجودم بارش آوردم، بعد از عذاب زایمان و بیهوشی، به جای 

آغوِش خودم حِق سرپرستیش به پدرش داده شد. چرا؟ چون 

 ی طالق من و تو رو از هم جدا کرد.ی مسخرهواژه

ش چکید. بهنام خواست حرف بزند که او انگشت ی اول از اشکقطره

 لرزید، اما لحنش را محکم حفظ کرد.اش را باال برد. صدایش میاشاره

ات هم بهش نزدیک بشه. سیاوش تک ذارم حتی سایهِمن بعد نمی -

کس از آتیش گذشت. خودش بود و و تنها جنگید. یکه و بی

گفت! شو سوزوند و آخ نخودش وقتی اسید یه نصف از تن
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خواستن تیر خالص رو بهش بزنن، پدرش گرِم ه میای کلحظه

عیاشی بود اما مادرش نجاتش داد. مثل وقتی که تارخ خواست 

بکشدش و من ژوبین رو اجیر کردم که از کالب بیرونش کنه، 

ام حبس کشید. فکر بلکه این بچه زنده بمونه. مثل وقتی که بچه

خورها رو م که پول اون مفتکرد تو دیه دادی اما درواقع من بود

 دادم و بعدا یاسر رو انداختم بین آدمات که بادیگاردش باشه.

مهابا داد. تیارا اکنون بیهای او گوش میبهنام در سکوت به حرف

ریخت. دژخیم از او مجرم ساخته بود، اما قبل از مجرم شدن، اشک می

باز هم مادر بود! مادری که حتی اگر حق و حقوقش پایمال شود، 

های کودکی که با تمام وجود او را پرورده روحش وصل است به نفس

 است.

سیاوش به مرگ تهدید شد، اما دست از ماریا نکشید. مردی که  -

هاش یه دختر رو بخواد واقعا عاشقه و اون عشق بیشتر از نفس

اونقدر ارزشمنده که حتی منم درکش کردم و نذاشتم دختره رو 

 ز خودت روندی و طردش کردی.بکشن. برعکس تو که ا

بهنام کالفه به صورتش دست کشید. بعد از این همه سال، وسط کافه و 

ی شصت سالگی نشسته بود و اصال دوست پشت میز چوبی، در آستانه

ی همسِر سابقش را سیلی کند و به گوِش او نداشت تیارا اخالِق مستبدانه

ت. هردو دستش را با ی نبش قبر نداشبزند. او هم بیش از این حوصله

هایش کشید و به دو نفری که مقابل پیشخوان کافه خشونت زیر چشم

 بودند اشاره زد.

نیا. تو به مسندت خیانت نکردی، اما ات سر اومده بزرگدوره -

دژخیم بلده زورکی هم شده تخت و تاجت رو صاحب بشه. 

ات رو پلمپ شده دست سیروان سپرده باشی نامهامیدوارم وصیت

تر از این حرفاست که تا همین حاال سهم وگرنه اون بچه موذی

 خودش و سیاوش رو یه جا هاپولی نکرده باشه.



 

929 | P a g e 
 

ای که دو طرفش ایستاده بودند چرخید. نگاه بهنام روی دو گماشته

مردی قوی پنجه و دختری جوان، هردو با شلوارهای چریکی و کت 

 جین ذغالی.

کنن. هرچند... مطمئنم اگه آدم آوردی بهشون بگو سروصدا ن -

 ی من معرکه راه بندازی.اونقدر هم آماتور نیستی که وسط کافه

 دار گفت:ی پیشانِی بهنام به تندی پرید. با صدایی خشنبض گوشه

 خوام برای آخرین بار ببینمش. سیاوش پسِر منم هست.فقط می -

ی سیگار را گشود و یک نخ بیرون کشید. تیارا پوزخند زد. جعبه

 ها خارج کرد و گفت:ش را با طمأنینه از میان لبدود

بیست و پنج سال جلو چشمات بود و ذره ذره آبش کردی. از  -

تو بردار و بذار ی نحساینجا به بعد بذار مستقل باشه. سایه

شو بسازه. همونطور که های خودش زندگیسیاوش با دست

 ی دوطرفه.خواد... کنار ماریا و یه عالقهمی

 اش دست کشید و تیارا نگاهش کرد.فه به پیشانیبهنام کال

 خودت میری یا بگم ببرنت؟ -

زیِر های تیارا نگاه کرد. دخترِک ساده و سربهاو چند لحظه به چشم

همسایه کجا، این زِن مرموز و قدرتمند کجا! گویا زندگی بلد بود 

ها را بزرگ کند. از جا بلند شد و چطور از پنبه، سنگ بسازد و آدم

ی او نگاه کرد که با وجود سن و های ورزیدهسر به شانهرا از پشتتیا

کردند. نفس بلندش را فوت کرد و کشی میسالش در پالتوی کرم رخ

. همان لحظه، سیاوش کنار ماریا سیگار را روی جاسیگاری فشار داد

 کشید.ی او دست مینشسته بود و روی موهای تیره

 د؟ آخه خانوم گفتن...مطمئنید دستیار احتیاج نداری -

خوام بکنم. یه القمر که نمیزنی تو دختر! شقچقدر حرف می -

 ست و چهارتا دونه خط و خش.گلوله



 

930 | P a g e 
 

از جا بلند شد و همانطور که محتویات سرنگ را در ِسُرم ماریا خالی 

 کرد، به دختر نگاه کرد.می

 تو عاشق شدی بچه؟ -

دومرتبه کنار ماریا نشست  .دختر سرش را باال انداخت و او نیشخند زد

 و شلوارش را تا زانو پایین کشید.

ها داره پدِر همینه ِد! عاشق نیستی که بفهمی هرکدوم از این زخم -

 و درمیاره.من

 هایش را باال زد و مشغول شد.آستین 

 برو بچه. برو بذار یه نمه آروم بگیره عذاب وجدانم. -

 اتاق به راه افتاد.دختر چند ثانیه نگاهش کرد و بعد سمت در 

 

 

 

 ۲۴۱#پارت_

 

کرد ای را زیرورو میحوصله کتاب کهنهروی زمین نشسته بود و بی

ی اولش قوهای نفر با چند صفحهی بازداشتگاه افتاده و یککه گوشه

من مایکل اسکافیلِد »کاغذی ساخته بود. روی یکی از قوها نوشته بود:

پوزخند زد و چشمش « ت!سپرم نشی که پَرات کندهایرانم! بپا دم

دومرتبه خیره شد به عنوان کتاب. سووشون! آنقدر اسم سیاوش در یک 

قسمت از کتاب تکرار شد که کالفه آن را کنارش انداخت و روی 

باز خیره شد و شعر را ی نیمهاش دست کشید. چشمش به صفحهپیشانی

 دومرتبه خواند:

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل»
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 «هادانند حال ما، سبکباران ساحل کجا

را بست. با خود  صدا، دومرتبه سوک لبش نشست و کتابپورخندی بی

ی بازداشتگاه بود و سیاوش گوید! او گوشهراه هم نمیاندیشید، بیت بی

غرق در خوشگذرانی با ماریا! باید هم وقتی در دفتِر بازپرسی با 

ود، او تماس فرهاد را رفیقش محِض یک سنِد ناقابل تماس گرفته ب

دانست همان لحظه پرستار ریجکت کند و پاسخ ندهد. پسر جوان نمی

کرد و او بعد از دیدن اسم فرهاد، ی سیاوش را تیمار میزخم شانه

بغض میان گلویش نشسته و به اجبار آیکون قرمز را کشیده بود. 

یزش رهمی آراز بهحواِس فرهاد هنوز در اتاق بازپرسی بود و چهره

ی دماغش را نگیرد، به هیچ عنوان کرد وقتی گفته بود تا دیهمی

 دهد.رضایت نمی

ی سرباز وظیفه در ی خستههمان لحظه دریچه گشوده شد و چهره

 چهارچوب آن هویدا گشت.

 فرهاد کامرانی! کامرانی کیه؟ -

بندها یکی یکی سمت فرهاد کشیده شد و یکی از آنها با نئشگی نگاه هم

 گفت:

رانی و ُهناق! یارو دکتره! صدتای من و تو چیز میز حالیشه. کام -

دیشب همچین چک افسری به میثم انگل زد که دکوراسیوِن 

 صورتش تا االماشاهللا عمل زیبایی شد.

تر از آن بود که بخندد. فرهاد هم بندها ریشخند زدند. سرباز خستههم

 ی خنده نداشت. از جا بلند شد و کوتاه گفت:حوصله

 مرانی منم.کا -

داد و نه توجه نگاهش کرد. گویا نه به دکتر بودنش بها میسرباز بی

تشن زده بود برایش مهم بود. کسی که با آن سن کم چکی که به آن غول

قید زندگی را بزند، کنکور و فقر مقابلش قد علم کنند و او به جای 



 

932 | P a g e 
 

، درس و دانشگاه خدمت را به عنوان راه فراری موقتی انتخاب کند

 مسلما دانشجوهای ممتاز را زیاد هم دوست ندارد.

 ات رضایت داده. آزادی.تو جمع کن بیا بیرون. شاکیوسایل -

صدای هیاهوی همان مرد نئشه بلند شد. فرهاد اخم کرد و با تعجب از 

زد. جواب معمایش را وقتی . یک جای کار لنگ میآنجا بیرون رفت

ای زپرس دید. آراز گوشهگرفت که سیروان را مشغول صحبت با با

پیچاند. نگاهش با شعف خیره به ایستاده بود و زنجیر دور انگشتش می

پوِل میان انگشتانش بود. آریا روی صندلی نشسته بود که با دیدن چک

ای نشست که او از جا بلند شد و سمتش رفت. امضای فرهاد روی برگه

ِر آراز از پاسگاه سیروان به آن اشاره کرد و هرسه زیر نگاِه معنادا

 خارج شدند.

تا سنگ قبری خیره بود که اسم حالت و گنگ به سهدقایقی بعد، بی

اش روی آن نقش داشت. تمام طول مسیر، آریا اعضای خانواده

کرد و سیروان مشغول شرح ماوقع بود. نگاه فرهاد روی رانندگی می

د و اسم فرناز تعلل کرد و سمت سیروان برگشت. نگاهش باریک بو

 صدایش عصبی:

دروغه! شک ندارم دروغه! من همش سه روز نبودم! اونوقت  -

مو گرفتی آوردی بهشت زهرا باالسر این قبرها که چی رو دست

ببینم؟ اصال سیاوش خودش کجاست که برادرش رو فرستاده 

 ام بگه و آخرشم دست به سرم کنه؟ی حسین کورد واسهقصه

ی دیپلماتش کشید و تی به یقهسیروان نفسش را کالفه فوت کرد. دس

 های پالتوی مردانه را به هم نزدیک کرد.لبه

سوزِی کنن آتیشسیاوش فرار کرده. پلیس دنبالشه چون فکر می -

 تاالر زیرسر اونه.

فرهاد سرش را به طرفین جنباند. کالفه بود و سیروان سعی کرد لحنش 

 انداخت.آرام باشد وقتی دو قدم جلو رفت و چین به پیشانی 
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آقای کامرانی، من با شما خصومت شخصی ندارم. سر جمع یکی  -

دوبار بیشتر همدیگه رو ندیدیم، پس دلیلی نداره دروغ بگم. بابت 

 بینی.ات متاسفم اما... واقعیت همینه که داری میخانواده

ی چشمانش اش نشست. آریا بود که اشک در حاشیهدستی سرشانه

 لرزید.می

دیده کسی که مصیبت دیده باشه، درِد مصیبت شریک غمتیم مرد. -

 فهمه.رو می

دانست چه اتفاقی سیبک گلوی فرهاد به سختی جنبید. به خوبی می

های تنش گریخته خواست باور کند. تواِن باور از سلولافتاده، اما نمی

کدام قصد نداشتند بپذیرند یک شبه فرهاد به تنهایِی بود. انگار هیچ

اش برای زندگی، دیگر هرگز نفس ها دلخوشیمطلق رسیده و تن

ی آخرش در ذهن او زنگ زدن کشد. صدای فرناز و مکالمهنمی

 گرفت:

ترین شب زندگی داداش فرهاد داری انقدر زود میری؟ امشب مهم -»

 منه!

زود برمیگردم دردونه. تقصیر خودمه که مرخصی رو ساعتی  -

 گرفتم.

 بینمت؟یعنی امشب دوباره می -

بینی. درسته . فردا میبینی. ندیدی هم فدای سرتلومه که میمع -

ی دیگه، ولی ما قرار نیست هیچوقت از هم جدا میری تو یه خونه

 «بشیم...

آریا که او را تکان داد، از آن شب لعنتی بیرون آمد و خودش را 

های لرزان آریا یافت که برادرانه در آغوشش گرفته نزدیک به شانه

 بود.
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 ۲۴۱.. #پارت_ادامه.

 

های آنها سر توان حرف زدن نداشت. به سختی مقابل ابراز همدردی

شدند و آریا زهرا خارج میای بعد، آنها از بهشتتکان داد و لحظه

 گرفت.ی ژرفا را میشماره

فرهاد روی زانو نشسته بود. روی اسم خواهرش دست کشید. یکی 

ذهنش تکرار میشد.  های کودکانه و صدای نازدار دریکی آن خنده

پناهی و مظلومیِت فرناز چیزی نبود که بخواهد با اشک بیانش کند. بی

اش داشت وقتی اشک از تنهایِی خودش هم وسعِت بیشتری از جمله

 اش گذشت و زمزمه کرد:ی فکتیغه

مگه قرار نبود هیچوقت از هم جدا نشیم؟ انقدر زود رفتی و پشِت  -

 تو خالی کردی دردونه؟داداش

اش در اش نشست. سر بلند کرد و نگاِه بارانیدستی دخترانه روی شانه

صدا، ای بیهای دخترک لرزید و کلمهنگاه خیِس ژرفا گره خورد. لب

شان خارج شد. فرهاد سرش را پایین انداخت از میان« متاسفم»شبیه به 

 های ژرفا شدت بخشید.اش به اشکو زمزمه

و خریدم و هرچی در نازشیه عمر رو چشمام گذاشتمش. انق -

خواست گفتم چشم که آب تو دلش تکون نخوره. یه شب... فقط یه 

 کنم.آخر کجا دارم پیداش میشب پیشم نبود... ببین دست

کرد وقتی کنار او نشست و بازویش را در آغوش هق میدخترک هق

 اش گذاشت و زمزمه کرد:گرفت. سر بر شانه

 کنیم.ه که فکرشم نمیزنسرنوشت همیشه زمانی ضربه می -

های خیسش دست کشید. همان لحظه آسمان به شدت فرهاد زیر چشم

گل رزهای هایش را با آنها همراه کرد. ژرفا دستهغرید و دی ماه اشک

 صورتی را روی سنگ قبر گذاشت و لب زد:
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 رز صورتی رو خیلی دوست داشت. خودش شب تولدم بهم گفت. -

هایش یکی شده و بود باران با اشکتر شد. خوب گلوی فرهاد سنگین

ه آن لحظه پیوند میزد. نگاه کند را بی مرد که گریه نمیی بدپیلهکلیشه

های سیاِه دخترک گره خورد. دست ژرفا روی ی فرهاد در چشمگرفته

 ی او نشست و محکم دستش را گرفت.های کشیدهانگشت

رم فرهاد. ذاحتی اگه دنیا بخواد تو تنها بمونی، من تنهات نمی -

هم شونه به  هات رو دست دارم، وقِت گریههمونقدر که خنده

 باهاتم. شونه

تر رفت و های او حرکت کرد. دخترک نزدیکنگاه فرهاد بین چشم

زمان با صدای رعدوبرق، پسرجوان او را سمت خودش کشید و هم

ی جسم ظریفش را محکم میان بازوانش گرفت. سرش سمت شانه

ریش وار روی تههایش را نوازشژرفا سر انگشتدخترک خم شد. 

های فرهاد باشدت لرزید. حالل و حرام رعایت مرتب او کشید و شانه

نکردن در مرامش نبود اما... گاهی درِد تنهایی، تابلوی ورود ممنوع 

ای که شود برای مسئلهحل میشکند و ممنوع تنها راهرا زیرپا می

 فهمد...سته میاش را فقط یک قلِب شکپیچیدگی

ولوم آهنگ را کم کرد و هردو دستش را دور ُرل پیچید. خسته نبود، 

ای دیگر جهش کرد و از هرگوشه به گوشهاما ذهنش کند کار می

را همیشه دوست داشت، ِاال  Love Storyکالم گرفت. آهنگ بیمی

 ایکشاند. مکالمهاش با تیارا میاالن که ذهن او را سمت آخرین مکالمه

که خیلی هم دوستانه نبود. نفس بلندش را فوت کرد. آهنگ روی تکرار 

شد و همان لحظه صدای نفِس بلنِد ماریا را  Playبود، برای بار چندم 

شنید. تند سرش را سمت او چرخاند. دخترک با صورتی جمع شده 

هایش را باز کند. قدری تکان خورد و چند بار پلک زد تا توانست چشم

لبخند کمرنگ سیاوش و  ی شب بود.مقابلش حاکی از جادهقاِب سیاِه 

 اش تشویِش او را آرام کرد.چال گونه
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هوشی و ی طوسی! خوش گذشت عالِم بیصبحت بخیر چشمه -

 خیالی؟ درد که نداری؟بی

هایش مالید. تمام تنش کرخت اش را روی چشمماریا دست مشت شده

 صدایی گرفته گفت: بود و لبخند سیاوش جان گرفت وقتی دخترک با

 کنه. سرگیجه هم دارم.یه ذره دلم درد می -

های ظریف دستش را سمت دخترک برد و انگشتانش را میان انگشت

 او قفل کرد.

هوشیه. الکی نیست که... بیشتر از یه هفته محِض گرسنگی و بی -

 تو این دنیا نبودی.

ز دخترک هایی گرد شده نگاهش کرد و او با خنده نگاه اماریا با چشم

 گرفت.

. این چشما همینجوریشم دمار از و اینجوری نکن ورپریدهچشمات -

 .روزگاِر من درآوردن

 ای گلو صاف کرد.ماریا منتظر پاسخ بود و سیاوش با تک سرفه

گلوله خوردی قربوِن سرت. جای بدی هم خورده بود. باس یه جوری  -

 کردم یا نه؟دردت رو کم می

 ته بین زمین و هوا معلق نگه داشتی که...و یه هفاینجوری؟ من -

 سیاوش محکم دستش را فشرد و با لحنی تخس کالمش را قطع کرد.

که تهش بیفتی تو بغل خودم و وسط جاده با حداقِل امکانات  -

 ساندویچ سرِد بِیِکن بزنیم.

و با چشم به کنسول ماشین اشاره زد. نگاه ماریا به نایلکس و 

 ی میانش خیره شد.های پیچیده شدهساندویچ

 رفت؟ باس زودتر خوردش تا از دهن نیفتاده.بی تو مگه پایین می -
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 مگه ساندویچ سرد هم از دهن افتادن داره؟ -

آره که داره! هرچیزی که واسه رسیدن بهش دست دست کنی، از  -

 دهن میفته.

های او درخشید. های سیاوش از انحنای لبماریا لبخند زد و چشم

دست ظریفش بوسه زد. تِه دِل دخترک خالی شد وقتی  طاقت پشتبی

 وار گفت:او دست ماریا را کنار صورت خودش گذاشت و زمزمه

 

 ۲۴۲#پارت_

 

دونم اگه االن اینجا نبودی، بازم رمقی واسه رو پا وایستادن نمی -

چیِز منی ماریا. نفسات وصله به جونم. به خدا داشتم یا نه. تو همه

 وه؟گفتین شما؟ یهچی می

پرسید که سوالی به دخترک نظر انداخت و او اش را وقتی میآخر جمله

ی تایید جنباند. سیاوش دومرتبه دستش را بوسید و سرش را به نشانه

 ی گرمش بند آمد.نفس ماریا از زمزمه

به همون یهوه قسم، یه دقیقه نباشی، منم دیگه وجود ندارم. من  -

و جور کنم. مثل  و جمعبدون تو بلد نیستم چجوری خودم

کشی رو سرم پناهگاهی برام. من شبم، تو عین روز دست می

 بری.هرچی سیاهِی با خودت می

سیاوش با لبخند نگاهش کرد و دخترک به سختی با بغضش جنگید. سر 

 ریش سیاوش حرکت داد و زمزمه کرد:وار روی تهانگشتش را نوازش

 ریم؟کجا داریم می -

 اندیمشک!  -

 ز؟چی؟ اهوا -
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 خوِد اهواز که نه، اندیمشک چند کیلومتر فاصله داره.  -

 واسه چی باید بریم اونجا؟ -

ام. مادربزرگم ست واسهنگفته بودم بهت؟ اندیمشک عینهو شناسنامه -

ی بهنام تو کار خرید و فروش ی اندیمشک بوده. بابابزرگم هم لنگهبچه

الملوک. وقتی میره اجده به تملک و زمین! اتفاقی میره اونجا و دل می

و ببری شهر ذارم دخترمگه نمیالملوک میخواستگاری، پدر تاج

. اونم میگه چشم و همونجا موندگار میشه. چند سال بعد هم بهنام غریب

خبریم. فقط به دنیا میاد. پشت بندشم بهزاد و بهرام که ما ازشون بی

چند سال بعد، دونیم دو تا دونه عمو کوچیکه داریم و والسالم! می

میره که بهنام زن گرفته و دنبال کسب و کار رفته بابابزرگم وقتی می

 تهران و زنشم دو ماهه بارداره.

کرد. سیاوش دنده را عوض کرد و ادامه ماریا در سکوت نگاهش می

 داد:

خالصه... سیروان به دنیا میاد و بعدشم من. بعد از تیارا، بهنام  -

که نکرد. موند اندیمشک  تهران، قبول نکردهرچی به خاتون گفت بیاد 

 و شد تنها قوم و خویِش ما.

 خاتون؟! -

 کنم خاتون. مادربررگم. به زبون بهنام و باقِی اهالی صداش می -

ی فهمیدن باال برد و سیاوش نفسش را از ماریا ابروهایش را به نشانه

 عمق سینه بیرون داد.

دیزی مشتی جلو دستمون  االن باید وسط دربند نشسته بودیم. یه -

گفت. من دستش مینداختم. بود. بهنام از موفقیت کاریش می

گفت و تیارا اکبر میهای عربیش علیکم و هللاسیروان با اون جمله

خندید... ولی ببین دنیا اش میبلندبلند به پسرای خل و دیوونه

، سیروان چجوری چرخیده که بهنام داره از گود میفته بیرون
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تو فاِز بچاپی و باال کشیدِن کارخونه، تیارا نقِش خوِد شیطان رفته 

 .ی مارو گرفته و دژخیم رو انداخته به جون همه

ی دخترک در تاریک و روشن ماشین به صورت ماریا نگاه کرد. چهره

 سایه افتاده بود.

گردم که ، در به در دنبال جایی میمنم اینجا بغل دست تو نشستم -

 ر کنم و پلیس رو دور بزنم.گو و گم وخودم

 ی تاریک خیره شد.ماریا حرفی نزد و او دومرتبه به جاده

دونست شکست و خیانت، از پدرم عقربی ساخته بود که خودشم نمی -

به کی باید زهر بزنه. آخرسر هم تیارا تونست زخمی که کاشته بود رو 

خون بزنه بشکافه. بد هم شکافتش! اونقدر بد که از در و دیوار دژخیم 

 مون رو غرق کنه.بیرون و همه

 و دوست داشته باشی!کردم مادرتولی من... من فکر می -

 تره.ها تصوِر آدما از خوِد واقعیشون دوست داشتنیگاهی وقت -

ی فرعی ماشین که متوقف شد، ماریا از سیاوش چشم گرفت و به جاده

بود. نگاه نگاه کرد. صورتش گرم شد. دست سیاوش مثل همیشه گرم 

 دخترک به لبخند مالیم او خیره شد و سیاوش زمزمه کرد:

ام. از این بدتر هم سرم بیاد، اگه آخرش تو رو بدن ولی راضی -

کنم و میگم دِم دستم و بگن برو پِی سرنوشت، محکم بغلت می

 شما هم گرم.

ماریا به نرمی لبخند زد. کف دست سیاوش پشت گردنش رفت و 

 نفس ملتهبش به صورت دخترک پیچید.صورتش را جلو برد. 

ی عاشقی! تو مسیری که ختم بشه به دوتا من و تو و شب و جاده -

فنجون چایِی دیشلمه که زیِر برف و بارون سر بکشیم! از این 

 شناسی کریستال؟بهتر فانتزی چی می
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ی دخترک داغ شد و تر بود. گونهتابی سیاوش از لحنش بیبوسه

 زمزمه کرد:

ای که بعد از این همه های ماشین و... بوسهصندلی من و تو و -

 سودا، یه ذره آرامش بهمون بده.

سیاوش با خنده صورتش را عقب کشید و یک تای ابرویش را باال 

 انداخت.

کردم فقط منم که ی طوسی! فکر میآ چشمههللا! راه افتادیباریک -

 تو!تربیتی با خوره سمت کارای بیهرلحظه و هرجا دلم قِل می

ماریا به خنده افتاد و او بدون مکث صورتش را جلو برد. نفس دخترک 

های تر از همیشه لبی سیاوش دلتنگ بود و داغته سینه گرفت. بوسه

. ضربان قلب دارش کشیدظریف او را میک میزد. دستی به پیشانِی تب

 ماریا تند بود وقتی او از ماشین پیاده شد.

باره و گتم که پتانسیل دارم همینجا یهبوسه که هیچی، اونقدر دلتن -

 ای قورتت بدم.یه لقمه

های او بود. سیاوش روی صندلی عقب ماریا هنوز در شوک لب

اش گرفته بود به او که قصد نشست.  دست او را کشید و دخترک خنده

ای بعد، سیاوش کاله و داشت از میان دوتا صندلی عبورش دهد. ثانیه

 ن کشیده و روی صندلی جلو انداخته بود.پافر را از تن او بیرو

 

 ۲۴۲ادامه... #پارت_

 

های او ماریا میان بازوهای گرم و محکمش زنجیر شده بود و انگشت

لغزید. دست وار در تارموهای ابریشمی و سیاه دخترک میشانه

دیگرش که روی تن او کشیده شد، صورت ماریا از درد جمع شد. به 
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ی سیاوش فشرد. سیبک گلوی به سینه نرمی ناله کرد و صورتش را

 سیاوش جنبید و عاجزانه دستش را از او فاصله داد.

تونم ها با کریستاِل من که دیگه نمیچیکار کردن اون حرومزاده -

 نازت کنم؟

 بغض ماریا شکست و نفس گرم سیاوش را میان موهایش حس کرد.

به سوزه. من جهنم رو ی وجودم میکنه. همهتمام تنم درد می -

 چشمام دیدم و... تو آتیشش جزغاله شدم.

گلوی سیاوش از صدای او سنگین شد. دخترک را از خودش فاصله داد 

های او و صورت ظریفش را قاب گرفت. سر انگشتش روی اشک

 اش را با مالیمت بوسید.حرکت گرفت و پیشانی

ی درد و بالهات بیاد بخوره به جوِن من. مگه من ُمردم که تو همه -

 درد بکشی کریستاِل سیاوش؟ بازم یادت رفت دکترم؟ متخصص...

 آرامش و دیوونگی و عشق! -

ی دخترک های سیاوش روی گونهوار گفته بود. لباین را ماریا زمزمه

 هایش را بست.خم شد و او با مالیمت پلک

ریزی بالگرفته! ام زبون میتو اوجِ بدحالی شیطون میشی و واسه -

 ی ترموستاتم فعال نشه؟ مهبعد توقع داری دک

 ماریا با لبخندی کمرنگ به بازوی او مشت زد.

 تحت هر شرایطی منحرفی سیاوش. -

کشید. همانجا را داغ و خیس، با سیاوش گردن ظریفش را بو می

 قراری مکید و زمزمه کرد:بی

شه... تو سر طناب رو بده دستم، من تا خوِد انحراف فقط یه لحظه -

 .خیز میرمقله سینه
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های سیاوش گزگز کرد. لبخند ماریا رنگ گرفت و گردنش زیر دندان

هایش را بسته بود و او برخالف میل، با تمام وجود سعی با لذت چشم

 کرد حرکاتش مالیم باشد.می

منم جهنم رو جلو چشمام دیدم. هرجا که تو نباشی جهنمه! هر  -

 دقیقه ده بار مرگ رو تجربه کردم.

اش را گاز گرفت و دخترک کف دستش را نهبا حرص از گردن تا چا

های دخترک کنار صورت او گذاشت. سیاوش مات حرکاتش بود. لب

دار او نشست و تار موهایش را عقب راند. روی پیشانی گرم و تب

ی گوش او را طاقت اللهصورتش کنار گوش سیاوش رفت. سیاوش بی

 هایش دور کمر ظریف دلبرش افتاد.میک زد و دست

دونستم. ولی شو نمیترسیدم، چون معنیها از یه جمله میالمن س -

 کنم، دوست دارم بگم که...اش میحاال که دارم با تو تجربه

هایش را بست. زباِن درازش دوباره قفل کرد. مقابل این سیاوش چشم

های ماریا به گوش و گردن او پیچید و زمزمه دفاع بود. نفسدختر بی

 کرد:

ی وجودت رو دیدم. اما ترین الیهمن سیاه اون شب تو کالب، -

 درست همون لحظه، بیشتر از هروقتی دوستت داشتم سیا...

تر از ی سمت راستش را چال انداخت و گرملبخند سیاوش، گونه

 های روشنش زل زد.ی زیبای ماریا و چشمهروقت به چهره

ی پدر درآر، هر دفعه اینجوری میگی سیا، یه جون به پدرسوخته -

 های سیاوش اضافه میشه. ونج

 تر گرفت.صدا خندید و او کمرش را محکمماریا کوتاه و بی

ست، اما رو لبای تو موندم چرا رو زبوِن بقیه بدریخت و بدقواره -

گیره و خواستنی میشه که آد... همچین رنگ و لعاب میکه می

 کنم از شنفتنش.حال می
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کمرش کشیده شد. حتی  ماریا دومرتبه خندید و انگشتان سیاوش روی

برد. صورت های سرکش او تبش را باال میاز روی لباس، انگشت

های مردی را ای بعد، با تمام وجود لبسیاوش را قاب گرفت و لحظه

بوسید که به دوست داشتن او اعتراف کرده بود. سیاوش با عطش می

اد. دهایش را پاسخ میهایش را میک میزد و ماریا با دلتنگی بوسهلب

ش ِسر شده و اکسیژن در آن زنجیِر ناگسستنی کم بود، اما چه هایلب

های سیاوش زیر لباسش رفت و کمر داد؟ انگشتکسی اهمیت می

اش را نوازش داد. سمت گردن ماریا رفت و پوست نازک برهنه

های نفس میزد. چشمدخترک را با ولع به کبودی نشاند. ماریا نفس

های خمار او دوخته نیاز و خواهان به چشم دار سیاوش، سرشار ازتب

 شد.

وسط تعقیب و گریز، رو صندلی عقب ماشین، تو مشت پلیس و  -

خوام تو خرم که میهای دژخیم... انقدر کلهمتواری از باقی مونده

های مزاحم رو بکشم بیرون و بهم بگی وقِت خوبیه این لباس

 مو بغل کنم یا نه؟!ماه

ی تن او کشیده میشد. انگار بلد بود با هر هایش ماهرانه روانگشت

 های مقطعش لب زد:نوازش حال ماریا را بدتر کند. دخترک میان نفس

کنه کجا و چطوری؟ کریستال همیشه منتظر فرصته چه فرقی می -

 که بند شه به گردِن گرگ وحشی.

های ماریا بسته سیاوش ناخودآگاه لبخند زد. صورتش جلو رفت و چشم

های او را میک میزد و کمر ماریا در عاشق لبشد. حریص و 

زنان جسم ظریف او را روی صندلی خورد. نفسآغوشش تاب می

های لرزان خواباند و بافت را با یک حرکت از تنش بیرون کشید. دست

دخترک سمت کت او رفت. کت چرم روی صندلی جلو افتاد و 

گذاشت و تنش هایش را روی هم های اول پیراهنش را گشود. چشمدکمه
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اش بود. تر از همیشه روی باالتنههای سیاوش سرکشکرخت شد. لب

 هایش در پوست نازک او فرو رفت و با تخسی زمزمه کرد:دندان

اوه اوه! عروسِک قشنِگ من قرمز پوشیده؟ کی میاد این فشاِر  -

 صاحاب رو کنترل کنه حاال؟بی

 ۲۴۳#پارت_

 

 ن تار موهای او پیچید.هایش میاماریا کوتاه خندید و انگشت

ترسم من پوشیدم یا تو تنم کردی؟ بس که قرمز به چشمت میاد می -

 های دیگه رو دوست نداشته باشی.بدعادت شی رنگ

هایش جمع ی سیاوش شدت گرفت و تن سفید و نازک او زیر دندانخنده

هایش تاب از لبشد. نفس آه مانند دخترک را زیادی دوست داشت. بی

 لب زد: کام گرفت و

بارون میشه... ولی قرمز های من ستارهتو هرچی بپوشی چشم -

شینه، همچین خوشگل موشگل میشی که خدا که رو تنت می تیره

 باید رحم کنه به حال من.

های سیاوش روی ریش او بوسه زد و انگشتماریا با لبخند روی ته

اش دور ناف ظریف دخترک دوران تنش حرکت کرد. انگشت اشاره

 د و کنار گوشش لب زد:کر

و . پدِر آدمدونستی چقدر خوشگلیماریا... کاش خودت می -

 . مریضت شدم! مریض!درمیاری المصب

های های خمار او خیره شد. لبزنان به چشمماریا ملتهب و نفس

ی سیاوش سمت پایین راه پیدا کرد. در اوج لذت بودند که ماریا بقیه

پیراهن کف ماشین افتاد و... نگاِه های پیراهن او را گشود. دکمه

ی ی سوخته و باندپیچی شدهو سینه مبهوت و ناباور دخترک به شانه
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های نیمه بازش لرزید که سیاوش انگشت سیاوش خیره ماند. لب

 اش را روی آنها گذاشت.اشاره

از همون روز اول گفتم حاضرم به جات بمیرم، ولی باورت نشد.  -

اسید که سهله، پاش بیفته از آتیِش جهنم هم ی تیغ رو گذروندم. لبه

پرستمت ذارم یه تار کم شه از موهات. میباک ندارم ولی نمی

میرم ماریا... نه به جای خدا، ولی به جای نفسم، هرلحظه می

 برات.

ی آرامش های دخترک پُر شد. صورتش را جلو برد و بوسهی چشمپیاله

 ی او نشست.ی باندپیچی شدهروی سینه

خورد و دخترک در ای بعد، شرشِر باران به سقف ماشین میلحظه

های حریص او به کرد. نفسی سیاوش تقال میآغوش داغ و سوزاننده

های ماریا میان تار موهای لخت و خورد و انگشتی رانش میکشاله

سرکش سیاوش کشیده میشد. پسر جوان نفس زنان او را سمت خودش 

ی چندم به کام کشید. سش را برای دفعههای کبود و خیکشید و لب

های دخترک هر لحظه بیشتر از قبل به سوزش بوسید و لبمهابا میبی

 افتاد.می

 کنی بتونیم همینجا...کنی... فکر میفکر می -

ی حرفش به نفسی های سیاوش تیز بود و گردن او نازک. ادامهدندان

 بلند مبدل شد و او زمزمه کرد:

مون رو خوام اولین رابطهجا، نه! الاقل نمی تو این یه کف دست -

ست ها کریستال صندلی ماشین باشه. ناسالمتی شوهرت آقازاده

خانوم! رو صندلی ماشین، تو بیابوِن برهوت، وقِت فرار از دست 

 پلیس...

 های خمار ماریا نظر انداخت.بند به چشمای نیمسر بلند کرد و با خنده

 خنده.هرهر به ریشمون میحضرت عباسی به هرکی بگی  -
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دخترک به خنده افتاد. او لب زیرینش را میان ردیف دندان گرفت و با 

 عطش کشید.

خرم برات، چهار بذار این بگیر و ببندها تموم بشه. یه عمارت می -

های برابِر عمارِت نیاورون. رو یه تخت دو نفره، پُر از گلبرگ

 کنم به تِن خودم. رز آبی... چفتت می

 های او نگاه کرد.ماریا لبخند زد و سیاوش با حظ به انحنای لب

خوام. اون مهریه چی بود تو ولی من عمارت چندهزار متری نمی -

 عقدنامه نوشته بودی؟

 ای. سال تولدت بود.و خورده 1300 -

خوام. مال و امالکتم اگه واجب نبود، ی سال تولدم سکه نمیمن اندازه -

 دم به اسمم زده بشه.کرهیچوقت قبول نمی

کرد. منظور دخترک واضح بود، اما او حرف نگاهش میسیاوش بی

 متوجه نمیشد.

جوره سنگین به ای که واسه من هیچو مهریه نامهاون وکالت -

ام واسه پابند کردنت نبود. از آد یه درصد هم هربهحساب نمی

 خواستمت. اولشم دلی می

د نگاهش را تغییر داد و سعی کرد ماریا سرش را به طرفین جنباند. ر

 به سیاوش نگاه نکند.

و با ثروت به خودت خوام بگم تو منبرداشتت درست نیست. نمی -

 پابند کردی. فقط میگم پول خوشبختی نمیاره. 

 اش آرام بود و مالیم.های او خیره شد. زمزمهو به چشم

 ی خوشبختی و آرامش، عشقه!الزمه -

 ت ظریف ماریا کشیده شد.های سیاوش کنار صورانگشت
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تا دلت بخواد پَُرم از عشق! ثروتم شاید یه روز تموم بشه، ولی  -

 هرچقدر عشق بریزم به پات تَه نمی کشه.

سر میان هردو پای دخترک لبخند زد و او جسم ظریفش را از پشت

. موهای بلند او را یک طرف سرش خودش گذاشت و سفت نگه داشت

 انداخت و کنار گوشش گفت:

 ات نیست عزیزم؟گشنه -

ی تایید جنباند و اشت. سرش را به نشانه. دخترک زیادی ضعف دبود

چند دقیقه بعد، در همان پوزیشن نشسته بودند و به آرامی ساندویچ سرد 

ای بود که زد. نگاهش به قاِب تلفِن سیاوش و عکس پسربچهرا گاز می

وش به آرامی کنار با لباس آرسنال کنار توپ فوتبال ایستاده بود. سیا

 گفت:گوشش می

شونه. انقدر تخسه که پدرصلواتی انگار واقعا از تیر و این هفتمی -

ی خودمه. زبونش همچین درازه که میشه زمین رو باهاش طایفه

 آسفالت کرد.

 ی ظریفش را بوسید.ماریا کوتاه لبخند زد و او گونه

سعود بود. شو بذارم رایان، ولی تو شناسنامه قبلی مخواستم اسم -

، ما هم نگو مادرش وصیت مصیت کرده همین مسعود بمونه

 گفتیم جهنم و ضرر.

 ماریا کاور ساندویچ را در باکس پشت صندلی انداخت و گفت:

 شناسن؟تو رو از نزدیک می -

 ۲۴۳ادامه... #پارت_

 

شون از نزدیک درازشونم. با همهبگی نگی. یه جورایی بابالنگ -

 شون با منه.خوام بدونن سرپرستینمیحشر و نشر داشتم، ولی 
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ی سیاوش نگاه کرد. دستش دخترک سرش را عقب برد و به چهره

ی صورت او نشست و از آنجا تا پشت گردنش کشیده شد. نگاه حاشیه

سیاوش روی جزء به جزء اجزای صورت او چرخید. با سر انگشت 

 اش را نوازش داد و خیلی آرام لب زد:گونه

 آ ماریا.میرمیمن بدون تو م -

 زده دستش را برداشت.ای وا رفت و بهتصورت دخترک لحظه

 االن چه وقت این حرفاست؟ -

طاقت او را سمت خودش برگرداند و سیبک گلوی سیاوش لرزید. بی

های ملتهبش به موهای دخترک پیچید. سرش را به سینه گرفت. نفس

 عطر یاس، مشامش را نوازش داد و زمزمه کرد:

 وقت کریستال.نذاری یه تنهام -

 ذارم.نمی -

 هیچوقت؟ -

 هیچوقت. -

 کنی؟دیگه ازم ناراحت نیستی؟ یا هنوزم به چشم یه هیوال نگاهم می -

 اش را نوازش کرد.ی سینهماریا با سر انگشت قفسه

 دیگه ناراحت نیستم. -

 بخشی؟و مییعنی من -

نگاه روشنش دخترک از او فاصله گرفت. در تاریک و روشِن ماشین، 

 های تاریک سیاوش گره خورد.به چشم

هات گذشتی و تو آب یخ شیرجه زدی تا همون وقتی که از نفس -

من زنده بمونم، بخشیدمت. تو ناجِی قلِب منی سیاوش، منم وارِث 

 قلِب تو.
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هایش را های او دوران کرد. از دو طرف شانهنگاه سیاوش بین چشم

 گرفت و روی تن ظریفش خیمه زد.

های من. هاتو بذار رو شونهرجا نفس کم آوردی بیا سراغم. غمه -

ترسم اگه من از قلبم بیشتر دوستت دارم ماریا، از مرگ نمی

 ی زندگِی تو باشه.الزمه

ی سیاوش، وادار به سکوتش کرد های دخترک لرزید. انگشت اشارهلب

نش های ماریا بسته شد. تی دخترک کشیده شد. پلکو از آنجا تا چانه

ی سیاوش جایی های سرکش او نبض میزد و نفس داغ و آسودهزیر لب

کنار ناف ظریفش فوت شد. مشخصا آن نقطه از تن دخترک را بیشتر 

هایش پیدا ای سرخ از جای دنداندوست داشت و بس که مکیده بود هاله

هایش روی پهلوی او ی ماریا آرام گرفته بود و انگشتبود. سر بر سینه

 ید وقتی دخترک به آرامی گفت:کشخط می

 سیاوش... نکن. قلقلکم میاد. -

 هم هستی! دونستم قلقلکیعه؟ نمی -

هایی بود که روی پهلو و شکم ماریا نشست و ی حرفش انگشتو ادامه

خیال او ای بعد دخترک چنان از ته دل قهقهه میزد که سیاوش بیلحظه

پای را روی پا گذاشته بود و بدون توجه به درد زانوهایش، پابه

 خندید. هایش میخنده

وتاه از فرط خنده نفس نفس میزد وقتی صورتش را میان موهای ک

 سیاوش فرو برد.

بسه... توروخدا بسه. دیگه نفس نمونده برام سیاوش. آخ...  -

 پهلوهام درد گرفت. سیا... 

هایش را قفل کرد، صدای دخترک خاموش شد و سیاوش و او که لب

 اش زمزمه کرد:خیره به صورت ُگر گرفته
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حق با تو بود. اصال همیشه حق با توئه. پول فقط باعث بدبختی  -

ام، ولی عشق راه رو نشونم داد. زندگی یعنی همین سهبود وا

ی پنجاه ی تو... وسط یه خونههای شیرین و پدرسوختهخنده

 شصت متری تو شهرک غرب.

های ماریا سرخ بود. لبخند زد و سیاوش باحرص صورت ظریفش گونه

 را بوسید.

من بهای خوشبختی رو دادم. لنگیدِن جفت زانوهام تا آخر عمر و  -

ام، کافی نیست واسه دنیا که دست از سرم برداره سوختگِی شونه

 و بذاره با تو بتازونم سمت یه جرعه آرامش و خوشبختی؟

اش را به پیشانِی سیاوش تکیه ماریا صورت او را قاب گرفت و پیشانی

 داد.

یه جا شنیدم اگه با اولین برف زمستون دعا کنی، آرزوهات  -

دا از اینجا به بعد آجرهای دنیامون کنم خبرآورده میشه. دعا می

 رو کج نذاره.

های ریز و درشت برف، ی ماشین خیره شد. دانهنگاه سیاوش به شیشه

غلتیدند. لبخندش کمرنگ نازدار و پاورچین پاورچین روی زمین می

ی او گذاشت و سیاوش میان موهای دلبرش بود. ماریا سر بر سینه

 دست کشید.

. تنها آرزوم اینه ه رو از آسموِن شب نگیرهکنم خدا مامنم دعا می -

ی شهرک هرروزم با تو بگذره. همینجا... کیِپ تنم. وسط خونه

 غرب! انقدر ببوسمت که لبات از حاال هم کبودتر بشه.

 ماریا ریز و کوتاه خندید و سیاوش فرق موهایش را بو کشید.

 ی شهرک غرب چیکار کنیم؟بعد از خونه -

ریم مسکو. آب و هواش کنیم و میون رو جمع میمبعدش... چمدون -

 عالیه این فصل از سال. خوراِک اسکی روی یخ.
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 بعدش چی؟ -

 

 ۲۴۴#پارت_

 

هایش را بست و انگشت سیاوش میان موهای او دست کشید. ماریا چشم

 ی ظریف دخترک پایین رفت.او تا گونه

ه رفتم، برمت اوکلند. بزرگترین شهر نیوزلند. قبال یه دفعبعد می -

های گردیم. کلوپو با هم میباید ببینیش ماریا! ریز به ریزش

ریم یه قایق شبانه و غذاهای رستورانیش حرف نداره. آخرشبم می

فهمم ِکی شب گذشت و به صبح گیریم. من کنار تو اصال نمیمی

 رسید!

 ماریا کوتاه خندید و لبخند سیاوش رنگ گرفت.

 دیگه برنمیگردیم ایران؟ -

زنم مون یه مطِب مجانی میروقت تو بخوای برمیگردیم. بغل خونهه -

 بضاعت. های بیواسه آدم

سازیم، اون پسرات که هیجده سالشون شده رو باالشم یه طبقه می -

دیم. دختر کوچولوه رو هم خودمون بزرگش میاریم و سر و سامون می

 کنیم.می

جا شد و او بهلبخند سیاوش جان گرفت. ماریا قدری در آغوشش جا

 زمزمه کرد:

کاش همیشه رو صندلی ماشین بخوابی تو بغلم. این چفت شدن و  -

 نزدیکی... زیادی حال داره کریستال خانوم.
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اش نشست. او ی سیاوش روی پیشانیماریا کوتاه و شیرین خندید. بوسه

های سیاوش زیادی دیرپا بخشحال و کرخت بود. تأثیر آرامهنوز بی

 ی ماشین به هوای گرگ و میش نظر انداخت.بود. از شیشه

 بینم.خوابم میاد سیاوش. ولی... اگه تو پیشم نباشی کابوس می -

و تنت کیه که نباشه؟ من تا قیامت چسبیدم بهت دختر. االنم اگه لباسات -

کنه بیاد پشت جا میو رو پام بذاری، کابوس بیکنم، بریم جلو و سرت

 .پلکات

رو باکالم پخش کنی و تا وقتی  love storyه میام. به شرطی ک -

 رسیم دستت تو موهام باشه.می

سیاوش توی گلو خندید و ماریا که از او فاصله گرفت، عطشناک و 

 هایش را به کام گرفت.تر از قبل لبحریص

دقایقی بعد دخترک سر روی پای او گذاشته بود. یک دست سیاوش به 

لغزید. طلوع به آرامی موهای او میُرل بود و دست دیگرش در تار 

تر جلوه های ماریا دلنشینی اهواز  با نفسشد و جادهجایگزیِن شب می

پیچید. آن موسیقِی کرد. صدای خواننده در اتاقک ماشین میمی

رخ زیبای نگاهی به نیمنوستالژیک، زیادی حرِف دِل سیاوش بود. نیم

 خوانی کرد.ماریا انداخت و آرام آرام کلمات را هم

 

 ۲۴۵#پارت_

 

بِراش را روی گردنش حرکت داد و سیاوش دست به سینه و خیره 

 خیره نگاهش کرد.

گفتم رد پای الو ترکوندمون همونجا بمونه. اگه به من بود که می -

 الکاتبینه.ولی خاتون بو ببره افسار پاره کردم حسابم با کرام
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های کشید. انگشت ماریا لبخند زد و رژلب را از کیف آرایش بیرون

سیاوش روی دستش نشست. صدایش تخس و شیطون بود وقتی 

ها این انگشت»های دخترک را زیر انگشتانش فشار داد:انگشت

شون رو پس دادن، نه؟ بده من بزنم برات. قول میدم یه خط هم امتحان

 «باال پایین نشه.

ر از تغلیظ لبخند او پررنگ شد و سیاوش انتهای ُرژ را پیچاند و

 های دخترک حرکت داد.هروقتی روی لب

انصاف نیست انقدر بهت بیاد. نِرَوم حساس شده به قرمز تیره.  -

جار و جنجالی تو قلبمه بیا و ببین! چه مرضی گرفتم که هر 

 لحظه خرابتم ماری؟

ی خودش در آینه انداخت. رد اش گرفت و نگاهی به چهرهماریا خنده

 لب مدفون شده بود.رژپودر و ها زیر کرمکبودی

 پرسی؟تو دکتری، چرا از من می -

م چسبیده به تو این یه مورد باس بریم تو کاِر مهندسی معکوس. نسخه -

 لبای تو.

الزمه »گفت: ی ماریا جان گرفت. زیپ کیف آرایش را کشید وخنده

تر! رد قرمز تیره یادت بیارم تیغِ خاتون تیزه و گردن تو از مو باریک

 «گیرم.شو گردن نمیرو لبات، من مسئولیت بمونه

 جا کرد و دومرتبه راه افتاد.سیاوش با خنده دنده را جابه

و ها نامردن دیگه. هنوز نیومده داری پشت منهمینه میگن زن -

 کنی میری تو تیم خاتون.خالی می

ماریا با خنده سر چرخاند و وارد تونل بعدی شدند. سیاوش ولوم 

 خواند:د. خواننده میموزیک را باال بر

 میرم واسه چشمات"می
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 که عزیزن که عجیبن که دیوونن

 چشمام خورده به چشمات

 ان"که مریضن که حریصن که دیوونه

کشید. سرعت ماشین را کم کرد و اش دست میو او تندتند روی پیشانی

های سرخش را به کام گرفت و تا ماریا حواسش جمع شود، لب

دستمال کاغذی بیرون کشید و همانطور که باحرص مکید. یک برگ 

جنبه نیستیم به خودت قسم ما بی»کرد، مقطع گفت:رد رژ را پاک می

. نه میشه ازش چشم اوس کریم، ولی لعبتی که ساختی زیادی شیرینه

 «خیالی طی کرد.برداشت، نه میشه کنارش بی

اش ینینظری به او بیندازد و بی ماریا باعث شد سیاوش نیمصدای خنده

کنی، ام ناز میاینجوری واسه»را میان دو انگشت بگیرد و بکشد:

 «آ!خورمتکنم میپیچ مینمیگی فشارم میره باال؟ این دفعه لقمه

 «کنم دیوونه؟من کجا ناز می»ی دخترک شدت گرفت:خنده

هایش را باال انداخت. دستش سمت دست دخترک رفت و سیاوش شانه

اینجوری میگی دیوونه، واقعا دیوونه »کرد: هایش را قفلمحکم انگشت

 «شم.می

 تونه درمونت کنه؟ات کنم؛ چی میاگه دیوونه -

 ی دخترک کشیده شد.وار روی گونهپشت دستش، نوازش

 اش کرده!تونه درمون کنه که دیوونهیه دیوونه رو فقط کسی می -

شهر ماریا لب باز کرد و قبل از اینکه حرفی بزند، او به تابلوی اول 

ورودتون به اندیمشک رو خیلی تبریک میگم ِلیدی ماریا. »اشاره زد:

زنه، با بقیه مهربونه. تو هم که خاتون همونقدر که به من شمشیر می

خوری تو دِل آدم. مطمئنم بهت خدای جذابیتی. خواسته ناخواسته قِل می

 «گذره.بد نمی
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باشم، بهم بد هرجا کنار تو »لحن ماریا آرام بود و سرشار از معنا:

 «گذره.نمی

طاقت پشت دست دخترک بوسه سیاوش با لبخند نگاهش کرد. بی

بمیرم واسه اون زبوِن نرم و نازکت یا نه؟ ما که همینجوریشم »کاشت:

 «خواد که کریستال خانوم.خل و چلت شدیم. دیگه دلبری نمی

 هایی ساده وی ماشین محیط شهر را نگاه کرد. خیابانماریا از شیشه

های کوتاه. تمیز و عاری از دود. نفس بلندی کشید و محکم انگشت

تو دنیایی که مرگ همیشه یه پله »سیاوش را میان انگشتانش فشار داد:

 «باالتر از ما وایستاده از ُمردن حرف نزن سیاوش.

سمت سیاوش برگشت. همان لحظه سیاوش هم نگاهش کرد. دخترک 

کن. اگه واقعا دوسم داری، همیشه کنارم زنده بمون. برام زندگی »گفت:

 «نفسم باش.هم

ی خیابان نگه داشت و به سیبک گلوی سیاوش لرزید. ماشین را حاشیه

ی مونم چشمهنفست میهمیشه هم»های خوشرنگ دلبرش خیره شد:چشم

مو طوسی. به شرطی که پیاده شی و اون پیرهن محلِی طوسی که چشم

 «نمش.گرفته بپوشی همین حاال تو تنت ببی

های محلی و بختیاری حرکت نگاه ماریا سمت ویترین مغازه و لباس

کرد. لبخندش جان گرفت و کمربند را گشود. ساعتی گذشته بود و 

چید. گویا عادت ی ماشین میهای خرید را در جعبهسیاوش پاکت

های ساده گذشت و نداشت دست خالی مهمان خاتون شود. از کوچه

سر گذاشت. مقابل در خاکستری یکی پشتهای آجری را یکی خانه

هایی که باز و زنترمز گرفت. نگاه کنجکاو هردو نفرشان به دِر طاق

 آمدند خیره شد.رفتند و میکشیدند و میهلهله می

 عروسیه انگار! -

 «شون باالسر ما!دست راست»سیاوش نیشخند زد:
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 له که بیشِب حج»بند نگاهش کرد و او چشمک زد:ای نیمماریا با خنده

 «عروسی نمیشه. دیو هنوز تو کِف دلبر مونده ها خانوم خانوما!

توی  زیرلبی تحویلش داد. سیاوش تخس و«ِ ادببی»ماریا رو گرفت و 

 گلو خندید و کمربندش را باز کرد.

بیا پایین عروِس روسی. تو رو ببین، ریز تا درشت به خط میشن  -

 فقط قد و باالت رو نگاه کنن.

  ۲۴۵#پارت_ادامه... 

 

ی ماریا جان گرفت. دستگیره را کشید و بند کیف را از گردن رد خنده

شناخت. کرد و مقابل در خاکستری ایستاد. سیاوش اهالی را می

کرد و زن و دخترها یکی یکی قبل از سالم به ماریا، پرسی میاحوال

کردند. سیاوش کنار گوشش پچ یک نظر با دقت صورتش را نگاه می

تونن ازت چشم بردارن، خدا ها هم نمیفتم! آتیشی تو دختر! زننگ»زد:

 «به مِن مرد رحم کنه.

یعنی اگه پسرا خیره نگاهم کنن، برات »ماریا با دلخوری نگاهش کرد:

 «مهم نیست؟

شون چپ و معنادار نگاهت کنن، یا بخوان اذیتت کنن، در دم چشم -

فتادم. این شون بلوکه! من بخاطر تو با دژخیم دراکوره و دست

های ها هم نیستن. نگاهتشنکجای اون غولبچه ریقوها که هیچ

مون رو جهنم گذری مهم هست، اما نه اونقدر که بخاطرش زندگی

کنم. به درک که کنم. تو بهرینی، پس بهترین رو برات فراهم می

ظرفیتی کنترل عنصری و کمعرضه، محِض سستیه مشت آدِم بی

چرخوننش رو ناموِس بقیه. تو انقدر یشون ندارن و مرو چشم

دونم ماِل باالیی، که هیچکدوم خاک کف پاتم نیستن. وقتی می

مون منی، چرا سِر نگاِه چهارتا اسکل زندگی رو به کام جفت

 زهر کنم؟
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ماریا در سکوت نگاهش کرد. چیزی نگفت و سیاوش صورتش را به 

ت پنجره صورت او نزدیک کرد. از دور، به زن کهنسالی که پش

تره، خاتوِن اون که از همه خوشتیپ»ایستاده بود اشاره زد و گفت:

 «منه.

های آبی، لباس لُرِی سرخ نگاه ماریا دقیق شد و سعی کرد از الی نرده

و مشکی و سربند و گلونی او را تشخیص دهد. تاحدودی تپل بود با قد 

تا متوسط. همان لحظه سر چرخاند. سیاوش دست به سینه خم شد و 

ی دامنش را باال گرفت و با لبخند سمت قامتش راست شود، پیرزن لبه

بفرمایید کریستال »حیاط راه افتاد. سیاوش با دست ماریا هدایت کرد:

 «ی خودتونه!خانوم. خونه

ها ی در گذشت، نگاهماریا لبخند کمرنگی زد و قدم اولش که از آستانه

ای مراقب کردند و عدهیای آب و جارو متر شد. عدهروی آنها دقیق

های غذا بودند. بوی خوِش پلو و زیربرنجی و ترشاو در هوا دیگ

اِی کوچکی وسط حیاط بود و یک ترکیب شده بود. حوِض فیروزه

های زرد و سفید بود که دو نفر از تختی با روکش مخمل و گل گوشه

ریا به کردند. نگاه مابندی میزنها روی آن نشسته و کیک و میوه بسته

ی حیاط کز کرده و با ترس به زنی دختر کم سن و سالی افتاد که گوشه

کشید و کرد. سر انگشتش را روی لباسش میبا مانتوی خردلی نگاه می

های دخترک لرزید ی سرخ رنگش را پنهان کند. چشمکرد لکهسعی می

و به تندی سمت او رفت. دختر مبهوت به او که غریبه بود نگاه کرد. 

ریا سعی کرد لحنش آرام باشد وقتی مقابل دختر ایستاد و او را از دیِد ما

 «اولین بارته؟»بقیه پنهان کرد. لب زد:

بخدا من هیچ »دختر لرزید. بزاق دهانش را فرو برد و به گریه افتاد:

پسر ندارم کاری نکردم. میگن این برا شب عروسیه. من دوست

 «خانوم.
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دانست قرار است کاِر نادرست، خدا میی ماریا جمع شد. درِد افچهره

چند نسل را پاسوز خود کند. کیفش را باز کرد و در همان حال 

ی دخترا هست. ربطی به عروسی نداره عزیزم. برای همه»گفت:

 «مامانت بهت نگفته؟

 «چند سالته؟»دختر سر باال انداخت. او دوباره پرسید:

تر شد ریا سنگینرا به آرامی زمزمه کرد و بغض ما 12دختر عدد 

بره. بخدا من هیچ کاری اگه بابام بفهمه سرم رو می»وقتی دختر گفت:

 «نکردم.

ی همین ی اشکش دست خودش نبود. او نیز تازیانه خوردهقطره

پدرهای دست به سر بریدن بود. دست دختر را گرفت و سمت 

زیرزمین برد. سیاوش با نگاهی باریک دنبالشان کرد. همان لحظه 

گم از می»روی بازویش نشست و صدایی زنانه به گوشش پیچید:دستی 

تغارِی بهنام ام لَق و لوق شده و تهپره، نگو در خونهصبح چرا پلکم می

اومده واسه سیر و سیاحت. اونم نه تنها، که دست یه ناز دختر رو 

 «گرفته و... اَی پدرسوخته!

 سیاوش خندید و خم شد پشت دست او را بوسید.

 بده خاتونم. نمک پرورده شدم بس که اومدم و رفتم.امون  -

الملوک، لبخند کمرنگی میان صورت گرد و تپلش نشاند و او تاج

 «چه خبره؟ تیتیری تاتار راه انداختن!»دوباره گفت:

چی آوردی دختره رو؟ بی اذن و کشون داریم. سی چیعروس -

 اجازه عقدش کردی بچه؟

ی شما اجازهبده اگه آب بی و مرگخدا من»سیاوش بلندتر خندید:

 «ام ترکید!بخورم. یه ماچ خواستم بندازم رو لپاش، از ترِس شما زهره

بهنام خدانکنه یادت نداده که قبل از لعن و نفریِن خودت رو لب -

 بیاریش؟
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باالغیرتا »الملوک پچ زد:سیاوش نفسش را فوت کرد و کنار گوش تاج

ن و دختر، شدم عین بریم بیرون حرف بزنیم. الی این همه ز

 «های حرمسرا!خواجه

ای کمرنگ گشوده شد و دم در ایستادند. الملوک به خندههای تاجلب

همان لحظه ماریا از زیرزمین خارج شد و سمت زنی رفت که مانتوی 

الملوک به موهای بلند او خیره شد که از خردلی پوشیده بود. نگاه تاج

هایش ریخته بود. سیاوش آرام پچ زیر کاله بیرون افتاده و روی شانه

 «کنی خاتونم؟از رو ظاهر قضاوت می»زد:

 ماریا همراه زن سمت زیرزمین رفته بود.

 

 ۲۴۶#پارت_

 

. از نکن عزیز من»الملوک سمت او برگشت و سیاوش ادامه داد:تاج

ست که خودی افتاده به جوِن خودی و های بی پایهقِبَِل همین قضاوت

 «فاجعه جولون میدن. ها تو عمقِ ناخودی

هایش را تو کشید و او الملوک ابروهایش را باال داد. سیاوش لبتاج

خواستم خودی رو از خودی سوا کنم، این دختر رو من اگه می»گفت:

دادم. نه بخاطر موهایی که اصال ام راه نمیمحِض یهودیت تو خونه

 «هم بود اتفاقا. اختیارش با من نیست. قشنگ

های سیاوش را هم را با لبخند گفته بود. همان لبخند، لب ی آخرشجمله

اش ایستاد و الملوک مقابل نوهاش چال افتاد. تاجکج کرد و سر گونه

 ی کاپشن او را مرتب کرد. یقه

 پس باالخره عقدش کردی. -

 موقت. دائمی راه نداشت. -
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 بهنام خبر داره؟ -

کشه باال مو میبوناوایل نه، فکر کردم اگه رک و حسینی بگم تن -

 سرم.

ای آرام، دور چانه دست «شرمنده»غره رفت و سیاوش با خاتون چشم

ها گذاشتن کف دستش. اونم ُدمم رو گرفت ولی کالغ»کشید و ادامه داد:

مو گذاشتم تو دست ماریا و زدم به جاده، بلکه و گفت هری! منم دست

 «شما بهمون پناه بدی.

های کشید. لبخندی کمرنگ روی لب این را گفت و دماغش را باال

 خاتون نقش گرفت.

به اوالدم، به روشنِی این سرای تاریک پناه ندم، به کی پناه بدم  -

 مادر؟

پسر جوان با لبخند نگاهش کرد. همانجا، روی زمین زانو زد و پشت 

ی خاتون را بوسید. پیرزن با مهر لبخند زد. دست چروکیده دست

ای پدرسوخته. »او کشیده شد و گفت:رنگ دیگرش میان موهای شب

 «هات خودشیرین و مارموزی.هنوزم عین بچگی

سیاوش توی گلو خندید و بلند شد. نگاه خاتون رنگ غم گرفت و روی 

 ها چرخید. زمزمه کرد:زن

جار نکش. اینجا قیمِت عشق رو  تو این دنیا، عاشقی رو -

یرت، یا غکنن بیدونن. یا صدات میشناسن. قدِرش رو نمینمی

 بهت میگن زن ذلیل.

 سیاوش با پوزخند سر به طرفین جنباند.

انداخت که  دونم از ازل کدوم خری این کلمه رو سِر زبوننمی -

خره تکرارش کنن. زن، ذلت نیست خاتون. من االن هرچی کره

 اگه یه جو قُرب و احترام دارم، صدقه سر ماریاست.
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حاال خیره به دختری بود که های سیاوش الملوک نگاهش کرد. چشمتاج

اگه زن وجود نداشت، مرد »آمد. لب زد:قدم قدم سمت شان می

 «هیچوقت آدم نمیشد.

الملوک را تغییر داد و با گفتِن دخترانه، رد نگاه تاج« سالم»صدای 

ی دخترک را از نظر گذراند. های طوسی و صورت کشیدهلبخند چشم

ی سیاوش را از عمق آسوده لبخند کمرنگش، لبخند رضایت بود و نفس

های ماریا یک رج اشک، خشک شده بود و سینه خارج کرد. زیر چشم

های پیشانی و دست سپید و چیندارش به تار موهای یکنگاه بغض

چشِم پیرزن بود. رنگ نگاهش، هیچ فرقی با سیاوش نداشت. فقط 

ظرافت زنانه بود که حتی در آن سن و سال، چشمان سیاهش را زینت 

انداخت. قدمی جلو رفت. مادرانه دسِت ماریا را فشرد و او را در می

 آغوش گرفت.

اکبر. یه سر و گردن از علیک سالم نازخانوم. هزار هللا -

 هات باالتری. قدمت رو جفت تیام.عکس

ماریا لبخند کمرنگی زد و به آرامی تشکر کرد. همان لحظه یکی از 

کنی یری! معرفی نمیخچه مهمون قدم»ها جلو رفت و گفت:زن

 «خاتون؟

عروسمه. عروِس »خاتون نگاه از ماریا گرفت و رو به زن پاسخ داد:

شون هم سر فرصت تغاریم. شیرینی و مراسمپسند واسه تهتازه

 «محفوظه.

ها ِکل کشیدند و دست زدند و همان زن جلو آمد و صورت دخترک زن

بار سی زنت  خبر! آقا سیاوش روزی سهمبارکه چه بی»را بوسید:

 «مونه.دینِشت دود کن. چشمم کف پاش عینهو قرص قمر می

سیاوش با لبخند نگاهی به ماریا انداخت و او با خجالت از یکی یکی 

کرد. صدای ساز و دهل که شنیده شد، همه از ها تشکر میگفتن تبریک

حیاط بیرون رفتند و ماریا چند قدم رو به جلو برداشت. نگاهش با 
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دختر و پسرهای جوانی بود که با لباس محلی و لُری، در دو  لبخند به

رقصیدند. نفر اول هر ردیف ردیف ایستاده بودند و به سبک سنتی می

دستمال رنگی دست گرفته بود و مقابلشان مرد میانسالی آهنگ 

ها شروع به دست زدن کردند و ماریا صدای خواند. زنبختیاری می

 گفت:اش میبغل دستییکی از آنها را شنید که به 

ها بیان. میرزا یعقوب خوب سی پوشاز آفتاو زنون سپردن خلعتی -

 کنه!پسرش خرج می

حق داره. سه سال کوچه رو صاف کردن تا اوس خلیل قانع شد  -

 دخترش رو بده.

کامی گشت و شیرینای که میخاتون دوتا شکالت از سینِی پسر بچه

 کرد، برداشت و گفت:پخش می

 ت آزا روله. )دستت دردنکنه پسرم.(َدسِ  -

سر، میان یکی از آنها را مقابل سیاوش گرفت. دست سیاوش از پشت

ی شکالت های ماریا قفل شد. حواس او جمع شد و سیاوش دانهانگشت

 را مقابلش نگه داشت.

 ریم این رنگ قبل ما اونجا باشه.آلبالوییه. قسمت اینه هرجا می -

ز او گرفت و نصف کرد. یک نصفش را ماریا با خنده شکالت را ا

 فهمم خواننده چی میگه. ترجمهنمی»مقابل سیاوش گرفت و گفت:

 «کنی برام؟می

صورت سیاوش کنار گوش ماریا رفت. او از گرمای نفسش پلک زد و 

 سیاوش به نرمی زمزمه کرد:

 

  ۲۴۶ادامه... #پارت_
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 شهِر مو دریا نداره په چطو مو غرقتم؟ -

 نداره، پس من چطوری غرقت شدم؟()شهر ما دریا 

 

 رو به رو آینه نهامی تا قیومت محوتم.

 ذارمت، تا قیامت محوتم.()مثل آینه رو به روم می

 

 ایقدر فکر وه تو کردم که دلت مین دل منه.

 )انقدر بهت فکر کردم که دلت تو دِل منه.(

 

 رو به رو آینه نهامی ار نه عشقه په چنه؟

 ذارمت، اگه این عشق نیست، پس چیه؟(می)مثل آینه رو به روم 

 

 «تون خیلی قشنگه.لحجه»ماریا با لبخند نگاهش کرد. زمزمه کرد:

 های او چرخید.نگاه سیاوش یک دور بین چشم

ی شون رو همینجا خونهتره. یحتمل مراسمصدای تو خیلی قشنگ -

خاتون بگیرن. اون لباس طوسی محلیه رو بپوش، پشت چشماتم 

 چشم پهنا بزن. خب؟از اون خط 

ماریا با خنده سر جنباند و سیاوش طره موی میان صورت دخترک را 

فعال زنونه مردونه جداست مجبورم برم  –زیر کالهش هدایت کرد. 

 ببینمت.ی میرزا یعقوب. شب میام میخونه

ماریا سر تکان داد و او از دخترک فاصله گرفت. دستش را در جیب 

الملوک، از گردنبند اتون گرفت. نگاه تاجشلوار فرو برد و مقابل خ

 ی سیاوش باال آمد.قجری تا چهره
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نگی کج نیست، محِض التیاِم دلتتم خاتونم. پسرت دستشرمنده -

همون پنج شیش سالگی این رو ِکش رفت که عطر و بوت رو 

 فراموش نکنه.

ی او را جمع کرد و دستش را های باز شدهپیرزن لبخند زد. انگشت

 دو دست گرفت.میان هر

دونم قصدت تو بستم. مییه کف دست بچه بودی که من قنداقی -

حتی از کاِر شر هم خیره. بذار تو جیبت بمونه. این یادگار 

یکاد مادرمه، بده به زنت، اونم بده به دخترتون. دورش وان

 نوشته. روشنی و برکت میاره به زندگی.

ی ماشین خارج بهسیاوش محو و کمرنگ لبخند زد. خریدها را از جع

ی راه، صدای رفت که نیمهی میرزا یعقوب میکرد و سمت خانه

اش شد. تلفن را بیرون کشید و پیامک پیامک مانع از قدم بعدش

 سیروان اخمش را جمع کرد.

حکمت اعدامه. بدون بخشش و تخفیف. اما اگه به حرفم گوش کنی، »

 «اخوی؟ خبرتونم هماهنگ کنم کسرش کنن. کجا رفتی بیمی

یه جای امن. اومدم خودم رو گم و گور کنم »با همان اخم تایپ کرد:

 «خوام سرم رو به باد بدم.. نمیها از آسیاب بیفتهبلکه آب

این سر خیلی وقته که رفته باالی دار. مدارک رو آماده کردم. فقط »

مونده بیای برای شروع همکاری. بهم اعتماد کن سیاوش. بهنام پاش 

گناهیت به اعتراف خودت هم ه و تیارا لب تیغه. اثباِت بیُسر خورد

قانون ریز و درشِت دژخیم احتیاج داره. با قانون باش تا این شهِر بی

 «رو به پات ننوشته.

کالفه میان موهایش دست کشید. نگاهش را در کوچه چرخاند و با سر 

جهنم »کفش تکه سنگی را سمت جلو پرتاب کرد. برای سیروان نوشت:

و ضرر! برمیگردم تهران. ولی قبلش باید تیارا رو ببینم. گفت از بهنام 

 «خبر داره.
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راِه رفته را برگشت و پشت ُرل نشست. استارت زد و سر انگشتش را 

لمسش « مامان»ها آرزو داشت به اسِم ای کشید که سالروی شماره

از  بود. صدای زنانه، اخمش را رنگ داد و« تیارا»کند، اما االن فقط 

 شهر خارج شد.

 . عاقل شدی، نه؟دونستم هوش و ذکاوتت به خودم کشیدهمی -

سیاستم ذاتیه، وگرنه تو و بهنام جز وراثِت بدذاتی و کینه و گناه  -

 چیزی واسه من و داداشم نداشتین. کجا باید بیام؟

تیارا پاکت خرید را دست بادیگاردش داد و کارت ویزیت را مقابل 

های پُر اش برای واردات لباسگذاشت. ظاهرا معامله ی بوتیکفروشنده

کشید تا از جمالت التین و معنادار، جوش خورده بود. خیلی طول نمی

های مطلق به تن هایی با مفهوِم دعوت به دژخیم و آزادیها ِوستجوان

 کنند. خطاب به سیاوش گفت:

 فرستم. یادت باشه تنها بیای.آدرس رو برات می -

 د. ُرل را با شدت چرخاند و پدال گاز را فشار داد.او پوزخند ز

های آتیش. تنها میام. سیاوش عادت داره تک و تنها بره تو تونل -

 افته.ای باشه که چشمم به چشمت میخواد آخرین دفعهولی دلم می

 

 ۲۴۷#پارت_

 

اش را بعد از چند های جمع شدهبند را برداشت و او چشمگماشته چشم

ها مالید اش را پشت پلکمرتبه پلک زدن گشود. انگشت شست و اشاره

و تیارا با سر به گماشته اشاره زد بیرون باشد. نگاه سیاوش روی 

ی اتاق چرخ زد. دستگاه لرزاننده و دیوارهای قرمز و تخت گوشه

ها و بوهای نامطبوعی بند و انواع گیرهبند و چشمدهانشالق چند َسر، 
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آمد، اخم او را جمع کرد و نگاهش سمت زنی کشیده شد که از اتاق می

ی ها روی دستهکه روی صندلی نشسته و نیشخندزنان، با سر انگشت

 صندلی ضرب گرفته بود.

گیرم، تهش ختم میشه به شماها؟ چرا رِد هر کثافتی رو می -

ها رو دیدن و تبدیل شدن به یه ند نفر آدم این کلیپدونی چمی

دونه واسه چی داره حراج چیز یا یه برده که نمیهمهمتجاوِز بی

 زنه به تن و بدنش؟می

نیشخند تیارا غلیظ شد. از جا بلند شد و چرخ وارتنبرگ را از زمین 

 برداشت.

و خوب دکتر شده و اینپسِر من بعد پنج ترم، دست کم نیمه -

شناسه. وقتی رو ریز به ریِز پوست کشیده بشه و بچرخه، می

شون اول کنه که صدای آخ و نالهاعصاب رو طوری تحریک می

ها استفاده کار بلند شه. اونوقت دیگه افراد من نیستن که از قربانی

 کنه.ی دژخیم میکنن، اشتیاِق خودشونه که اونا رو بردهمی

ش دست کشید و با انگشت آن دم سیاوش پوزخند زد. عصبی بین موهای

 و دستگاه را نشانه گرفت.

سازین! یه مشت ها شیطان میها، فقط از آدمبا این چرت و پرت -

سواد که نه دنبال علم و دانشگاهن، نه چهارتا دونه مرد و زِن بی

ی زندگیشون شده رد روم و حرف و درِف درست درمون. همه

ه بیشتر از زندگِی واقعی ام و تور کردن یه پارتنر کاسدیبی

دورشون کنه! چرا؟ چرا لعنتی؟ چرا جز چاه، هیچی واسه مردم 

 َکنین؟نمی

دار غریده بود. تیارا اما آرام بود. سمت اش را حرصقسمت آخر جمله

 های سرخ از خشمش زل زد. سیاوش قدم برداشت و به چشم
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پای  دیم! اونا باَکنیم. فقط عکس چاه رو نشون میما چاه نمی -

کنن و ناخواسته جزئی از گروهی میشن که خودشون سقوط می

 خبرن.از اصلش بی

ی اتاق افتاده بود سوق داده شد و ی پاگیر، که گوشهنگاهش سمت میله

عین »رد نگاه سیاوش هم سوی آن رفت. نیشخند تیارا جان گرفت:

ن و ایم، اونا خودشون وارد اتاق میشفلزهای همین میله! ما فقط سازنده

 «تو زندانش گیر میفتن.

پرید و گردنش به عرق اش میی پیشانیگوشه سیاوش عصبی بود. رگ

ای نشسته بود. خشم، امانش را بریده بود و گالیه داشت از خدا. گالیه

چه این اهریمن، بود بابِت اینکه برای« چرا»ی اش واژهکه تتمه

لش را خیلی زود گذاری شده بود! جواب سواخون و مادِر او نامهم

 فهمید و روی زبان جاری کرد.

تو کم داشت. نیا، فقط تو و تشکیالتی بزرگالحق که طایفه -

تون کافی این با بهنام. یه قطره از خون هر جفتعینهو در و تخته

تر از قبل کنن. یه بود واسه ساختن دوتا هیوال که زمین رو کثیف

 خودش گناه مشت کثافت دور هم جمع شدیم. هرکی به رسمِ 

ست... دژخیم! دژخیِم کنه، ولی اسِم هر چهار نفرمون یه کلمهمی

سیاهی که هرچی آب بگیری روش، بازم خون از دستش چیکه 

 کنه.می

سمت تیارا چرخید. حاال آن نگاِه خشمگین، غمگین هم بود. لب 

ی جهنمی. کردم بهشت زیر پاهاته، اما تو ملکههمیشه فکر می»زد:

نمیومدی... کاش نمیومدی که تصویِر واقعیت طناب  کاش هیچوقت

 «نمیشد و دور گلوم حلقه نمیزد.

ی سیاوش نما مبدل شد. دستش را سرشانهنیشخند تیارا به لبخندی دندان

بلندش در گوش های پاشنهچرخید، صدای بوتفشرد و وقتی دورش می

 پسر جوان پیچید.
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  ۲۴۷ادامه... #پارت_

کوچولوی من. تو پتانسیِل این رو داشتی که بد بزرگ شدی پسر  -

وارِث جهنم باشی، اما بهنام طوری بزرگت کرد که بعد از 

 مرگش حتی نتونی به سهم خودت از کارخونه برسی.

سیاوش به تندی سمت او چرخید. سرش را ناباور به طرفین جنباند. 

الحق که کمرش برای چشیدِن یک مصیبِت تازه، زیادی شکننده شده 

ی اتاق رفت و با صدای بسته . تیارا سمت استندی کوتاه در گوشهبود

شدِن درِب فلزی، قلب سیاوش لرزید و کف پایش افتاد. نگاهش به 

پاکت پالستیکی بود که تیارا آن را میان دو انگشت گرفته و به سیاوش 

 کرد.نزدیک می

ی خوبی داشت، نصف نصف! اما سیروان دوست نامهوصیت -

وچیکش به حق و حقوقی برسه. همه رو مصادره نداشت داداش ک

ی طماع قصد داره مقام و جایگاِه پدرتم برداره. کرد. پسره

دونی که... با سر و تیپ و دم و دستگاهی که داره، این کار می

 اش عین آب خوردنه.واسه

 سیاوش بزاق دهانش را فرو برد. صدایش جان نداشت.

 مقام و مال مفت چنگش! ی پدرم چشم ندارم.پله من به پول و -

تیارا پاکت پالستیکی را سمت سیاوش پرت کرد. پسر جوان، با 

 زده آن را روی هوا قاپید.هایی یخدست

همونقدر که بهنام سفت و سخت بود، سیروان ُشل و  -

پذیره. بوی پول و رفاه به مشامش بخوره، اطالعاتی که انعطاف

کنه. یه عامل می خوام رو لو میده و برای افرادم راه بازمی

نفوذی تو دم و دستگاِه عالیه از یه مملکت، یعنی یه تاس 

 شیش واسه دژخیم!جفت
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ی پیراهنش های او نبود. شنودی که در دکمهحواس سیاوش به حرف

رساند و آنها خود ها را به گوش پلیس میکار شده بود، حرف

یست و های سیروان محِض همکاری با تیارا ندانستند باج دادنمی

هایش تله است. تیارا قدم قدم جلو رفت. حاال نگاِه او هم به راپورت

 محتویات پاکت بود.

اش نکنم. اما از دلم زیادی ازش پُر بود. نتونستم تیکه تیکه -

اونجایی که به دموکراسی معتقدم، اجازه دادم چهارتا انگشتش 

 سالم بمونه بلکه بتونین خاکش کنین.

لرزید. اشک دومرتبه قهر کرده بود و گلوی سیبک گلوی سیاوش 

سوزاند. نگاهش از آن چهار رنگش را میهای شبسنگینش، چشم

انگشِت خونین و سیاه شده و انگشتر عقیِق بهنام باال آمد و به تیارا 

دوخته شد که باز هم مقابل استند ایستاده بود. ریکاورِی آن عقیِق 

سنگین بهنام به صورتش  اش، وقتی با دستخوشرنگ و رکاِب نقره

سیلی زده بود، وزن آن بغض وامانده را بیشتر کرد و سیاوش پاکت را 

هایش، پدرش بود. میان انگشتانش فشرد. بهنام با تمام خوبی و بدی

 شود، نه تکراری.پدری که نه کهنه می

چرا این همه سال خودت رو تو تاریکی قایم کردی که کسی شاِه  -

 اصلی رو نبینه؟

ی تاریک و شو نگه داره که نیمهتونه تاجه شاِه خوب، فقط وقتی میی -

ی محاق! سایه رو روشنش رو مشخص نکنه. درست مثل لحظه

 افته.تونه دستگیر کنه، اما جسم به راحتی گیر میهیچکس نمی

نگاه سیاوش بین دیوارهای قرمز چرخید و فکر کرد این سلطنِت 

ها و و تاثیراِت روانِی کلیپ های مختلفپوشالی، ارزِش سادیسم

های حاصل از این اتاقِک مسخره را دارد؟ چند قدم جلو رفت. نوشته

ای برای بحث هم نداشت، اما حاال که توان حرف زدن نداشت. حوصله

توانست یک سوال ناقابل نپرسد و تیارا که سمتش زمانش بود، نمی
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ن همه سال، چرا؟ چرا باید بعد ای»چرخید، به آرامی زمزمه کرد:

 «همچین جایی پیدات کنم؟

گرفتم که شما چون باید قدرت می»تیارا دست به سینه مقابلش ایستاد:

 «دوتا رو از بهنام پس بگیرم!

تونستی بزرگ شی، اینجوری؟ از راه صاف و صوف هم می -

 تونستی؟نمی

خواستم از راه برم، تره. اگه میکشید. میونبر همیشه سریعطول می -

 چرخیدم.ی اول وایستاده بودم و دور خودم میتو نقطههنوز 

سیاوش پوزخند زد. بلند و پر سر وصدا. صدایش بلند و لحنش عصبی 

 شده بود.

دونی چقدر بزرگه، این فقط یه توجیه مسخره واسه گناهیه که می -

 شو قبول نکنی. خوای مسئولیتاما عمدا می

وی استند گذاشت و نگاه ای رتیارا بیخیال شانه باال انداخت. برگه

 های آن سوق پیدا کرد.سیاوش تا نوشته

سهمت از کارخونه رو قبال بهنام به ناِم سیروان زده و تو عمال  -

االرثت ن برگه رو امضا کن، که سایِر سهم. ایخالی موندیدست

طوسی به من برسه. در عوض منم قول میدم اون دختِر چشم

 که... چی بود اسمش؟

یاوش لرزید. دستش مشت شد و لحنش سیبک گلوی س

کنم. فقط... کاری با ماریا هرجا رو بخوای امضا می»تهدیدکننده:

 «تم بهش نزدیک بشه.نداشته باش. نباید حتی سایه

ترین بیهوده»نویس را میان انگشت چرخاند:تیارا پوزخند زد و روان

این ترین آدم بین کائنات، یه عاشق! ی زمین، عشقه! و احمقواژه

حماقتت چه دلیلی داره سیاوش؟ تو با عشق و ازدواج فقط پسرفت 

 «کنی.می
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 ۲۴۸#پارت_

 

کشه. ازدواجی که عالقه پشتش باشه، هیچوقت آدم رو به بدبختی نمی -

بین داد دستم که فقط خودم رو نگاه نکنم، بقیه رو هم ببینم ماریا یه ذره

شو باال بکشم و اسم و بفهمم قرار نیست خون بریزم و سهِم مردم رو

 های من خالصه میشه تو یه کلمه... ماریا!بذارم پیشرفت! نفس

و خرفت کردم بهنام انقدر پسرامهات بوی باخت میده! فکر نمیحرف -

 بار آورده باشه.

های دژخیم جنگیدم، ولی ماریا بهم انگیزه داد که من تنها با تونل -

 هم دنیا بیام، فقط میگم ماریا. باخت صد قدمیمم نیاد. اگه صد بار دیگه

نویس را جا کرد و روانرا جابه تیارا با اخم نگاهش کرد. سیاوش برگه

 روی قسمت سفیدش گذاشت.

ی بهنام، با یه عهدنامه بنویس. تعهد بده در ازای پول و پله -

 .کریستاِل من کاری نداشته باشی

و نویس رفت. شروع به نوشتن کرد انگشت تیارا سمت روان

تون... بین یهودی بودنش، نژادش، این همه اختالف و تفاوت»گفت:

 «هیچکدوم برات مهم نیست؟

خری و گناهکاریم، انقدری حالیم هست که دین ما، ی کلهبا همه -

دین احترامه. نژاد و دین و مذهبت هرچی باشه توفیر نداره، 

 اسالم میگه همه یکی و برابرن!

نویس را روی برگه شت و سر رواننودار جمالت را میتیارا غیظ

تر به او ایستاد و متن را خواند. تیارا داد. سیاوش نزدیکفشار می

 امضا زد و او خواست امضا کند که تیارا مچ دستش را چسبید.
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 شیم، فقط با خون!ما به امضای خودکار راضی نمی -

سیاوش پوزخند زد. چاقوی جیبی در جیب شلوارش بود. دستش را 

و آن را سمت تیارا گرفت. خون هر دو نفر، هردو طرِف  خراش داد

هرچقدر »کاغذ نشست. سیاوش کنار گوش او به آرامی زمزمه کرد:

ها از پا درنمیاد. خواد تالش کن، ولی اسالم به این راحتیدلت می

دونی چرا؟ چون گناهکارترین آدما هم تِه دلشون خدا رو باور می

چرخی. این پست و ا ابد دور خودت میدارن. از بیراهه رفتی ولی... ت

 «ها، همش َمشقیه!!مقام و پیشرفت

ها را صدا . اخم تیارا هنوز جمع بود. دو نفر از گماشتهسمت در رفت

ها با آن هربه جذب زد و سعی کرد از دری وارد شود که اکثر جوان

شدند. چرخ وارتنبرگ را مقابل او گرفت و ابرو باال دژخیم می

تو  تختی که اون دختر رو و با خودت ببر. هرلحظه، تواین»انداخت:

 «خوره که بیشتر ازش لذت ببری.کنی، به دردت میبغلت جمع می

های سرخش، حاصل از فریادی بود که تِه گلو چشم اخم سیاوش و

بست و او خیره سر میهایش را از پشتاش کرده بود. گماشته دستخفه

دستگاه، محِض دو  ی این دم وهمه»، زمزمه کرد:های تیارابه چشم

هاس. من ماریا رو واسه ثانیه به ثانیه از بیست و چهار ساعت از شب

خوام. بخاطر لذت و رابطه انتخابش نکردم که ابزار به ساعتم می

حسابش بیارم و با این وسایل بیفتم به جونش. من با دستام... با 

ی ما عیاشی و تخلیه و دم... رابطه... بلدم به زنم امنیت بآغوشم

کاری نیست. با هردفعه نزدیکی، هردومون دوباره متولد کثافت

تونه این احساس رو درک انقدر کوچیکه که نمی  شیم... و مغِز تومی

 «کنه.

بند را تیارا با اخم، وسیله را کف دست دیگرش کوبید و گماشته چشم

ردو دختِر جوان نگاه کرد و های سیاوش گذاشت. تیارا به هروی چشم
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ش کنین و همونجا دم در دوباره بگردینش. کنار ماشینش پیاده»گفت:

 «شو پس بدین.گوشی

تیارا روی رد خون پسری  لحظاتی بعد، آنها سیاوش را برده بودند و

کشید که انگار دیگر میلی به قبول کردِن آن به عنوان دست می

 فرزندش نداشت.

هایش را دخترک را هوشیار کرد و همانطور که چشمهشدار پیامک، 

مالید، دست برد و از کنار تشک تلفن را برداشت. چشمش روی اسم می

خیز نشست. انگشتش روی قسمت زوم شد و به تندی نیم« سیاوش»

خط پیام، لبخند دخترک را روی حسگر قرار گرفت و خواندن همان نیم

 صورتش نشاند.

 «بیداری ماِه قشنگم؟»-

هایش تندتند روی کیبورد لغزید و تلفن را روی سایلنت گذاشت انگشت

 که هشدارهای بعدی خاتون را بیدار نکنند.

خواب بودم ولی... انقدر بدون تو سبک بود که بیدار شدم. در » -

 «جریانی که؟ کریستال جایی جز بغِل گرگ وحشی خواِب آروم نداره.

خواد از این یه وجب صفحه میام، دلم ریزی واسههمچین زبون می» -

 «بکشمت بیرون بچسبونمت به خودم یکی شی با قلبم.

 لبخند ماریا جان گرفت و پیامک بعدی روی صفحه نقش بست.

بپوش بیا پیشم تو حیاط. دلم برات تنگ شده خانوم  لباس» -

 «موشه.

توجه به شب را از نظر گذراند و بیماریا ساعت سه بعد از نیمه

 آن لحظه، بافت و شال زیتونی رنگش را پوشید. چراغ نامعقول بودنِ 

نفتی را برداشت و پاورچین پاورچین از اتاق و پذیرایی گذشت. هوای 

های دخترک از استرس اندیمشک آنقدرها هم سرد نبود، اما دست
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های سفید رنگ را ! دمپاییلرزید. یازده روز دوری، چیِز کمی نبودمی

 به او دوخته شد.پوشید که نگاه متعجبش می

 

 ۲۴۸ادامه... #پارت_

 

های سیاوش زیر درخت پرتقال خم خورده بود و باد میان موهای شانه

 سرش ایستاد و صدا زد:پیچید. پشتسیاه و صافش می

 سیاوش؟ -

پسر جوان قدری تکان خورد. سمت عقب برگشت و دخترک در ِمه و 

اغ تشخیص داد. های او را در پناِه نور چرتاریکِی شب، رطوبِت چشم

چراغ را باالتر برد. سیبک گلوی سیاوش لرزید. انگشت شست و 

ها گذاشت و محکم دماغش را باال کشید. ماریا اش را روی چشماشاره

 صورت او را لمس کرد.

 صورتت چرا خیسه سیاوش؟ -

بدون هیچ حرفی، چراغ را از او گرفت و پای درخت گذاشت. قدمی 

کند، کمر باریکش را گرفت و دخترک را  جلو رفت و تا ماریا سر بلند

های گرمش حبس کرد. ماریا با نفسی عمیق، عطر خنک و میان دست

خوشبوی او را به ریه کشید و سیاوش شال دخترک را عقب برد. فرق 

 موهای او را بوسید و زمزمه کرد:

اگه همین یه بار، ازت بخوام فعال نپرسی چی بوده و چی شده،  -

 کنی؟قبول می

های اش نرم و دلتنگ، درست روی تپشا بیشتر به او چسبید. بوسهماری

 ی قلِب سیاوش نشست.آشفته
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ها رو به دوش بکشی، نه. قبول اگه عزم کردی تنهایی باِر غصه -

 کنم.نمی

مانند از عمق سینه بیرون داد. نفس ماریا سیاوش نفسش را عمیق و آه

گلوی سیاوش را  اش همانجا، آرام و نرمروی گردنش نشست و بوسه

 کشید وقتی زمزمه کرد:گرم کرد. او میان موهای دلبرش دست می

انگار خنده به من حرومه ماریا. تا میام با یه بدبختی کنار بیام،  -

 ام. دیگه کم آوردم.های دیگه آوار میشن سمتم. خستهمصیبت

 هایش زمزمه کرد:ماریا قدری از او فاصله گرفت. خیره به چشم

های هات رو بذار رو شونههات درد گرفت، خستگیشونههرجا  -

من. قول میدم همونقدر که تو سیاوِش منی، ماریای تو باشم و 

 هات با دژخیم بجنگم.پای نفسپابه

سیبک گلوی سیاوش تکان خورد. صورتش جلو رفت و ماریا پلک 

 اش را به پیشانِی دخترک تکیه داد.روی هم گذاشت وقتی او پیشانی

هات نبود، ات لک زده بود ماری. ُویس و عکسواسهدلم  -

 تونستم َسر کنم این چند روِز وامونده رو.جوره نمیهیچ

های ی سیاوش نشست و تپشی سینهماریا لبخند زد. دستش روی قفسه

 های ظریفش را لرزاند.وحشِی قلب او انگشت

هام رو بدم با خون امضا کردم پای قراردادی رو که گفته نفس -

ی اسه تاِر موهات. من از خودتم بیشتر دوِست دارم چشمهو

 طوسی.

زده نگاهش کرد. سیاوش صورت دخترک را قاب گرفت. ماریا بهت

لبش روی پیشانِی او نشست و از آنجا تا انحنای بینِی ظریفش پایین 

هایش در ای بعد، لبهای ماریا از هم فاصله گرفت و ثانیهرفت. لب

سرکشی بود که در اثنای غم هم با عطش او را های داغ و اسارت لب
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هایش روی هم افتاد و نفسش ته سینه گرفت. دستش . پلکبوسیدندمی

 پشت گردن سیاوش رفت و نفس گرم و اکید او به صورت ماریا پیچید.

های بوسمت، دوباره زنده میشم. گفتم از نفسبهش گفتم هربار می -

که گور بابای مال و  خوامتگیرم. گفتم انقدر میتو نفس می

اموال و جاه و مقام! همه رو میدم ولی... احدالناسی حق نداره 

 ات نزدیک بشه.حتی به سایه

های سرخ و خمار او چشم چرخاند. ماریا گنگ و متعجب، میان چشم

 «یعنی چی؟ تو چیکار کردی سیاوش؟»زده پچ زد:بهت

ریا با سر انگشت شست سیاوش روی لِب زیرین او کشیده شد. ما

های طوسی و اغواگِر هایی تند شده پلک زد و او محو شد در تیلهنفس

 هایش.چشم

ی دژخیم رو یعنی آخرین تونِل آتیش رو رد کردم و پرونده -

مو از سینه گذاشتم کنار. یعنی از وجودم گذشتم، ولی نذاشتم قلب

میرم برات. یعنی تو پرستمت. یعنی میبکشن بیرون. یعنی می

 ندگِی منی دختر.ی زهمه

طاقت بار بیماریا هنوز متعجب بود. صورت سیاوش جلو رفت و این

های های شیرین و صورتی را میک میزد. لبو حریص، آن لب

دخترک به گزگز افتاده بود وقتی سیاوش او را روی دست بلند کرد و 

باره که ماریا حتی با همان حال خراب، سمت زیرزمین برد. آنقدر یک

 داشت چراغ را بردارد.فرصت ن

 

 ۲۴۹#پارت_

 

قرارتر از هر وقتی، خشن و حریص بین او را به دیوار چسباند و بی

اش نفس کشید. صورت ماریا به دیوار چسبیده موهای سیاه و ابریشمی
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بود و تندتند نفس میزد وقتی سیاوش از عقب به تن ظریفش چسبید. 

 هردو دستش روی شکم دخترک قفل شد و لب زد:

شب بیشتر از هروقتی بهت نیاز دارم. به نفسات. به چشمات. ام -

 خوام.مو فقط از تو می. من آرامشبه نوازشات. آرومم کن ماریا

های ماریا سمت او برگشت. در تاریکِی زیرزمین، چیزی جز چشم

باز رها کرده بود. انگار کال خمار او مشخص نبود. سیاوش در را نیمه

اگه خاتون یه »زنان گفت:ماریا نفس عادت به در بستن نداشت.

 «دفعه...

اش خشن. پهلوی دخترک را چنگ های سیاوش طاغی بود و بوسهلب

ی خفیف او در دهان سیاوش خنثی شد. یک پای دخترک را زد و ناله

 کنار کمر خودش گذاشت و با دست دیگر موهای بلندش را چنگ زد.

میگن روشنگری و  دونن.مردم سریالنکا ماِه کامل رو مقدس می-

رسیدن به نیروانا موقعِ ماِه کامل اتفاق میفته. بخاطر همین هرشبی که 

کنن و حتی مشروب و الکل ماه کامل باشه، کسب و کارو تعطیل می

 فروشن.نمی

نفس میزد. بین موهای او دست کشید و سیاوش او را روی ماریا نفس

ها خیلی»ادامه داد:زانو خم کرد. لبش جناغ دخترک را نوازش داد و 

ها تبدیل به گرگینه میشن. ولی... هم معتقدن شبی که ماه کامل باشه، آدم

تر از نفس من که چهار سال با تصوِر ماِه کامل خوابیدم و االن نزدیک

 «دونم.بغلش کردم، واقعیت رو بهتر می

های او را بلند کرد. صورت ظریفش را قاب گرفت و نگاهش از لب

 های روشن و مخمورش باال آمد.بازش، تا چشمهملتهب و نیم

ماِه کامل تویی و گرِگ وحشی من. نیروانا از وجود تو گرفته  -

کنی و پیدا میکنی. تو منشده، چون فقط تو این گرگ رو آدم می

 کنی به خودم. تو نقطه ثقل دنیای منی.و وصل می
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ش ها نشست و دخترک را کنارماریا لبخند زد. سیاوش سوک پله

 ی او کشیده شد.وار روی گونهگذاشت. پشت دستش نوازش

شم. تو یه کنم سیر نمیانقدر صورتت ماهه که هرچی نگاهت می -

 ای ماری.فرشته

صورتش جلو رفت. شال دخترک را از دور گردنش برداشت و با هر 

 کلمه، قسمتی از صورت ظریف او را بوسید.

 زیبا! ساده! معصوم! بی شیله پیله! -

های او بود اما... فکر فرار رهایش تسلیم بوسه و نوازشماریا 

کرد. خاتون خوابش سبک بود و هر آن امکان داشت متوجه غیبت نمی

ی ی چشم تا چانهی سیاوش، از گوشهدخترک شود. انگشت اشاره

 دخترک پایین رفت و او عاجزانه پلک روی هم گذاشت.

 حالم خوب نیست سیاوش. هوا داره گرم میشه. -

ترم. کاش میشد تا ابد . صد دفعه از تو داغحال منم خوب نیست -

 همینقدر نزدیک بچسبونمت به خودم.

های خاتون ام! یه دختر یهودی که همسایهمن هنوزم یه دختر یهودی -

بخاطر حضور من باهاش سرسنگین شدن. یه دختر یهودی که برادرت 

 شو نداره.چشم دیدن

ِض یهودیت از من بگیره. من عاشقتم... تونه تو رو محهیچکس نمی -

 ترین دیِن جهان.و عشق، یعنی کامل

تر از هروقتی در گلوی ماریا لرزید. جلوتر رفت و سیاوش او را کیپ

 قرارش بود.جوار قلب بیآغوش گرفت. ضربان قلب ماریا، درست هم

دلم برات تنگ شده بود سیاوش. دنیا بدون تو خیلی سیاهه. آدما  -

و بخاطر چیزی که هستم پس شون منرحمن. همهخیلی بی

 زنن.می
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الی موهایش دست کشید و های سیاوش کنار گوشش رفت. البهلب

اما من بخاطر چیزی که هستی دوستت دارم. خوِد »زمزمه کرد:

تو دوست دارم. توفیر نداره مسلمون یا یهودی، هرچی که باشی، واقعی

 «بغله! بگو خب...تهش ماریای منی! جای تو فقط تو همین 

ی آرامی گفت و او دو پله پایین رفت. لبه«ِ خب»دخترک لبخند زد. 

بافت دخترک را گرفت. سرش زیر لباس رفت و نفس گرمش به شکم 

او خورد. کمر ماریا منقبض شد و تنش به آنی ُگر گرفت. آِه گرم و 

هایش خارج شد و او با حرص ناف کوچک مالیم دخترک از میان لب

 فش را مکید.و ظری

گیری ماریا؟ چه بوی خوبی میده تنت امشب. با چی دوش می -

 ظرف نوتال؟

های او سر سیاوش نشست و لباش گرفته بود. دستش پشتماریا خنده

ران نرم  تا لباس زیر دخترک باال رفت. پوست نازکش را گاز گرفت و

 زد.تراشش را چنگو خوش

ذارم بلکه ا خدا میکنی دختر. تهش یه نشست بام میدیوونه -

تو رو از چی خلق کرده که همچین خواستنی و خوشمزه  فهمیدم

 شدی!

دانست بخندد یا نه. سیاوش به در آن موقعیت و تاریکی، ماریا نمی

تر از قبل میشد. دستش وضوح حالش خوب نبود و او هر لحظه داغ

 زیر لباس رفت و بین موهای کوتاه او انگشت کشید.

 سیاوش. اگه خاتون بیاد ببینه... آخ...  حالت خوب نیست -

های او دومرتبه روی تن دخترک بود. تن نازکش را با ولع دندان 

کشید. سیاوش سرش را بیرون طاقت نفس میگزید و او تند و بیمی

 ی گوش دخترک چسبید.لبش به الله کشید و
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ست. زمین و زمان نفِس سیاوش. عمِر سیاوش. آره حالم خوب نی -

کوبیده شده تو سرم و داغ پشِت داغ کمرم رو شکسته. همه تنهام 

خوام... . یکی یکی رفتن جایی که برگشتن نداره. ولی میگذاشتن

الی عطر و بوی تنت... آروم بگیرم. خوام تو دستات، البهمی

 میشه؟

های ماریا بود. دخترک گلو خشک بزاق هایش حاال خیره به چشمچشم

 ی او دست کشید.هانش را فرو برد و روی پیشانِی عرق کردهد

هات رو بیار پیِش من. قول میدم یکی یکی خألهای ی تنهاییهمه -

 تو پُر کنم.زندگی

آلوِد سیاوش، بلند شد و دِر زیرزمین را بست و قفل زیر نگاه داغ و تب

 کرد. هنوز سمت عقب برنگشته بود که شال دور کمرش افتاد و قبل از

ی سیاوش خورد و اش به شانهاینکه فرصت جیغ زدن داشته باشد، شانه

ی پا، سمت عقب مایل شده بود. سیاوش دستش را جلوی روی پاشنه

هیش! جیغ بزنی خاتون »دهان او گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:

ذارن به کارمون ریزن سرمون نمیکه هیچ، در و همسایه هم می

 «برسیم.

رفت و آن را از گردن  Sد. دست سیاوش سمت پالک ماریا کوتاه خندی

دخترک کشید و کف زیرزمین انداخت. در حالتی که ایستاده بود، تعادل 

نداشت و به اجبار دستش را به پیراهن سیاوش بند کرد. او به نرمی 

خوام چیزی گردنت باشه که شبیِه این پالک بوی دژخیم میده. می»گفت:

که خودت آدمش کردی. قاتِل سیاهی که  ایمنه. گرگ وحشی و دیوونه

 «شو از تو داره.های زندگیسفیدی
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دستش سمت جیب شلوار رفت. ضربان قلب ماریا هنوز تند بود. 

سیاوش گردنبند را مقابلش گرفت و او در نور اندک زیرزمین، 

ی لوزی شکِل آبی و سفید و طرح گرگ وحشی که زده به شیشهبهت

کشید نگاه کرد. دست سیاوش ی کوه زوزه میتک و تنها، بر فراز قله

خیلی قشنگه سیاوش. »از جلوی دهانش کنار رفت و او زمزمه کرد:

 «ست؟شیشه

کریستاله. از جنس و فلز خودت. ولی شرمنده به قشنگِی تو  -

 نیست، شاید یه نموره زار بزنه به گردنت.

هایش روی لبخند ماریا جان گرفت. دستش را جلو برد و انگشت

 های سیاوش نشست.انگشت

 به نظر من که واقعا خوشگله. مرسی گرگ وحشی. -

اش را چال انداخت و دخترک با رنگ، سر گونهکملبخند سیاوش کج و

کمک او صاف ایستاد. بندهای گردنبند را پشت گردنش گره زد و ماریا 

اش چسبید های سیاوش به شقیقهگرگ وحشی را توی مشتش گرفت. لب

 دور کمر او حلقه شد. و هردو دستش

ی همیشه گشنه خوش اومدی خانوم موشه. دیگه به آغوِش گربه -

 تونه از دست من نجاتت بده. حتی خاتون هم نمی

ی ماریا، شیرین و خواستنی روی لبش نشست و در دم شکار خنده

ی دلتنگ و عمیق سیاوش شد. دست او زیر لباس دخترک رفت و بوسه

های ماریا بسته آرامی گفت. پلک«ِ تق»نش زیر بین انگشتاقفل لباس

تر از هروقتی، تِن برهنه و ظریفش را های سیاوش گرمشد و نوازش

گرم کرد. ماریا در آغوش سیاوش تسلیِم تسلیم بود و سیاوش از آغوش 

گرفت. شاید به تیارا دروغ نگفته بود که بعد از هر ماریا نفس می

 .شوند..نزدیکی، هردو از نو متولد می
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های حاصل از رو، از یختازه از بیمارستان بیرون زده بود. سوک پیاده

هایی خم شده قدم برف دیروز مصون نبود و او با احتیاط، با شانه

برمیداشت. روزهای اول اسفند بود و سرمای بیدادگر به جای اتمام، یخ 

د که روی و برفی تازه سوی تهران کشانده بود. نگاهش به مردی افتا

های برف بر ای کارتن، کنار بوتیک مردانه نشسته بود و دانهتکه

های پرپشت و سفید و سیاهش زار میزد. دستش را از جیب ریش

ی جلوی دست کاپشن بیرون کشید و اسکناس سبز رنگ را توی کاسه

کرد. . مرد اصواتی نامفهوم به زبان آورد. گویا تشکر میاو انداخت

ی زدهداد و در همان حال اندیشید، شاید او تنها مصیبت راهش را ادامه

های بدبخت و ناامید، اما انسان ها، پُر بود از آدمدنیا نیست! این خیابان

عادت دارد تنهایی و رنج خود را بیش از محنت دیگران به حساب 

 آورد. فرهاد هم از این قاعده مستثنی نبود.

صدای بوق ماشین، او را از  کرد کهبرف دومرتبه شهر را نوازش می

عالم خیال بیرون کشید و نگاهش با یک جفت چشم دخترانه و سیاه 

 تالقی کرد.

 زنم!فرهاد! معلوم هست حواست کجاست؟ یه ساعته دارم بوق می -

سفید تا طول خیابان کشیده شد. شاید حواسش در  BMWنگاهش از 

تو »خطوط همان خیابان گم شده بود. چند قدم سمت او رفت و پرسید:

 «کنی؟اینجا چیکار می

از دم بیمارستان تعقیبت کردم که بین راه کسی مزاحمت نشه.  -

مو تک و تنها ِول کنم. بهرحال کرد ناموسغیرتم قبول نمی

 های وحشی و گرسنه!ز گرگدیروقته و خیابون پُر ا
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سوک لبش قدری باال رفت و ژرفا با صدای بلند خندید. با سر به 

خوای که تو این بیا باال دیگه آقای دکتر. نمی»صندلی شاگرد اشاره زد:

 «برف و سرما یخ بزنی!

سر فرهاد سمت همان پیرمرد چرخید. حاال روی کارتن دراز کشیده و 

ها سمت دستگیره رفت و ژرفا شیشهتوی خودش جمع شده بود. دستش 

 را باال کشید. دست او را گرفت و اخمش در هم قفل شد.

دوره من اگه جای استادهای تو بودم، هیچوقت بهت مدرک و پایان -

 مالحظه؟ یخ زدی فرهاد!دادم. دکتر هم انقدر بینمی

های های او را بین انگشتفرهاد سرش را به صندلی تکیه زد و انگشت

 فل کرد.خودش ق

ام عین همینا که پایینیتوفیرم چیه با آدمای دیگه؟ منم یه دهک -

میرن و زنن و میهرروز و هرشب دور و اطراف خیابون یخ می

 گزه.هیچکی هم ککش هم نمی

ژرفا نفس عمیقش را بیرون داد و پخش را روشن کرد. دنده را عوض 

فلکه را کرد و راه افتاد. صورت فرهاد سمت شیشه چرخید و ژرفا 

 دور زد.

فود فود همین اطراف هست، چیلیشام که نخوردی؟ اتفاقا یه فست -

 چسبه.هاش عالیه! تو این هوا هم می

 فعال میل ندارم. -

 «از سیاوش خبر داری؟»جا شد و گلو صاف کرد:و قدری جابه

ژرفا باتعجب نگاهش کرد. بعد از دو ماه، اولین مرتبه بود که سراغ 

اش خوانده بود اما این بار او را قاتل خانوادهرفت. یکگسیاوش را می

دفعه، لحنش عاری از نفرت و معمولی بود. سر سمت او چرخاند و 

 «خبر نیستم. از آریا شنیدم تحت تعقیبه.بی»دخترک شانه باال داد:

 حکمش چیه؟ -
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شو گرفته و رسونده به ابد. بعدم البد اعدام. ولی سیروان تخفیف -

عفو و همون قضایای همیشگی که ابد به سه چهار سال همکاری و 

 تنزل پیدا کنه.

خوای کجا می»فرهاد سری جنباند و بحث را ادامه نداد. ژرفا پرسید:

 «بری؟

خونه بیاد ودیعه رو پس بده و خونه رو مون. سپردم صاحبخونه -

 تحویل بگیره.

رک های دختژرفا با تعجب نگاهش کرد. او دستش را از میان انگشت

 بیرون کشید و دست به سینه، به مقابلش زل زد.

 گیرم. تنهایی تو اون خونه عذاب محضه.دارم سرسام می -

خواستی محرم باشیم، گفتم »ژرفا سعی کرد لحنش را آرام حفظ کند:

گیری. چرا از من فرار باشه. اما برام عحیبه که هنوزم ازم فاصله می

 «کنی فرهاد؟می

رخش خیره شد و بعد، . چند لحظه به نیمفرهاد سمت او سر چرخاند

چون تا اومدم کسایی که دوست دارم رو »آهسته و غمگین لب زد:

شون کرد. نزدیک خودم نگه دارم، سرنوشت چرخید و الی آسیباب له

 «فرناز، پدر و مادرم، آروین، حتی ماریا!

گلوی ژرفا سنگین بود وقتی نگاه کوتاهی به او انداخت. فرهاد عمدا 

سیاوش را نگفته بود. از او دِل خوشی نداشت و رفاقت سابق، حاال  اسم

جایش را به کینه و دلخوری داده بود. دستش را جلو برد و طره موی 

تر دخترک را از صورتش کنار زد و زیر شال بافتنی هدایت کرد. آرام

خوام از حاال که فقط کنار تو آرومم، به هیچ قیمتی نمی»ادامه داد:

 «دستت بدم.

ی اشک دخترک، وقتی چکید که فرهاد سر به سمت شیشه اولین قطره

زده و های یخچرخاند و بدون اینکه حواسش سر جا باشد، به خیابان
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آسمان سفیدپوش نگاه کرد. ژرفا ترجیح داد سکوت کند. ولوم آهنگ را 

های ترانه را یکی از واژهباال برد و فرهاد بیشتر از هر وقتی، غِم یکی

 ز استخوان درک کرد.با مغ

 

 ۲۵۰ادامه... #پارت_

 

 گذره ماه و سال همش درگیر کار و بارمی

 دونم پس ِکی وقِت زندگِی ماسنمی

 غرق میشه دونه دونه آرزوهام زیر آب

 برش دار ببینم چیه پشِت این نقاب

 ستکه تنگ نمیشه اون دِل تو بس که یه دنده

 ستخیلی وقته این لبام لنگ یه خنده

 سترحمه برندهاونی که بی همیشه

 ستبیا خونه شهر پُِر گرِگ یه دنده

 مثل یه رازم وفهمه منهیچکی نمی

 این مِن بی تو رو ببین شکل جنازم

 تا کی واسه اومدنت قصه بسازم 

 این همه دست و پا زدم حیفه ببازم

 )نقاب/علی یاسینی(

 

به ژرفا  جانکلید برق را زیر انگشت فشرد و نگاهش با لبخندی کم

 کرد.خیره شد که حیاط جمع و جور و سنتِی خانه را نگاه می
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دار نیست که بخوام نه اهل تعارفی، نه غریبه. اینجا خیلی هم قابل -

 دعوتت کنم. 

ی بیا تو عزیزم. خونه»ژرفا با لبخند نگاهش کرد و او ادامه داد:

 «خودته.

ت. روی دخترک شالش را از روی موها برداشت و دور گردن انداخ

کجای کاری دکتر »ی پا بلند شد و کنار گوش فرهاد زمزمه کرد:پنجه

 «کامرانی؟ تو دیگه خودتم مال منی!

های پالتوی کوتاه لبخند فرهاد قدری جان گرفت و او همانطور که دکمه

کرد، قدم به خانه گذاشت و بین دیوارهایش و شیری رنگ را باز می

 چشم چرخاند.

 شم میاد.های سنتی خواز خونه -

و با نفسی عمیق، سمت فرهاد سر چرخاند که زیپ کاپشنش را باز 

انداخت. لحنش قدری شیطنت داشت وقتی کرد و روی دست میمی

تو مخصوصا اگه عطر تو رو داشته باشن. آخرشم اسم ادکلن»ادامه داد:

 «بهم نگفتی!

فرهاد چند قدم جلو رفت. پالتو و شال دخترک را از او گرفت و 

هایش سمت موهای بلند و سیاهش رفت. صورتش را جلو برد و تانگش

های ژرفا روی هم افتاد وقتی نفس گرم فرهاد به تار موهای سیاه پلک

دوست دارم برات مبهم باشه، که »عطرش پیچید و زمزمه کرد:و خوش

 «فقط با آغوش من بشناسیش.

ا کرد و اش راه پیددخترک ریز و نخودکی خندید. نفس گرم او تا گونه

از اینجا که رفتی، بیا پیش من. باشه؟ روحت از قلب به »ژرفا لب زد:

تره، ولی جسمت... گاهی وقتا که چند روز بینمون فاصله من نزدیک

 «کنم جنون میاد سراغم.میندازی، حس می
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های درخشان او صورت فرهاد فاصله گرفت. نگاه ژرفا بین چشم

 «میای دیگه! مگه نه؟»چرخید و لب زد:

فرهاد نفس عمیقی کشید. دستش کنار صورت دخترک نشست. نوازش 

تر هایش، حتی از گرما و متانت صدا و حرف زدنش هم آرامانگشت

گیرم. یه مقدار سپرده هم تو بانک پول پیش اینجا رو پس می»بود:

دارم. اگرم کم اومد، درخواست وام مسکن دانشجویی از وزارت 

م سرم رو باال بگیرم و بیام با پدرت تونبهداشت میدم. اونوقت می

 «حرف بزنم.

کنی! این همه داری الکی سختش می»ژرفا سر به طرفین جنباند:

 «تشریفات اصال واجب نیست.

من یه »ی او رفت و لب زد:لبخند فرهاد محو بود. سر انگشتش تا چانه

ام. با تفکرات خاص خودم. باید آداب و رسومش اجرا بشه و مرِد سنتی

 «...بعد

لبش روی پیشانِی دخترک نشست. او با رخوت پلک زد و فرهاد ادامه 

ی آخر رو بگیرم. «بله»کنم که ازت حتی یه لحظه تعلل نمی»داد:

 «.تونه بین ما فاصله بندازههاتم نمیاونوقت حتی نفس

تا اون موقع، از »تر بود:جانژرفا لبخند زد. صدایش از فرهاد هم کم

 «.دوریت دیوونه میشم

تونی دیوونه شی اما... محاله دوِزش به حدی برسه که تو می -

 ی خودت کردی.و دیوونهمن

ژرفا با لبخند نگاهش کرد و او سمت اتاق رفت. پالتو و شال ژرفا و 

کاپشن خودش را آویزان کرد و ساک باشگاهی و سیاه رنگی کف 

بود، بندی کرده چیز را جمع و جور و بستهزمین گذاشت. تقریبا همه

جز چندتا کتاب دانشگاهی و خرت و پرت شخصی. حواس ژرفا پرت 

ی طاقچه، با جلدی صحافی شده بود که لبه« خسرو و شیرین»کتاب 
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کشیده « شیرین»کرد. سر انگشتش روی اسم شده و نونوار دلبری می

شد. کتاب را باز کرد و قسمتی از اشعار را خواند. ناخودآگاه و بلند 

 «نظرت طبیعیه که از شیرین خوشم نمیاد؟فرهاد؟ به »گفت:

های فرهاد زاویه گرفت. کتاب قطوری کف ساک گذاشت و پاسخ لب

های دخترونه سراغت اومده؟ باورم خوای بگی حسادتمی»داد:

 «نمیشه!

 ژرفا شانه باال انداخت. کتاب را بست و سمت فرهاد رفت.

قی هم کنه. فرو تحریک میهرکی به تو نزدیک باشه حسادت من -

 ی قدیمی، یا یه آدم واقعی!نداره یه افسانه

 فرهاد کتاب کهنه را از او گرفت و توی ساک گذاشت.

 ست.کسی که از همه سر تره، با حسادت بیگانه -

ی ایران نیستم! فکر نکن من بزرگ شده»ژرفا ابروهایش را باال برد:

 «های دبیرستانی با این حرفا گولم بزنی!تونی مثل دختر بچهمی

لبخند فرهاد جان گرفت. از جا بلند شد و مقابل او ایستاد. دست دخترک 

را گرفت و سمت چپ سینه گذاشت. ضربان قلبش برعکس رفتار و 

های ژرفا نبض گرفت و گرم حرف زدنش، اصال آرام نبود. انگشت

های فرهاد نگاه کرد و او صورتش را جلو برد. شد. با تعجب به چشم

های من از حرف»صورت دخترک، زمزمه کرد: در کمترین فاصله از

اینجاست! قلب دروغگوی خوبی نیست که بخواد کسی رو گول بزنه. 

های فرهاد، لبخند رو لباش بکاره، تونه وسط غم و تنهاییکسی که می

 «تره.از شیرین هم شیرین

 

 ۲۵۱#پارت_
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ژرفا لبخند زد و او دست دخترک را از روی سینه برداشت و مقابل 

های او پیچید و پلک روی هم هایش گرفت. نفس گرمش به انگشتلب

شناسه. تو خط به و مثل تو نمیهیچکس من»وار گفت:گذاشت. زمزمه

کنی... وقِت خنده، و از حفظی ژرفا. وقت غصه، آرومم میخط من

ام. شاید... هام بلندتر باشه. کنار تو آدم بهتریباعث میشی صدای خنده

 «کنم خوشبختم.ین بار تو زندگیم، وقتی کنارمی حس میشاید برای اول

تو به »او که پلک گشود، دخترک با بغض لبخند زد و فرهاد ادامه داد:

رنِگ من روح میدی، کاری که هیچکس نتونست انجام های بیلحظه

 «.هام رو از تو دارمام، نفس. اگه هنوزم زندهبده

گرم فرهاد به صورتش دست دخترک تا پشت موهای او رفت و نفس 

. دختر ی دخترا فرق داشتیای که دیدمت، با همهاز اولین لحظه»پیچید:

ی گل پلومریا ای که عطر مردونه میزد ولی موهاش رایحهریزه میزه

داشت! هیچوقت سعی نکردی نقش بازی کنی، ادا نمیومدی، همیشه 

خودت بودی. از همون وقتی که یه شاخه رز سرخ گرفتی سمتم، 

 «دوستت داشتم ژرفا.

ژرفا به آرامی پلک زد. لذت دوست داشته شدن از طرف کسی که 

دوستش داشت، با آن صدای گرم و لحن مردانه، آنقدر زیاد بود که 

و  طنین قلبش ریتِم تندی گرفت. دست چپ فرهاد دور کمرش حلقه شد

م ات انقدر مقدسه که... بخواکنم این جملهفکر می»او با مالیمت گفت:

 «چیزی رو که فقط واسه تو خریده بودم همینجا بهت بدم.

ای بعد، نگاه فرهاد سوالی نگاهش کرد. او سمت پالتو رفت و لحظه

ای بود که ی مخملی و رینگ مردانهمتعجب فرهاد روی باکس باز شده

های دخترک زل در میان آن برق میزد. با چشمانی تنگ شده، به چشم

 «کنی؟ری چیکار میمعلوم هست دا»زد و گفت:

شکنم! معلوم نیست که دوست تابو می»یک تای ابروی ژرفا باال رفت:

 «ی قانون و ممیزهای دنیاست؟تر از همهداشتن قوی
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تر های او و رینگ چرخید و ژرفا با صدایی آرامنگاه فرهاد، بین چشم

کردم، فرقی نداره کی پیشنهاد اونجا که من زندگی می»ادامه داد:

ست که برای من و تو صدق بده، مهم احساس دوطرفه ازدواج

 «کنه.می

 ولی اینجا، همچین کاری درست نیست. -

پس درستش چجوریه؟ چرا تو این کشور مردم برای هر کار  -

کنن؟ بهم گفتی فقط در صورتی این محرمیِت کوچیکی سختگیری می

 و...  موقت، دائمی میشه که ازدواج کنیم. منم به پیشنهادت فکر کردم

و محکم بزاق دهانش را فرو برد که آن بغِض بدموقع، قدری هم شده 

 سبک شود.

 خوام بگم، حاضری تا ابد کنارم بمونی؟حاال این منم که می -

فرهاد با لبخندی کمرنگ، سر به طرفین جنباند و سر انگشتنش را زیر 

اشکی کشید که در شرف چکیدن بود. گویا بغض ژرفا، گلوی او را هم 

هایش روی بازوی دخترک نشست و . انگشتین کرده بودسنگ

بخدا که تو »کشید، زمزمه کرد:را سمت خودش می همانطور که او

ای دختر. چی تو من دیدی که فکر کردی لیاقت این حرفا رو دیوونه

 «دارم؟

ژرفا در آغوشش بود. نفس گرمش از اثنای گلو خارج شد و از روی 

ی پُرشتاب و ریتمیک قلب فرهاد بوسه هاپیراهن، درست روی ضربان

 زد.

دونم وجودت چقدر زالل و پاکه. باور کن برای ... میتو دیدمقلب -

اینکه از خودت تو ذهنم یه آدم پست و شرور بسازی خیلی دیره 

 دکتر کامرانی!

از او فاصله گرفت. صورت دخترک خیس از اشک بود و ردی از 

. ژرفا آرنجش را به رطوبت، یک طرف صورت فرهاد دیده میشد
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هایش، با صدایی لرزان و ی او تکیه داد و خیره به چشمی سینهقفسه

 دار زمزمه کرد:بغض

گن کارت زیادی مو بهت سپردم! همه تو بیمارستان میمنم قلب -

 کنی؟خوبه پس.... درمونش می

اش نشست. دخترک پلک روی هم گذاشت کف دست فرهاد روی گونه

زدود و به هایش را میق افتاد. او با مالیمت اشکهو ناخواسته به هق

های تازه خیس میشد. سیبک هایش از اشکثانیه نکشیده، انگشت

اش چکید وقتی صورتش ی چانهای اشک از حاشیهگلویش لرزید. قطره

را جلو برد و لبش به پیشانی ژرفا چسبید. دخترک برای یک لحظه 

 ر و آرام لب زد:دالرزید. فرهاد همانجا، با صدایی خش

ی دردهای منه. این دفعه من دکتر نیستم، تویی قلب تو، مرهِم همه -

 .مو ترمیم کنیکه باید روح

ی تنش انگار کرخت و گرم شده باکس از دست ژرفا سقوط کرد. همه

های . هردو دستش دو طرف صورت فرهاد نشست و خیره به چشمبود

نزدیک کرد و یک دور پلک اش را های به هم چسبیدهخیس او، مژه

 زد.

 کنی؟یعنی قبولم می -

های صورتش را تکان دهد، بلکه فرهاد به سختی سعی کرد ماهیچه

ی مردانه و موقر بنشیند. اما نتوانست. سوک لبش لبخند در آن چهره

 هایش دو طرف کمر دخترک نشست.قدری سمت باال کشیده شد و دست

خالی رو گه مِن دستخوام. اجز تو هیچی از این دنیا نمی -

 کنم...همینجوری که هستم قبول کردی، من قبولت نمی

ی فرهاد ُسر هایش تا شانهای وا رفت. دستی دخترک لحظهچهره

تر رفت. کنار گوشش زمزمه خورد و صورت او نزدیک
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ی وجودم مال مو بهت نمیدم، همهذارمت رو چشمام. فقط قلبمی»کرد:

 «توئه.

خندی که در حصار آن همه اشک، از هروقتی ژرفا لبخند زد. لب

 های پسر جوان زیر گوشش چسبید.تر بود. لبشیرین

 

 ۲۵۱ادامه... #پارت_

 

ی خیس از اشک های او تا گونهدخترک پلک روی هم گذاشت و بوسه

های ظریف او دور گردنش حلقه شد و به آرامی ژرفا راه یافت. دست

 زمزمه کرد:

نیست؟ من قبل از تو، با چند نفر بودم که... ام برات مهم گذشته -

مون حد و مرزی نداشته. تو یه مرد سنتی هستی با افکار رابطه

 تونی باهاش کنار بیای؟مخصوص و متفاوت! می

ی او گره خورد. دست چپش جلو نگاه فرهاد، به نگاه مردد و ترسیده

رفت و تار موهای او را پشت گوشش هدایت کرد. دستش همانجا، 

های درشت و ی صورت دخترک نشست و یک دور بین چشمحاشیه

 سیاهش چشم چرخاند.

کنه با جایی جایی که تو بزرگ شدی، قوانین و اقتضاش فرق می -

ای از دستت بدم که حتی که من بزرگ شدم. چرا باید بابت گذشته

ی روحت هم خبر نداشته آدمی به اسم فرهاد کامرانی رو این کره

ی تو و زندگِی شخصیت هرچی که کنه؟ گذشتهخاکی زندگی می

 بوده، تموم شده و فقط هم به خودت مربوطه.

دست دیگرش پشت کمر دخترک رفت. او همانطور ساکت و منتظر 

کرد. سر انگشت فرهاد، قوس کمر باریک ژرفا را نوازش نگاهش می

 تر از قبل ادامه داد:داد و آرام
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وطی به من. ژرفا... من اما از اینجا به بعد، صفر تا صد مرب -

های تموم شده همین تو بسازم، نه اینکه بابت اتفاقخوام آیندهمی

 حاال رو هم به کام جفتمون تلخ کنم.

ای های دخترک، شدیدتر از قبل روی صورتش ریخت و لحظهاشک

های فرهاد روی هم افتاد و ی پا بلند شده بود. پلکبعد، روی پنجه

های دختری شد که شرعا در زندگی، قفل لب هایش برای اولین بارلب

های شکسته و زخمِی قلبش تراز با تکهو قانونا و قلبا! محرِم روح و هم

 بود...

تر شد و او تن ظریف و های دخترک دور گردنش محکمی دستحلقه

ی ی او با جثهریزنقشش را از زمین بلند کرد. اختالف قد بلند و کشیده

دن او و پاهای ژرفا را خسته کرده بود. ظریف و ریز دخترک، گر

دخترک به آرامی چشم باز کرد و فرهاد توی صورتش نفس 

 «تونی تصور کنی، چقدر دوستت دارم!نمی»زد:

های دخترک از او تندتر بود. پاهایش دور کمر فرهاد افتاد و نفس

 های او به گلوی دخترک گره خورد.لب

 خوامت.یک هزارِم اونقدر که من می -

ای شد هاد سر بلند کرد. حواس ژرفا پرت یکی دوتا تار موی آشفتهفر

 که میان پیشانِی او ریخته بود.

 اش باشه.هزار برابر بیشتر از معیاری که ذهنت قادر به محاسبه -

وار، اش به پیشانی او نزدیک شد و زمزمهژرفا کوتاه خندید. پیشانی

 نفسش به صورت فرهاد پیچید.

ر جنتلمن باشی؟ تصورم از مردهای تونی انقدچطوری می -

شون رو دونههایی بود که تو حتی یهی اون ویژگیایرانی، همه

 هم نداری!
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تر کرد و فرهاد او را ی پاهایش را تنگکمرش به دیوار چسبید. حلقه

تر از قبل میان بازوانش نگه داشت. موهای ژرفا دو طرف چفت

صورت از ما چی مگه ت»صورتش ریخته بود وقتی فرهاد پرسید:

 «بود؟

اش باال رفت. بین تارموهایش ریش او تا پیشانیسر انگشت ژرفا از ته

 دست کشید و لب زد:

خب، با وجود این همه محدودیت و سختگیری به دخترها، من  -

کردم که حتی عنصر تصور میمردهای ایرانی رو آدمایی سست

کنترل تونن خودشون رو با دیدن دو تار از موهای زن هم نمی

ترسن حقوق زن رو رعایت کنن، چون دوست دارن کنن. می

و دختراشون  همیشه قدرت تو دست خودشون باشه. همیشه زن

خوان ثابت کنن کی از همه زنن و با سختگیری میرو کتک می

 تره!قوی

های خودش در هم کرد. اخم ژرفا از حرفحرف نگاهش میفرهاد بی

 دامه داد:رفت و کالفه به زبان آلمانی ا

- Wirklich, warum sind sie so gemein und feige? 

 )واقعا چرا انقدر بدذات و ترسو هستن؟(

های فرهاد، پایین موهای او را نوازش داد. نفس عمیقی سر انگشت

. معنِی مرد بودن ی آخرت رو متوجه نشدم اما..جمله»کشید و گفت:

هایی که حاشیه کنه. مردهای اینجا رو بارو هر مذکری درک نمی

وقته پاسوز قوانین شدیم. خیلی سازن قضاوت نکن. ما خیلیبرامون می

ی وجود تالش از مردها، فرقی هم نداره ایرانی یا غیرایرانی، با همه

کنن برای خواهر یا همسرشون قفس بسازن و زندانیش کنن. اما من می

اشه. نه یه گاِه زن شده، باید پِر پروازش بیاد گرفتم مرد اگه تکیه

 «ترمیناتوِر خطرناک که عزیزاش رو از خودش متنفر کنه.
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ریش او کشیده شد و ژرفا لبخند زد. کج و مالیم. سر انگشتش روی ته

ی مذکرها بلد تو یه آدِم متفاوتی. یه مرِد واقعی! کاش همه»لب زد:

 «بودن مثل تو مرد باشن.

های او و لب های دخترک روی هم افتادصورت فرهاد جلو رفت. پلک

 ی گرد و ظریفش چسبید.به چانه

ی خصوصیات خوب و بدش، عشق رو خوب مرِد ایرانی با همه -

شناسه! مخصوصا من که فرهادم و... پاش بیفته بخاطرت می

 زنم.تیشه به کوه می

ای بعد، در التهاب های ژرفا به لبخندی پررنگ گشوده شد و ثانیهلب

میان موهای او کشیده هایش بود. انگشتهای فرهاد نفسش بند آمده نفس

. داددارش را پاسخ میهای گرم و تبی وجود بوسهمیشد و با همه

ی سیال و داغ غرق شده بود که ندانست ِکی پاهایش آنقدر در آن خلسه

خواست از آن نفس میزد. به هیچ عنوان نمیروی زمین نشست. نفس

 های شیرین و مالیم دل بکند.بوسه

 

 ۲۵۲ت_#پار

 

ی ُگر گرفته و سرخ او کشیده شد و های فرهاد روی گونهپشت انگشت

باکس را از روی زمین برداشت و بست. آن را کف دست ژرفا گذاشت 

های ظریفش را دورش چفت کرد و دستش را بین هردو دست و انگشت

 خودش گرفت.

ی مردها سوا باشم، این ویژگیم فرقی نداره که هرچقدر از بقیه -

باید من پا پیش بذارم. باشه پیِشت تا وقتی زمان مناسبش اول 

 برسه.



 

996 | P a g e 
 

به افکارت »دخترک با لبخندی پت و پهن ابرو باال انداخت و گفت:

ذارم، به شرطی که زودتر بریم محضر و این عقد موقت رو احترام می

 «دائمیش کنیم.

فرهاد کوتاه و ناخواسته خندید. ژرفا سر انگشتش را روی پیراهن او 

البته با پیراهن سیاه نمیشه. باید »هایش قدری هاللی شد:شید و لبک

لباس عزا رو دربیاری، بعد! یادمه رنِگ سفیِد روپوِش بیمارستان خیلی 

 «بهت میومد!

خوای روپوش تن بزنم، کلمپ و لوله ساکشن دستم بگیرم و می -

 آخرسر با تیغ جراحی عقدنامه رو امضا کنم؟

های فرهاد به لبخندی ن حرف او خندید و لبژرفا با صدای بلند به ای

های او بود. رسما وقتی کمرنگ گشوده شد. نگاهش زوم انحنای لب

 هایش دلبری می کرد.خندید، با زیباییمی

 ریم آلمان دیگه! مگه نه؟بعد از ازدواج، می -

ای از موهای نرم او را گرفت و عطرش را با یک با مکثی کوتاه، طره

 نفس عمیق به ریه کشید. 

ریم، منتها برای همیشه نه. ازم نخواه تا ابد تو کشوری زندگی می -

ست. من از جنس همین شون هم برام بیگانهکنم که حتی زبون

تش مردمم. از دِل جامعه! جایی که کمتر کسی تونسته از زیر پوس

 قد صاف کنه و جایی وایسته که من ایستادم.

ی چشمش چین افتاد و دو به شک ژرفا چند لحظه نگاهش کرد. گوشه

خوای اینجا زندگی کنی؟ این جمله رو چی تعبیر کنم؟ یعنی می»لب زد:

با این امکانات کم و فرهنگ پایین؟ فرهاد! حتی نفس کشیدن تو تهران 

 «ندگی!کنه، چه برسه به زو خفه میمن
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های او هایش را روی هم فشرد و نگاهش به چشمفرهاد مکث کرد. لب

که حاال قدری عصبی شده بود، خیره گشت. لحن فرهاد برعکس او 

 آرام بود و کوچکترین پرخاشی نداشت.

ها رو ازش کنی زندگی تو شهری که بدترین خاطرهفکر می -

 دارم، واسه من آسونه؟

مونه. در اسرع پس حرفی نمی»ند زد:ژرفا شانه باال انداخت و لبخ

کنیم. بعدش رزرو بلیط و... کارهای اقامتت زیاد طول وقت عقد می

کشه. پدرم تو سفارت کم آشنا نداره. اگر هم نتونست کاری کنه، نمی

 «کنه.ای درستش مینیا دستش بازه. یه هفتهسیروان بزرگ

قاب  فرهاد سرش را به طرفین جنباند. صورت ظریف دخترک را

خون و هایی که همزندگی بین آدم»ز قبل گفت:تر اگرفت و آرام

دونم گرفتن مدرک و تکمیل زبونم نباشن، کاِر من نیست. نمیهم

کشه اما... ژرفا، گوش کن به من... عزیزم، تحصیالتم چقدر طور می

خودت بگو بین این مردم، چند نفر مثل من پیدا میشه که رو پای 

ا فقر و بدبختی درس خونده، که آخرش وایسته خودش بزرگ شده، ب

 «نوک قله و بگه بدون سرمایه و سهمیه و پارتی، منم تونستم!

وار روی کرد. سر انگشت فرهاد، نوازشحرف نگاهش میژرفا بی

پیش گفتی من  خودت همین چند دقیقه»ی او کشیده شد و ادامه داد:گونه

لم به چیزی فرمان بده که ام. همون سنت، باعث میشه عقیه مرد سنتی

ها ی پزشکبتونم دست چهارتا آدم مثل خودم رو بگیرم. حاال که همه

گاه های گاه و بیان و مردم رو محِض مسافرتدنبال مزایا و زیرمیزی

خوام واسه آدمایی که از کنن، من یکی میهاشون معطل میتو مطب

 «جنِس خودمن و به سوادم نیازمند، رایگان کار کنم.

زده سر به طرفین جنباند و های ژرفا از هم فاصله گرفت. بهتلب

از چیزی که حق خودته بگذری »های فرهاد چرخید:نگاهش بین چشم

 «که چی بشه؟
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ای پلک خواباند و بعد دومرتبه به ژرفا سیبک گلوی فرهاد جنبید. لحظه

 نگاه کرد.

دست و  ای که خیلی وقته الیکه انسانیت زنده بمونه. همون کلمه -

 پای پول و قدرت ِله شده.

هایش از هم فاصله گرفت و قبل قلب ژرفا برای یک لحظه لرزید. لب

از اینکه حرفی بزند، صدای زنگ حیاط شنیده شد. فرهاد از او فاصله 

رفت که صدای آلودش کشید. سمت در میگرفت و دستی به پیشانِی تب

 سر شنید:ژرفا را از پشت

هاش گم میشم. به از مویرگ من تو یه گوشه انقدر قلبت بزرگه که -

 کنم فرهاد.داشتنت افتخار می

 ی او انداخت.جان بود. برگشت و نگاهی به چهرهلبخند فرهاد کم

تونی تا ست اومده کلیدها رو تحویل بگیره. میخونهیحتمل صاحب -

 میام ساک رو جمع و جور کنی؟

فود تند ریم فستمیبعدش »ژرفا با لبخند سر تکان داد و گفت:

 «بخوریم؟

فرهاد کوتاه خندید و بی هیچ حرفی از خانه بیرون رفت. ژرفا ساک را 

کرد که روزگار های مردی را نگاه میبست و بعد از پشت پنجره، شانه

تر از کوه ایستاده و از قلبی به وسعت کم سنگینش نکرده بود، اما محکم

 کرد.دریا نگهداری می

 

 ۲۵۲_ادامه... #پارت

 

لحظاتی بعد، در رستوران مکزیکی حوالی خیابان شیراز نشسته بودند 

ی بلندش را کنترل کند وقتی فرهاد با کرد صدای خندهو ژرفا سعی می



 

999 | P a g e 
 

دستمال دهانش را تمیز کرد و با صورتی جمع از سرفه لیوان نوشابه 

 را سر کشید. 

 اینجوری که معلومه همین اول پیاله به بدمستی خوردیم! -

 اش را جلوی دهان گرفت.رهاد با همان اخم کمرنگ، دست مشت شدهف

اینم شد غذا؟ رسما فلفل رو بِیک و سوخاری کردن و گذاشتن تو  -

بشقاب. تو مطمئنی آلمان بزرگ شدی؟ حس شیشمم میگه به اسِم 

 آلمان، متواری شدی سمت مکزیک یا هند!

اش را ع لقمهتر خندید و چنگال را سمت دهانش برد. با ولژرفا بلند

 آیند به او زل زده بود.جوید و قورت داد و فرهاد با نگاهی ناخوش

خواد های بِیک شده پیدا میشه. منتها گاو نر میجا از این فلفلهمه -

 و مرد کهن! که من سعی کردم هر جفتش باشم.

 ای از فاهیتای مکزیکی را سمتش گرفت.فرهاد کوتاه خندید و او تکه

هرچی سوختی و اذیتت کرد اشکال نداره، بزن آقای دکتر!  -

 درمونش با من!

هایش را تو کشید و چشمک زد. فرهاد سری به بعد با شیطنت لب

های خودش برگرداند و طرفین جنباند و خندید. ژرفا لقمه را سمت لب

سین چیدن با اینکه ما رسم نداریم مراسم نوروز و هفت»دوباره گفت:

رسه دلم بدجور هوایی میشه سال که می برگزار کنیم، ولی این روزای

 «ی عید!ی تَر و تازهُگلی و سبزهواسه خریِد ماهی

ی عید لبخند فرهاد قدری رنگ باخت. پارسال همین موقع، فرناز سبزه

را خراب کرده بود و او برای اینکه مادرش دخترک را توبیخ نکند، 

جای هنِر ی خیابان خریده و به های حومهای از دست فروشسبزه

ی سال بعد را تمیز فرناز جا زده بود. همان وقت دخترک قول داد سبزه

 و مرتب رشد دهد اما...
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با بشکنی که جلوی صورتش خورده شد، نفس عمیقی کشید و بازدمش 

االرض طی»را بلند و از تِه سینه بیرون داد. صورت ژرفا کالفه بود:

کنی که مدام غرقی تو می کنی فرهاد؟ تو چندتا بُعد از زمان زندگیمی

 «فکر و خیال؟

فرهاد به صورتش دست کشید. امیدوار بود خیس از اشک نشده باشد و 

 بخت این دفعه با او یار بود.

 ببخشید. یه لحظه حواسم پرت شد. چیزی گفتی؟ -

خوری، خب... من هستم! چرا خوری؟ اگه نمیو نمیمیگم غذات -

 زباله؟ بذاریم کارمندا خالیش کنن تو سطل

فرهاد نگاِه کوتاهی به بشقاِب خالِی ژرفا و بشقاِب پُِر خودش کرد. 

های او را به خنده ناخودآگاه خندید. دخترک عادت داشت هرلحظه لب

ها را آغشته کند. حتی در اوج غم، کنار ژرفا خوشحال بود. بشقاب

کردم دختر ظریفی به قد و هیچوقت فکر نمی»جا کرد و گفت:جابه

ی تو، این همه اشتها داشته باشه. به خصوص واسه یه غذای قواره

 «مکزیکی و تند!

 ژرفا با خنده قدری نوشابه خورد و دومرتبه دستش سمت چنگال رفت.

فلفل نبین چه ریزه آقای دکتر! بشکن ببین اوه اوه! تند و تیزه بدتر  -

 از همین فاهیتا!

اصرار از روی  فرهاد دومرتبه خندید و حدود یک ساعت بعد، ژرفا با

رفت و او کنارش قدم برمیداشت. یک های خیابان راه میکشیجدول

دستش به دست فرهاد بود و دست دیگرش را روی هوا باال گرفته بود. 

هایش را به های باقی مانده پرید و کف دستانتهای خیابان، روی برف

ه که سردمه! هوا خیلی بدجنس»هم مالید. دماغش را باال کشید و لب زد:

 «کنه.برف و سرما رو تموم نمی
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های او فرهاد کاپشنش را از تن بیرون کشید. دست چپش دور شانه

 های هردو نفرشان انداخت.حلقه شد و کاپشن را روی شانه

ترین های زمستون، میشه گرمگاهی وقتا تو سردترین شب -

 ها رو ساخت.خاطره

ل گذاشت و ژرفا چند ثانیه نگاهش کرد.هردو دستش را زیر بغ

. باالخره طلسم این یعنی..»رفتند، به آرامی پرسید:همانطور که راه می

 «شکسته و... امشب میای پیش من؟

هایش را روی هم فشار داد که با صدای بلند نخندد. فرهاد محکم لب

دانست چندمین دفعه است که دخترک در لفافه چنین پیشنهادی خدا می

 دهد.می

ی ازدواج بگذره، بعد به فعال باید مرحلهمنظورم این نبود.  -

 رسیم.های دونفره هم میشب

ژرفا با اخم نگاهش کرد. روی زمین خم شد و یک مشت برف که 

زده نگاهش کرد و دخترک پرخاش ی فرهاد کوبید، او بهتتخت سینه

کنم من یه متجاوزم و تو یه پسر کنی حس میجوری رفتار مییه»کرد:

 «ه قراره واسه دو سه ساعت توِرش کنم.چشم و گوش بسته ک

هایی بلند جفت ابروهای فرهاد باال پرید و دخترک با عصبانیت و گام

 او دارِ بند روی راه رفتِن حرصای نیماز او جلو زد. نگاه فرهاد با خنده

بود. نگاهی به اطراف کرد. خیابان خلوت بود، پس... چند قدم بلند 

دوید و کاپشنش را دور تن ظریف او انداخت. تا ژرفا بخواهد پسش 

د، او را سمت خودش چرخاند و صورتش را جلو برد. نفس ژرفا بزن

های ظریف تِه سینه گرفت و او این دفعه با خشونت و محکم از لب

اش کوتاه بود و عمیق! صورتش را که عقب دخترک کام گرفت. بوسه

بخار مانندش به نفس ژرفا گره خورد و توی صورتش لب  کشید، نفس

گوش بسته. یه عمر سر به  ه پسر چشم ونه تو متجاوزی، نه من ی»زد:
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کنم ای نسبت به هیچکس نداشتم اما با تو... فکر نمیزیر بودم و غریزه

 «ی دوطرفه برام وجود داشته باشه.چیزی بهتر از یه رابطه

 

 ۲۵۳#پارت_

 

هایش ی او روی لباشاره ژرفا خواست چیزی بگوید که انگشت

 نشست.

بردمت ه وقتش بود، همین حاال میخیلی بیشتر از تو راغبم و اگ -

رو و همونجا... تا مغِز استخون های هتِل روبهتو یکی از اتاق

 شدم باهات.یکی می

های در آن هوای سرد، تِن ژرفا ُگر گرفت و سمت تابلوی سبز و سنگ

سفید هتل برگشت. گردن سفیدش که پیدا شد، فرهاد دومرتبه اطرافش 

، گاز ریزی از گلوی او گرفت. تن را پایید و در یک حرکت کوتاه

ولی تا »هایش لرزید و او کنار گوشش لب زد:دخترک میان دست

خوام هیچ اتفاقی بین من و تو بیفته. قرار مون رسمی نشده، نمیرابطه

بود به افکار هم احترام بذاریم، پس... این دفعه نوبت توئه که به طرز 

 «فکر من رکاب بدی!

هایش برداشت و ید و کاپشن را از روی شانهای کشژرفا پوِف کالفه

 ی فرهاد انداخت.روی شانه

تازونه. ولی فعال که این طرز فکر سنتی و چموِش تو داره بد می -

فکر نکن راحت میشه از من سواری گرفت. سر فرصت همه رو 

 کنم.جبران می

فرهاد کوتاه خندید و دستش دور کمر او حلقه شد. عرض خیابان را در 

گذره، این روزا هم می»تر از قبل زمزمه کرد:رفتند و آرامپیش گ

 «خواد بتازون.راهمون که هموار شد، تا دلت می
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** 

دستی به شومیز کوتاه و سیاه رنگش کشید و از اتاق بیرون رفت. یک 

دور میان پذیرایی چشم چرخاند و وقتی خاتون را ندید، سمت آشپزخانه 

و ماگ همیشگِی او را مملو از  گام برداشت. زیر کتری را کم کرد

گذاشت و روی میز قرار  رنگ با یک کاسه کشمش روی سینیچای کم

که بر تِن ماگ هک شده بود « سیاوش»داد. با لبخندی محو، روی اسم 

ی تخس و شیطونش را زیادی دوست الملوک نوهدست کشید. گویا تاج

رگاه آشپزخانه گویان از د«ال حول و ال قوه اال بالله »داشت. او که 

 «سالم خاتون.»گذشت، ماریا با لبخند گفت:

علیک »ی دخترک گره خورد و روی صندلی نشست:نگاهش به چهره

 «سالم نازدختر. چه عطر و بویی راه انداختی روله!

 .سبزی را َهم زدی غذا رفت و قرمهماریا سمت قابلمه

تین، مزگِی دستپخت شما نمیشه، ولی دیدم نیسدونم به خوشمی -

 گفتم غذا رو بذارم برگشتین استراحت کنین.

هایش را دور ماگ حلقه کرد و نگاهش همانقدر الملوک دستتاج

 مهربان و مادرانه به دخترک دوخته شد.

سیاوش برنگشت؟ سی چهار قلم وسیله ساالد فرستادمش،  -

ایوب بقال رو پدرسوخته البدکی عزم کرده هست و نیسِت اوس

 بار بزنه.

ها الملوک خیار و گوجهوتاه خندید و دِر قابلمه را گذاشت. تاجماریا ک

 شان شد.را از یخچال بیرون برد و مشغول شستن

القدمش کردم، ولی مگه از رو میره؟ تا کار بهش نسپری، ممنوع -

زنه. مرِد وراج نداشتیم شینه جلو روت و یه بند حرف میِهی می

 دونم به کی رفته!تو تیر و طایفه، ای شیر پاک خورده نمی



 

1004 | P a g e 
 

. ی امیدشهاینجا خونه»لبخند ماریا قدری از رنگ افتاد. با شرم لب زد:

 «پیش شما نیاد، کجا بره؟

الملوک خیار و گوجه را روی میز گذاشت و چاقو و ظرف را تاج

 کنارشان قرار داد.

ی تُرد من که نمیگم پا بِبُره. ولی تا نازدختری با تِن تُنُک و ساقه -

ستم، اعتمادی به این پسر نیست. یهو افسارش دست دل امونته د

 ! نگم که این بچه شیطون رو هم درس میده!میفته و... نگم مادر

امروزم حالیم شد تا فهمید رفتم »ماریا لب گزید و او آگاهانه ادامه داد:

بی ملکزاد، هوای دیدن یار زده به سرش و پا کج کرده. ی بیسفره

سابه تو گیره و ژل میو ادکلن دوش میپدرسوخته همچی با عطر 

 «موهاش که بوش از هفت فرسخی دیاره!

های ماریا گل انداخت و برای فرار از آن بحث هم که شده، چاقو گونه

 را از دست خاتون گرفت و خودش مشغول ساالد شیرازی شد.

 تون سرد میشه.شما چرا خاتون؟ بدین به من. چایی -

 آرامی گفت.« بسم ّللاه »سینی برداشت و الملوک ماگ را از روی تاج

 انگارکی دِم ایواره قراره برارش بیاد. -

الملوک با لحنی چاقو برای یک لحظه از دست دخترک افتاد و تاج

از َجلَب بودنش کم نشنیدم. خدا رحمت کنه »محتاط و نرم ادامه داد:

ام رو، هرچی سی سیاوش بابا نبود، سیروان رو عینهو خودش بچه

ترسم این رفت و اومدا قدم سیاوش رو از د و چاقو کرد. میتراشی

 «ام قطع کنه.حونه

الملوک از جا ماریا با گلویی خشک شده بزاق دهانش را فرو برد و تاج

ی لب نشاند. مادرانه بین موهای دخترک بلند شد. لبخند کمرنگی گوشه

هم گالبتون. سیروان که هیچ، کوه غم نخوری گیس»دست کشید و گفت:
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بخواد بین شما دوتا فاصله بندازه، من قبِل قدمش دسِت تو رو بند کردم 

 «میِن دسِت ُکِرزام.

الملوک ماگ را شست و دومرتبه روی ماریا لبخند کمرنگی زد. تاج

 صندلی نشست.

راهی بود، ولی دنیا باهاش کژدار تا کرد. یا سیاوش پسر سربه -

ی یه از خدا ه با ضربهامتحان الهی بوده، یا بداقبالِی ای بچه ک

خبر، برای همیشه مسیر زندگیش سوا شد و افتاد مین دم و بی

 دستگاه بهنام.

چید ها را میماریا با تعجب سرش را سمت او که حاال قاشق و چنگال

 «سی تو نگفته؟»الملوک لب زد:چرخاند و تاج

دخترک سرش را به طرفین جنباند و او دوغ محلی را از یخچال 

 ورد.بیرون آ

 

 ۲۵۳ادامه... #پارت_

 

دادی، از از بچگی چابک و فرز بود و زبون دراز! تا ولش می -

کشید باال. تا شیش سالگی تو دامن خودم بزرگش دیواِر راست می

های یک درمیون بچه رو کردم، اما بعد بهنام اومد با بونه بهونه

دونستم زن دومیه بهنام گرفت و برد. دل نگرونش بودم. نمی

گفت راضیه، . بهنام میکنه با اون دوتا طفِل بی مادرر تا میچطو

. اما همش ورد زبونم بود که سیاوشم خوب گفتم شکرمنم می

پوشه؟ بچه عادت داشت شبا سر بذاره رو خوره؟ خوب میمی

دادم تا خوابش و ناز میگفتم و همچین موهاشپام. براش قصه می

 ببره. ولی اونجا... 

 اوی شد با بازدِم عمیِق ماریا.نفس بلندش مس
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کرد قرار بود. انگار شهره منعش میزد. بد بیهرروز زنگ می -

 گفت تا شهره نرسیده باید برم اتاقم.که هردفعه تندتند می

ی اول را به دست ماریا ریز کردن خیارها را تمام کرده بود. گوجه

 ای نامعلوم خیره شد.الملوک به نقطهگرفت و تاج

گفت م، چه ورزشی روله؟ میپرسیدکنم. میرزش میگفت ومی -

دونستم آخر میره دنبال عالقه و استعداش. اما... چند چی!  میهمه

زنه. تِه دلم آشوب سال بعد، یه مدت دیدم سیاوش بهم زنگ نمی

باره گفتم بذار با خوِد بنده به اوالد. یهبود. مادره دیگه، دل می

الپرسی، حال و روز پسرمم جویا ی احوبهنام حرف بزنم به بونه

 شم.

ی سینی دخترک با سر چاقو مشغول هم زدِن ساالد شد. پیازی که گوشه

اش را زیر الملوک پَِر روسریبود میان دست گرفت و پوست کند و تاج

 چشم کشید.

کم ِمن ِمن کرد، بعد گفت گفتم حال پسرم چطوره؟ اول یه -

وقع باب شده بود بین بیمارستانه. رفته بود سمت بوکس. اون م

دونم گیر کردن. نمیمو زمینشون نسازه که بچهها. خدا سیجوون

ی اینکه پاش باز بشه به کی تیزی کشیده بود به پاش که شد بهونه

اش بساطی که... تف سر باالست مادر. آدم عیب اوالِد فوت شده

رو نمیگه. ولی تو که غریبه نیستی، بهنام از اول هم دستش به 

وم بود. من سیاوش رو با نون حالل بزرگ کردم، اما صاحب حر

و قیم این بچه پدرش بود. بردنش همان و روزگار سیاه پسرم 

 همان...!

الملوک اشک پای تاجهایش را شسته بود. او هم همماریا دست

های لرزان پیرزن ریخت وقتی صندلی را بیشتر سمتش کشید و شانهمی

دستمال کاغذی را مقابلش گرفت و او با ی را در آغوش گرفت. جعبه

 لبخندی محو یک برگ بیرون کشید.
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و از همون روز ی راِه سیاوشمی. اینَدِست آزا روله. تو فرشته -

 قرارش مین حیاط فهمیدم. های بیاول و نگاه

الملوک هایی گل انداخته سر به زیر انداخت و تاجدخترک با گونه

 کرد.دستمال کاغذی را کف دست مچاله 

دونستم کجان، نه حالیم بود چندتا بچه سه تا اوالد داشتم. اما نه می -

وفا، دونم! ولی دلم روشن بود الی ای همه بیدارن. هنوزم نمی

ست. یه روز رفته بودم سر خاک فریبرز سیاوش وفاپیشه

رفتم ور هم خرید و بازار. زنبیل به دست میخدابیامرز، از اون

ی زنبیلم. سر که بلند ت نشست رو دستهسی خونه که یهو یه دس

دار جلو چشمم وایستاده. کردم، دیدم یه جوون رعنا و قد و قامت

صورتش همچین آشنا میزد. گفتم آشنایی روله، اما اندیمشک 

اش بس بود که باره که خندید... همون چال رو گونهندیدمت. یه

 بفهمم پسِر تیاراست. اوالِد خودم.

 ی روی لب نشاند و او دستمال را زیر چشمش کشید.ماریا لبخند کمرنگ

شنفتم. عین پیرهن بهش گفتم من بوی تو رو از هفت فرسخی می -

 کرد.یوسف که عطر و بوش به کوه و بیابون هم رخنه می

 تر شد. های دخترک پررنگبعد رو به ماریا لبخند زد و انحنای لب

موند اومد پیشم. یکی دو روز میاز اون وقت به بعد، هر ماه می -

کرد. رفت. همیشه خستگی بود که از سر و روش ُشِره میو می

خوری و کنه. مدام مال مردمگفت بهنام خیلی اذیتش میمی

خواد تو دم و دستگاهش گفت نمیگری یادش میده. میسالوسی

نستم حرف بزنم مادر. توبمونه، ولی چاره نداره... منم نمی

کردن یا . اینا دست روی هم بلند میبهرحال پدر و پسر بودن

گرفت. رو می اختالف میفتاد بینشون، لعن و نفرینش دامن من

کردم که حواس جمعِ خودش باشه. آخرم شکِر فقط راهنماییش می

ای که جمع ها سی دلش افاقه کرد. با سرمایهخدا همین حرف
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ی پتروشیمی علم کرد واسه مردم ارخونهکرده بود، یه ک

و داشت. الهی شهرستان. هم کارآفرین شده بود، هم درآمد خودش

بهنام اونجا رو زد به اسم من و  یبمیرم، طفل معصوم از واهمه

درآمدش سر ماه به حسابی که برام باز کرده واریز میشه. هنوزم 

ط به امور گذار من بودم و سیاوش فقکنن بنیاناهالی فکر می

ام از طفولیت مرد بود. هنوزم هست. تنها کنه. بچهرسیدگی می

اوالدی که ال ُکِرزاهای فریبرز خدارحمت الیق تقدیر و تحسینه، 

 فقط همین پسره و بس! 

کرد، غوره را به ساالد اضافه میماریا همانطور که آبلیمو و آب

د بود که لبخندی روی لب نشاند. با پودر پسته مشغول تزئین ساال

 صدایی مردانه و آشنا از پذیرایی شنید:

 

 ۲۵۴#پارت_

 

! خاتونم؟ نیستی صاحب - خوبه؟ بیا ببین پسرت از شیر مرغ تا یاّللاه

تای لیستی که سیاهه کرده بودی جون آدمیزاد ردیف کرده و ده

دیدی حتی تو این شهر هوله آورده. دِم عیدی باس بودی میهله

گن فردا سال شناسه! میرو نمی کوچیک هم سگ صاحاب خودش

 تحویله، ولی اینکه ِکی و ساعت چند؟ ّللاه و اعلم! 

بند دست به زانو ای نیمالملوک با خندهسیاوش هنوز حرف میزد که تاج

پدرسوخته ببین نیومده چه »گرفت و همانطور که بلند میشد، گفت:

 «ه رو سرش.ای راه انداخته! برم مادر... برم تا خونه رو نذاشتولوله

ماریا کوتاه خندید و شانه باال انداخت. خاتون از آشپزخانه بیرون رفت 

و او برنج را روی دیس ریخت و ظرف غذا را روی میز گذاشت. 

سبزی با لیموهای درشت را زیادی سیاوش ساالد شیرازی و قرمه

ی عید کرده بود، اما ترجیح داد دوست داشت. دل او هوس سفره
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ای ، مانع از چیزهای ساده«عزادار»های سیاه و لفِظ سسکوت کند. لبا

شده بودند که کوچکترین ربطی به عزاداری نداشت. اولین قربانِی 

ی هفت سین و خوش رنگ و لعابی بود که رسوِم کهنه هم همان سفره

ها و دخترِک یهودی برای اولین بار دوست داشت طبق آییِن ایرانی

 ز تِه دل آرزوهایش را از خدا بخواهد.ها پای آن بنشیند و امسلمان

اش را برای سومین لحظاتی بعد، سیاوش پشت میز نشسته بود و کاسه

 کرد.بار پُر از ساالد شیرازی می

شده که شیطونه  ِورد رو غذات خوندی خاتون؟ همچین خوشمزه -

 ام!زنه میز رو کلهم بفرستم سمت معدهبیخِ گوشم ِور می

 که نخندد و خاتون نگاهش را میان آنها چرخاند. کشید ماریا لبش را تو

ّللاه بگو، اونوقت شیطون یه لیوان آب بخور، قبل غذات هم بسم -

تر بخور نپره گلوت خودش پا میشه میره از سفره بیرون. یواش

 مادر.

کرد، سیاوش کوتاه خندید و همانطور که لیوان را پُر از دوغ می

اش افتاده به ون، بنده خدا بچهراستی این عصمت خانوم همسایت»گفت:

گفت از سر ظهر یه پوشک سالم نذاشته. همه رو زرد و پیچه. میدل

 «شون هم بوی...ای تحویلشون داده. خونهقهوه

 انداخت. خاتون قاشقش را توی بشقاب گذاشت و قدری چین به پیشانی

ی غذا حرف از االهللا! چه طرز حرف زدنه پسر؟ سر سفرهالاله -

 زنن؟ اری بچه میخرابک

 نما لبخند زد.ماریا ناخودآگاه و کوتاه خندید و سیاوش تخس و دندان

ست دیگه! بچه هم کارش ویرون گم قربون سرت. بچهدروغ که نمی -

خورن، ولی ها جز شیر چیزی نمیکردن خودش و خونواده! المصب

 دونم این همه پتانسیل واسه تخلیه از کجا میاد!نمی

 همین دو لقمه غذا رو هم به کاممون تلخ کنی پدرسوخته؟قصد کردی  -
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من غلط بکنم خاتونم. اومدنی جلو در دیدمش، گفت به خانوم جونت  -

بگو یه دوا داشته پارسال داده واسه پسر پنجمم، بیاره بده بریزم تو حلق 

زاد که هنوز پنجمی بزرگ میاین یکی. فکر کنم سالی دو سه شکم 

 خواره. نشده این یکیش شیر

اش بلند نشود ماریا محکم دستش را جلوی دهان گذاشت که صدای خنده

کرد نخندد، به سیاوش که راحت و و خاتون همانطور که سعی می

 غره رفت.خورد چشمخیال دوغش را میبی

ی ناهار، جلو نعمت خدا، من سی تو چی بگم پسر؟ سر سفره -

 گیره؟می کنی؟ نمیگی خدا قهرشغیبت در و همسایه رو می

سیاوش لیوان خالی را روی میز گذاشت و پشت دستش را به عادت 

 ها کشید.معمول پشت لب

شنفی، زودتر این حقیقت رو باس گفت دیگه عزیز من! از من می -

شون تا اون بمِب ساعتی دیوار و سقِف ما رو دوا رو بسپر دست

 هم نیاورده پایین.

زیر انداخت و خاتون  هایی سرخ از خنده، سر بهماریا با گونه

زیرلبی گفت. سیاوش لیوانش را « استغفرّللاه »خندید، همانطور که می

دومرتبه پُر کرد و مقابل ماریا گرفت. دخترک نگاهش نکرد. تخس 

های سنگیِن خاتون، شرم میشد و تِه دِل های سیاوش در مقابِل نگاهبازی

داد. نشان می ترنشست و دخترک را از همیشه ساکت و آرامماریا می

هایش برد. سیاوش با تشکری آرام، لیوان را از او گرفت و سمت لب

ات طال دست و پنجه»همانطور که بلند میشد، خطاب به خاتون گفت:

 «آ! بنده خدا منتظره.خاتونم. یادت نره دارو رو ببری

الملوک کوتاه خندید و سر به طرفین جنباند. او که از آشپزخانه تاج

دونم شیر پاک خورده فکر کرده نمی»، زیرلب گفت:بیرون رفت

ی خواد با این دختر خلوت کنه. و ِاال این بچه ِکی به فکر دل و رودهمی

 «ی دومش باشه!مردم بوده که نوبه
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هایش ُگر گرفته کرد گونهماریا شنید و سرش تا یقه پایین افتاد. حس می

الملوک چشم نوشید. تاجمیوقتی زیر نگاه خاتون با مکافات دوغش را 

ای بعد، وقتی دارو گیاهی را از دخترک گرفت. از جا بلند شد و لحظه

ها را از روی رفت، ماریا ظرفبه دست گرفته و از خانه بیرون می

ها بود که میز برداشت و وسط ظرفشویی گذاشت. مشغول شستن بشقاب

نه دور کمر بندش دستی مرداردی از گرما کنار پهلویش نشست و پشت

باریکش حلقه شد. تا فرصت واکنش داشته باشد، دست دیگر سیاوش 

ی نرم و طره موهای او را یک طرف صورتش انداخت و بوسه

 ملتهبش، درست روی شاهرگ گردن دخترک نشست.

 

 ۲۵۴ادامه... #پارت_

 

ی دستش ی دخترک راه رفت و حلقهنفس ماریا بند آمد. لب او تا چانه

ی های ماریا از حرکت افتاد. سرش را سمت شانهتتر شد. دستنگ

های خوشرنگ او چرخید و با سیاوش خم کرد. نگاه سیاوش در چشم

های دخترک روی هم افتاد. لبخندی کج، سرش را جلو برد و پلک

های حریص و وحشی او را همراهی گردنش را باال کشیده بود و بوسه

ت دخترک را به . سیاوش عقب کشید و نفس گرمش صورکردمی

 التهاب انداخت.

ی صبرم برسه به مرز ذاره کاسهقربون خاتون برم که می -

 شکستن، بعد پا میشه بره کمک کنه به خلق خدا.

ماریا کوتاه خندید و سر چرخاند. موهایش که در صورت سیاوش پخش 

شد، او با نفسی عمیق عطر یاس را به ریه کشید و گل رز آبی را 

 .مقابل دخترک گرفت
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دل جور قشنگه، نفس زدن و دلرو گرفتن و شرمت تو جمع یه -

کردنت تو خلوت یه جور دیگه. دلم زیادی بنده به ناز و اداهات 

ماریا. انگار خدا تو رو خلق کرده که با هر حالتت سیاوش بمیره 

 برات.

ی ی یواشی گفت و گل را بو کشید. سیاوش ساقه«خدانکنه»دخترک 

را کنار موهای ماریا، درست پشت گوش سمت گل را کوتاه کرد و آن 

ی این دونی افسانهمی»چپش گذاشت و کنار گوش دیگرش زمزمه کرد:

 «گل چیه؟

ماریا سر به طرفین جنباند و دست او دیکتاتورانه زیر لباسش رفت. 

های سیاوش، ماهرانه های دخترک از هم فاصله گرفت. انگشتلب

ی صدای ند و او در خلسهدادپهلوی نرم و نازکش را نوازش می

 گرمش، سرمای کف و آب را از یاد برده بود.

شه، ولی اون زن یه روز یه جادوگر عاشق یه زن زیبا می -

میره. جادوگر انقدر دوسش داشته که بخشی از بخاطر طاعون می

کنه و هر موقع دلش برای روح اون زن رو توی یه قلم مخفی می

 نویسه.ی کاغذ شعر میمعشوقه تنگ میشه، با اون قلم رو

های ماریا تند شده بود. لب سیاوش درست به گوشش چسبیده و تن نفس

ای با جسم ظریف او نداشت. دستش را که از زیر ملتهبش هیچ فاصله

بازش بیرون های نیمهلباس بیرون کشید، نفس عمیق دخترک از لب

 جهید.

طوری زنه و اینهردفعه از جوهِر اون قلم، رز آبی بیرون می -

 گیره. از اون روز، گل رزش آروم میجادوگر با روح معشوقه

های اسرارآمیز و دست نیافتی... و رنگ آبی هم شد معنِی عشق

 شد نماِد آرامش.

ی تنش نبض هایش زیر آب ِسر شده بود و همهماریا پلک زد. دست

ی دخترک را میک میزد. سیاوش از پشت شومیزش را باال داد. ترقوه
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کمر او پایین رفت. همانجا را گزید و ماریا محکم  بش تا چالزد و ل

سرش نشست و دست هایش را روی هم فشار داد. سیاوش پشتلب

ی دخترک نشست. سرمای پابند، نگاه ماریا چپش روی ساق پای برهنه

را سمت پایین کشید و سیاوش قفل پابند را چفت کرد. رزهای آبی و 

ی یر نقره آویزان شدند و او پاچهظریف، یکی یکی از اطراف زنج

کنی چیکار می»شلوار نود سانت را بیشتر باال کشید. دخترک لب زد:

 «سیاوش؟

تراش او را بوسید و گاز سیاوش داغ و سرکش، ساق سفید و خوش

فهمی پرستمت. میدارم خط به خط می»گرفت. همانجا زمزمه کرد:

جایی از تنت نیست که ماریا؟ خط به خط! یعنی سلول به سلول! یعنی 

ی ی وجودت رو بزنم به حافظهخوام نقشهدل نبره ازم. یعنی می

 «هام.لب

سر ماریا ایستاد. دستش را با تلفن همراه مقابل صورت بلند شد و پشت

هردونفرشان گرفت و دخترک با لبخند قدری سر کج کرد. رنِگ آبِی 

سیاوش به  آمد. سرِ رنگ او میرز، به پوست سفید و موهای شب

سرش نزدیک شد و دست دور کمرش انداخت. صدای کلیک، نشان از 

ای بود که سیاوش بعد از گرفتِن آن، تلفن را توی جیب سلفِی دونفره

حاال دیگه یه پارچه رز آبی »عقب شلوارش گذاشت و آهسته گفت:

 «شدی. هم اسرارآمیز، هم اثاِث آرامش!

های ماریا از هم دور شد و دستش دومرتبه زیر لباس دخترک رفت. لب

او شومیزش را تا زیر سینه باال داد. دست دیگرش سمت ناف دخترک 

ای خیره شد که گل رز آبی، ظریف رفت و نگاه ماریا به پیرسنگ نقره

و نازدار از آن آویزان شده بود. سیاوش کنار گوشش لب 

گرفتن چفت کردم دور دستت. بقیه رو « بله»دستبندش رو وقِت »زد:

م ِست خریدم که خودم بندازم برات. این یکی هم... قراره بخوره به ه

 «ترین قسمت از بدنت.محرض
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خیلی قشنگه سیاوش. هردفعه رز آبی »ماریا با صدایی لرزان لب زد:

 «بینم، یاد تو میفتم.می

ی گوش او زیر دندانش جمع شد و لبخند سیاوش جان گرفت. الله

پس حاال دیگه همیشه به »فشار داد: پیرسینگ را بیشتر به ناف دخترک

 «فکرمی. تو فکر و خیاِل تو رژه رفتن، عالمی داره کریستال خانوم!

های سیاوش ماریا کوتاه خندید. نگاهش هنوز به پیرسینگ بود و چشم

 شد.های تنِد ماریا باال پایین میچرخید که با نفسای میروی باالتنه

 پیرسینگ رو ِکی بزنم؟ -

 زنم برات.خودم میسر فرصت  -

 اینجا؟ -

 نه. یه جا که امکاناتش باشه. -

 پیرسنگ زدی واسه دخترا؟ پیرسینگ ناف! قبال هم... -

توی گلو خندید. گردن ماریا را گاز گرفت و همانجا  سیاوش کوتاه و

لرزه؟ چشمات هم دونستی وقتی حسود میشی، صدات میمی»لب زد:

وم میشی که یه باره فنرم در ست. همچین مظلتر از همیشهخوشگل

 «دادم.ای قورتت میمیره و... فکر کنم اگه جاش بود و وقتش، یه لقمه

 

 ۲۵۵#پارت_

 

هایش را به هم فشار داد. قطرات آب هنوز روی ماریا محکم لب

 ریخت.دستانش می

 حسودی نکردم. فقط برام سوال شد. همین! -
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رفت. او با استیصال پلک ی دخترک باال های سیاوش از گلو تا چانهلب

سیاوش داغ و  هایش از هم فاصله گرفت.روی هم گذاشت و لب

من »حریص، نرمِی گوِش دخترک را میک زد و کنار گوشش لب زد:

دونی و کتمانش آدم کم تو زندگیم ندیدم. پارتنر هم کم نداشتم. خودت می

 کنم ولی... تو بودی که کثافت رو از زندگیم شستی و محوهم نمی

شرف و الشی نبودم! خواستم باشم کردی. بی قید و بند بودم، ولی بی

چیز تبدیل ولی... نتونستم. ذاتم بد بود، ولی نه اونقدر که به یه بی همه

 «بشم.

 هات بخاطر چی بود؟پس... پس رابطه -

دست دیگرش از کنار تن ماریا باال آمد. کنار صورت ظریفش نشست 

ش بگذارد. با لحنی به خصوص و او واردارش کرد سر روی شانه

محِض این »های روشن و زیبا زمزمه کرد:دار، خیره به آن چشمخش

بود که یه نفر، فقط یه نفرشون چشم و ابروی تو رو داشته باشه. از 

جا نشه پیدا دور عطر یاس بده و از نزدیک، عطر موهاش رو هیچ

و یطان خودمی یه فرشته شدم، اما آخرسر تو مسیر شکرد. من دیوونه

 «پیدا کردم.

کرد. لب او جلو رفت و دخترک پلک روی حرف نگاهش میماریا بی

اش رد شد. تنگ و محکم هم گذاشت. دست سیاوش از مقابل سینه

 اش بوسه زد.دخترک را در آغوش گرفت و روی پیشانی

های سرِد ی شبمن از دژخیم سوا نبودم. سیاِه سیاه! به قاعده -

بهم هویت داد، قرص ماه بود! رنِگ سفیِد تو،  زمستون. اونی که

 ی طوسی.کنه چشمههای من رو پاک میسیاهی

های قلب سیاوش آرام بود. محکم، ولی نفس ماریا تند شده بود، اما تپش

کرد وقتی لب اش حس میریتمیک و منظم! دخترک آن را پشت شانه

 «تونستی کسی رو شبیه من پیدا کنی؟»زد:
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ی کشید. صورتش را فاصله داد و حاال آن نگاِه تیره، سیاوش نفس عمیق

های ماریا حل شده بود. سر به طرفین جنباند و آهسته در روشنِی چشم

 «هیچکس! هیچکس اینجا، به تو مانند نشد...»گفت:

رفت. لبش در کسری از  قلب ماریا فرو ریخت و صورت سیاوش جلو

ا پیچید و دهان که باز ثانیه به لب دخترک چسبید. نفسش به نفِس ماری

های داغ و صدای آرامش، نفس دخترک را تندتر کرد، لب

 «جانشین تو در این سینه، خداوند نشد...»کرد:

اش را روی صورت او با عطش، سر بینی ماریا منتظر بوسه بود و

ی دستش دور کشید. حلقهمی داد و عطرش را بودخترک حرکت می

خواست حل شود در آن صنِم بلورین ار میتر شد. انگی ماریا تنگسینه

های دست دیگرش، بیشتر به ناف دخترک چسبید و خواستنی. انگشتو

لب روی رگ گردنش گذاشت. ماریا نفس زد و کف دست داغ او 

 شکمش را به گزگز انداخت.

بین این شهر شلوغ، تو آرامِش زندگیم شدی ماریا. هر خط از  -

ه نمیشم. تنها دختری که تنت رو اگه صدبار هم ببوسم خست

خودتی  گذره، تو بودی ومیمو شکست و فهمید چی تِه دلمخلوت

کریستال. پیرسینگ زدن رو از آروین یاد گرفتم. اولین نفری 

زنم، ولی تنها دختری که قراره اش پیرسینگ مینیستی که واسه

 به نافش رزآبی وصل کنم، چرا!

شده بود و بانِگ شرشِر آب، ی تنش داغ ماریا حالش خوب نبود. همه

خورد. حاال سیاوش گره می های او وتنها چیزی بود که به صدای نفس

حتی پیرسینگ هم داغ بود. دست سیاوش روی پهلو و شکمش راه 

بوسید که کمر او مدام در رفت و گلوی دخترک را طوری میمی

ی اول شومیز دخترک را جمع میشد. دکمه خورد وآغوشش تاب می

هایش از ی او حریص بود و دنداناز کرد. نگاهش به چاک سینهب

تر. ماریا را بیشتر به خودش چسباند و تِن نازکش نگاهش هم سرکش
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اش را همانجا گذاشت و با نفسی عمیق، عطر تن را باال کشید. بینی

 دخترک را بلعید. زیرلب زمزمه کرد:

 وقتی که من عاشق شدم، شیطان به نامم سجده کرد. -

 تر شد و عالم به آدم سجده کرد...دم زمینآ

ای بعد، لبش به لب ماریا گره خورده بود. خشن و پُرعطش او را ثانیه

هایش را شست و اهرم ظرفشویی را پایین داد. بوسید وقتی دستمی

دلبرش را سمت خودش چرخاند و درحالیکه صورتش را قاب گرفته 

 بود، او را سمت اتاق کشاند...

 

 

 ۲۵۶#پارت_

 

دخترک را روی تخت گذاشت و همانطور که نفس میزد، روی تن 

های شومیز را یکی یکی گشود و ماریا هردو ظریف او خیمه زد. دکمه

دستش را به تاجِ تخت بند کرد و کمرش قوس گرفت وقتی او رج به 

باز، زمزمه هایی نیمهنشاند. با لبرج تن سفیدش را به کبودی می

خوای از نو ردستِی دیشبت خوب نشده. میسیا... هنوز کا»کرد:

 «نقاشیش کنی؟

هایش مسیِر رفته را تا گردِن ی شلوار دخترک را گشود و رد لبدکمه

خورد. ی ماریا با شتاب تکان میی سینهاو سمت باال برگشت. قفسه

دست او پایین رفت. دخترک محکم چشم روی هم گذاشت و سیاوش 

آره! تا تِن تو تابلو باشه، من »زد: گردنش را گاز گرفت. همانجا لب

زنم رو نقطه به ی ونگوک و ِهی طرح میشم داداش کوچیکهمی

 «ش.نقطه



 

1018 | P a g e 
 

های ی آرامش شکاِر لبتر تاج تخت را فشار داد. نالهماریا محکم

سیاوش شد و دست او تا پهلوی دخترک باال آمد. کنار گوشش 

نداشته باشم؟ شم دختر؟ مریضی پریضی چرا ازت خسته نمی»گفت:

ی سرطان پروستات به قرار! یه تنه تودهسندروِم دست و لب و فشاِر بی

 «آم!حساب می

یواشی گفت و نگاِه او تا دِر «ِ جان»ماریا به نرمی خندید. سیاوش 

بازم درو نبستی! االن »جان گفت:باز امتداد پیدا کرد. با صدایی کمنیمه

 «خاتون برمیگرده میب...

سیاوش روی شکمش نشست و قبل از تمام کردن جمله، تن هردو دست 

خندید ظریف دخترک را تا زیربغلش قلقلک داد. ماریا با صدای بلند می

ی گوشش را گاز گرفت و عصبی وقتی او باخشونت و حریص الله

َکنَم واسه اینه هرهر و زهرمار! بغل گوِشت دارم جون می»گفت:

مو بگیری تو دستت و این تخت دل بفهمی قبل از اومدن خاتون باید رو

ذاری رو آژیر خطری که ِر به ِر آرومش کنی، بعد تو دست می

 «خواد از خونه پرتم کنه بیرون؟می

خندید. هایش تندتر میشد و ماریا بلندتر میبا هرکلمه، حرکت دست

هایش گل انداخته بود وقتی بازوهای سیاوش را چنگ زد و مقطع گونه

شه اصال هرچی تو بگی... شکمم درد گرفت باشه... با»گفت:

 «دیوونه... با توئم سیا...

هایش را روی پهلوی سیاوش دوباره گوشش را گاز گرفت و کف دست

ام اینجوری بهم میگی سیا، توقع داری دل و دین واسه»او گذاشت:

 «بمونه؟ سنگ هم باشه به وهللا که آب میشه جلو این همه ناز و ادا!

 مون نمونده. رسوا شدیم جلو خاتون.آبرو حیثیت برا -

های دخترک به سختی سر انگشت سیاوش روی تن او راه رفت. نفس

ی ها خارج میشد. پوست سفیدش، قرمز و ملتهب شده بود و همهاز ریه
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اش باال رفت. لبش به ی سینهتنش نبض میزد. دست سیاوش تا قفسه

 گوش دخترک چسبید و زمزمه کرد:

 است که حاشا نشود!عشق رسوایی محض  -

 عاشقی با اگر و شاید و اما نشود...

ماریا لبخند زد و تا سیاوش بخواهد حرف دیگری بزند، هردو دستش 

ی او کوبید و پسر جوان به کمر روی تخت افتاد. یک را تخت سینه

تای ابروی سیاوش باال افتاد و  ماریا روی شکمش نشست و صورتش 

تر از او ی سیاوش گره خورد و پُرعطشهاهایش به لبرا جلو برد. لب

های پیراهن سیاوش را یکی یکی باز کرد و هایش را بوسید. دکمهلب

های ی او حرکت گرفت. پنجهی سینهنفس گرمش روی عضالت قفسه

هایش را بسته بود وقتی تن سیاوش در موهای دخترک فرو رفت. چشم

گرم و عرق ظریف ماریا، مماس با عضالت او شد. از لمس پوست 

ی دخترک، سیاوش نفس ملتهبش را فوت کرد و ماریا طناز و کرده

ی دیوونه تو با همه»او را بوسید و همانجا لب زد: ی فکمالیم، زاویه

 «بازیات، تنها پناهگاِه منی.

قلب سیاوش برای یک لحظه لرزید. لرزشش را ماریا زیر انگشتانش 

ش سیاوش کشیده شد و ریوار روی تهحس کرد. دست دیگرش نوازش

کنی اگه بگم تو همین چند ساعت، باور می»هایش لب زد:خیره به چشم

 «قدر چهل سال دلم برات تنگ شده بود؟

سر انگشت سیاوش صورت ظریف ماریا را نوازش داد. آهسته لب 

 «حاال چرا چهل سال؟»زد:

جا شد. ی چپ جابهماریا کنارش دراز کشید و سیاوش روی شانه

خترک را به آرامی دوِر انگشِت اشاره پیچاند و او خیره به موهای د

ی عطف زندگیه. جایی که با میگن چهل سالگی نقطه»سقف، لب زد:

ست. دیدگاهت به زندگی لرزی و احساساتت تثبیت شدههر بادی نمی
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تره و هات دست یافتنیعمق گرفته، نه سطحی و هردمبیل. خواسته

 «ان.ی چهل سالگی، همیشه دائمیهاتر. انتخابهدفات عاقالنه

رنگ و منتظِر سیاوش های شبسر کج کرد و نگاهش از سقف، تا چشم

درست شبیه تو... که برای زندگِی »تر ادامه داد:حرکت یافت. آرام

ی عمر پدرم و ژوبین بخاطر اعتقادم به خدا و ابدیم انتخابت کردم. همه

، خدا جواِب ایمانم رو با کردن. ولی االنام مینماز و دعاهام مسخره

آغوِش تو بهم داده. یه لبخند خشک و خالی، همیشه تو زندگیم حسرت 

بود اما... من کنار تو واقعا خوشحالم سیاوش. فقط وقتی با توئم از ته 

 «خندم.دل می

سیاوش خواست لبخند بزند، اما بغض اجازه نداد. سیبک گلویش لرزید 

دن، با سر انگشت زدود. آرنج هردو و قطره اشک ماریا را قبل از چکی

دستش از دو طرف ماریا روی تخت نشست و صورتش را جلو برد. 

گریه نکن درد و بالت »ی چشم دخترک بوسه زد و همانجا گفت:گوشه

آ، ولی خنده بیشتر به صورتت جوره خوشگلیبه جوِن سیاوش. همه

 «آد.می

 

 ۲۵۶ادامه... #پارت_

 

د چین ریز به پیشانی انداخت و با حالتی ماریا لبخند زد. سیاوش چن

 «مون تموم شه؟چقدر مونده وقت صیغه»متفکر پرسید:

 دونم. شاید هفت هشت ماه!نمی -

کارم در اومد! باید همین امروز فردا گل و شیرینی بخرم، وایستم  -

 و بنداز پایین!جلو قلعه و داد بزنم گیسوکمند موهات
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هایش را روی تخت گذاشت و با تماریا با تعجب خندید. او کف دس

حرکتی مثل شنا، از ماریا فاصله گرفت و دوباره نزدیک شد و 

 اش را بوسید.گونه

ترسم قبل موهای تو، خاتون اژدهای آتشین به جونم بندازه فقط می -

 ی گیسوکمند از شهر به َدَرم کنه.و عینهو ننه

صورتش بوسه ماریا دوباره خندید و او دوباره شنا رفت و طرف دیگر 

 زد.

 رو میده به من؟ کنی خاتون توفکر می -

 ی خاتونی، نه من!نوه و بپرسم. چون تودرواقع من باید این سوال -

ی دخترک را سیاوش توی گلو خندید. دوباره شنا رفت و این بار چانه

 میک زد.

اصوال خاتون اعتقادی به نسبت خونی نداره. فعال تو شدی  -

 برگشته شیطون رجیم!سوگلیش و مِن بخت 

ماریا با خنده دستش را کنار صورت او گذاشت و با سر انگشت، 

 پشتش را نوازش کرد.ریش نرم و کمته

آی تو البته خودش خبر داره اگه از در بیرونت کنه، از پنجره می -

 که از اتاق من سر دربیاری.

انجا اش را چال انداخت و نگاه ماریا همی کوتاه سیاوش، سر گونهخنده

های دخترک، با ها تکیه زد و خیره به چشمزوم شد. سیاوش روی آرنج

 «و میدی به من؟خودت چی؟ خودت»مکثی کوتاه لب زد:

اش های سیاوش روی پیشانیهایش لرزید و لبنفس ماریا بند آمد. لب

های او پیچید و زمزمه نشست. هردو دست ماریا دور شانه

رو سپردم به  ساله موافقت کردم، خودمهمون وقتی که با عقِد یه»کرد:

 «تو.
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های دخترک را به نرمی مکید. لبش لبخند سیاوش رنگ گرفت. لب

ی پلک خواد به فاصلهدلم می»او ساییده شد وقتی گفت: روی لب

 «هات، ببوسمت.زدن

پس باید یاد بگیرم هر ثانیه »ماریا با آرامی پلک زد و زمزمه کرد:

 «پلک بزنم...

های دخترک کام بخند سیاوش غلیظ شد و با عطشی وافر از لبانحنای ل

رفت و در همان حال، از دو طرف شلوار گرفت. روی تن او پایین می

دخترک را گرفت و وقتی پاییِن تخت نشست، آن را مثل پر کاه درآورد 

خیز شد و او از همان پایین به ای رها کرد. دخترک نیمو گوشه

 ل زد.های طوسی و خمارش زچشم

پرستمت. هنوزم سِر حرفمم. یه دور بشه صد گفتم خط به خط می -

 کنم.هام طوافت میدور توفیر نداره، با بوسه

نفس ماریا تِه سینه حبس شد. او که رانش را چنگ زد، ملحفه بین  

های دخترک جمع شد. سیاوش پابند را با دندان تکان داد و ساق چنگ

تر شد. تِن داغش ی ماریا شدیدهاظریف دخترک را گاز گرفت. نفس

های حریص او از ساق پا تا زانوی دخترک باال ضربان گرفت و لب

زده رفت که ماریا بهترفتند. دستش سمت کمربند خودش می

 «تونم...ی خاتون؟ ولی من نمیاینجا؟ تو اتاِق خونه»گفت:

هایش خمار شده بود. رابطه سیاوش کوتاه و کج لبخند زد. چشم

است، قصدش فقط معاشقه بود. زانویش روی تخت نشست و خونمی

دخترک ناخواسته خود را عقب کشید. دست سیاوش سمت تنش رفت. 

اش را عقب کشید و سر کج کرد. موهایش پخش صورتش ماریا شانه

شدند. حس و حال سیاوش کمرنگ شد و لبخندش رنگ باخت. دستش 

کنی فرار می چرا از من»نزدیک بازوی او مشت شد. زمزمه کرد:

 «ماریا؟
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. اش تکان خورد. دست سیاوش جلوتر رفتماریا کمی لرزید. چانه

ترسید لمسش کند اما... دلش مگر طاقت داشت؟ بازوی او را گرفت می

و ماریا دومرتبه لرزید. این بار حس سیاوش کامال رفت. دیگر خبری 

ببین و من»از آن التهاب و فشار نبود. بازوی او را فشرد و گفت:

 «ترسی ازم؟ آره کریستال؟ماریا. می

. سیاوش هق نکندسایید که هقماریا سکوت کرد. لب روی لب می

کالفه شد. با دست دیگر، موهای او را کنار زد و یک رجِ اشک که بر 

ی او پیدا بود، احساساتش را لرزاند. به نرمی او را تکان داد و چهره

 گفت:

کنی آخه دختر؟ به چی گریه می باهام حرف بزن ماریا. ِد واسه -

. نگام کن عزیزم. خواستم کاری کنم. ماریا..خوِد خدا قسم نمی

و ماریا. با توئم و. ببین منپوشم شلوارمباشه... باشه... اصال می

ات قسم خوردم دست از پا خطا نکنم، دیگه اشکات دختر! واسه

 واسه چیه آخه؟

جب ماند وقتی او بازویش را ماریا با غمی وافر هق زد و سیاوش متع

ی تخت، طوری که به او دید نداشته باشد نشست و صورتش کشید و لبه

را پوشاند و گریه کرد. سیاوش به صورت خیس از عرقش دست 

حوصله آن را ی خودش افتاد و بیکشید. نگاهش به شلوار جین تیره

. سمت در رفت و هنوز از اتاق خارج نشده، صدای ظریف و پوشید

 لرزاِن ماریا وادار به توقفش کرد.

. خواد بیشتر از این نقش بازی کنیدونم. نمیچیز رو میمن همه -

ی موقت... دیگه هیچوقت تمدید نمیشه. الاقل نه با یه این صیغه

 و مریض.دختِر ساکت و سرد 

سیاوش سر جایش لرزید. سمت عقب برگشت و نگاِه خیِس ماریا، نگاِه 

را آنقدر آرام پرسید « چی داری میگی»را لرزاند. اش تیره و ترسیده

که خودش هم نشنید، چه رسد به ماریا. قدمی جلو رفت و ماریا بلندتر 
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های تو و دونم! از مشکل خودم، تا صبوری و سرکوبآره! می»گفت:

 «های دکتر...مشاوره

 

 ۲۵۷#پارت_

 

فهمید.  کرد. مات مانده بود و ماریا این راحالت نگاهش میسیاوش بی

 سر انداخت.اش را پشتآب دهانش را قورت داد و موهای شلخته

ی آمرتضی واسه جاانداختِن پای پسرش، پریشب وقتی رفتی خونه -

تو پیش من جا گذاشتی. نخواستم چک کنم حواست نبود، گوشی

 .ولی... وقتی اسم خودم رو تو پیامک دکتر دیدم، بازش کردم

جایی! توان حرف زدن چه غفلت نابهسیاوش دستش را به در گرفت. 

 جان بود.نداشت. صدای ماریا هم بی

 ، یعنی خوِد تو!«غیرت»ی اون موقع بود که فهمیدم، کلمه -

های ماریا ی چشمسیبک گلوی سیاوش لرزید. اشک در حاشیه

مردهای مسلمون »کرد وقتی که گفت:لغزید. به سیاوش نگاه نمیمی

خیال . بیرن. فرقی هم نداره دائم و موقتبرای ازدواج آزادِی زیادی دا

 «تو...من شو و برو با یه آدم سالم که الاقل بتونه نیازهای اولیه

او که عصبی سمتش قدم برداشت، ماریا هراسان سر باال گرفت و 

های قوی و محکِم سیاوش جمع شد. چشمش که به اش در انگشتچانه

د، کالمش نصفه ماند و های خون کشیده و فِک سفِت سیاوش افتاچشم

و او  ها مشت کردسیاوش با دست دیگر لباس زیرش را از وسط سینه

را سمت خودش کشید. از الی دندان، با صدایی که با بدبختی باال 

و چی فرض کردی؟ یه حیووِن بسه! بسه ماریا. تو من»آمد، گفت:می

 دوه؟ من اگهبوالهوِس حرومزاده که چشمش دنبال تن و بدنت می

چیز باشم، برام کاری داشت همون شب همهناموِس بیخواستم یه بیمی
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جون از واِن حموم کشیدمت بیرون، کارو یه اول، وقتی بیهوش و نیمه

 «مو خاموش؟سره کنم و آتیِش دل

کرد. انتهای حرف سیاوش، فریاد شده بود. ماریا با ترس نگاهش می

بود، از آن سوی دیوار فریادی که آن را خاتون هم که تازه برگشته 

 شنید و لبش را زیر دندان گرفت.

های ماریا نشست. با خشونت هردو هردو دست سیاوش روی شانه

اش را فشرد و صورت او از درد جمع شد. سیاوش با حرص شانه

ی بهت نگفتم، چون نخواستم خم بیفته به ابروت و غصه»ادامه داد:

چیزم تو بودی و ، چون همهالکی بخوری. تنهایی کمر بستم به درمان

هستی. سکوت کردم و خط به خط، هرچی دکتر و مشاور به خیکم 

بستن گفتم چشم که تو این رابطه لذتش واسه تو باشه و لذِت من نه از 

 «مو کور کنه.هات قند شه و تلخِی زندگیتِن تو، از خنده

گذاشت. کرد. سیاوش عصبی زانویش را بین پاهای او هق میماریا هق

هایی ریز شده، خیره به نگاه دخترک را قدری عقب برد و با چشم

ات اشتباه جا انداختم کجای قانوِن عشق رو واسه»ی او لب زد:ترسیده

 «هاشه؟کاری هم جزِء تبصرهکه فکر کردی کثافت

هق ماریا هیستریک شد و شدت گرفت. خاتون یک لحظه ترسید. هق

های خانه را فریاد سیاوش، هم ستون خواست مداخله کند که صدایمی

 های او را سست کرد.لرزاند، هم تِن ظریِف ماریا... و هم قدم

انقدر فهمیدِن این احساس برات سخته که تا میام قبول کنم تو هم  -

زنی به حس و حالم؟ من ِکی ازت خوای، گوه میرو می من

به که خوای ما تختزناشویی خواستم؟ هان؟ ِکی گفتم تِه رابطه

فکر کردی از یه آشغال کمترم؟ گرگ ِکی از جفتش محِض هوس 

 ها؟ی شغالگذشته که تو گمون کردی رفتم تو گله

ی او گرفت. سیاوش خودش نبود. ماریا با ترس دستش را به یقه

اش، دیگر از حِس خوِب چند لحظه پیش قطرات عرق روی پیشانی
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های ماریا غم. لبگرفت. از خشم بود و... شاید قدری نشأت نمی

 «من شاید هیچوقت درمان نشم.»لرزید. آهسته لب زد:

اش تند گفتِن سیاوش، غریو و وحشتناک بود. نبض پیشانی« به درک»

ی او پناه و ترسان، سرش را جلو برد و روی شانهکوبید و ماریا بیمی

ی وجودش افسار گذاشت. ضربان قلب سیاوش وحشی بود. همه

هایش را دور تن ماریا پیچید و دخترک را با گسیخته بود. دست

نیازمندی، سفت و محکم در آغوش گرفت. ماریا به آرامی لب 

 «فکر نکن تو این دوست داشتن تنهایی، اما...»زد:

تر او را به خودش فشار داد. زانویش جلوتر رفت و کنار سیاوش محکم

و دوست داری، اگه من»گوش ماریا، با صدایی مرتعش گفت:

وقت، به هیچ قیمتی، حرف از جدایی نزن. تا ابد همینجا، چفِت هیچ

 «هات گره خورده بمون.قلبی که به نفس

لرزید و دخترک در آغوشش های ماریا شدید شد. سیاوش میاشک

ی مردها به تمکیِن جنسی نیاز همه»آلود گفت:مرتعش بود. بغض

 «.دارن..

د از آن همه فریاد، اش رفت. صدایش بعی چانههای سیاوش گوشهلب

مردی که بخاطر تمکیِن جنسی زن بگیره، مرد »زیاد جان نداشت:

خوام ماریا. هیچوقت نیست. دسته جاروی متحرکه! من ازت آرامش می

 «بخاطر نیاِز جسمیم انتخابت نکردم.

های خیس و روشنش زل زد . سیاوش به چشمماریا از او فاصله گرفت

 ش را قاب گرفت.و او صورت منقبض و خشِن سیاو

خوای تو این آتیش بسوزی؟ من تو این رابطه، فقط یه چرا می -

 ام.مجسمه

های او را از دور صورتش برداشت و پشت کمرش سیاوش دست

. دست دیگرش کنار صورت ماریا نشست. با شیفتگی بین هدایت کرد
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ی خیِس او را اجزای صورتش چشم چرخاند و سر انگشتش گونه

 نوازش داد.

ها گذشتم، ی تونلسیاوشم! تقدیرم گره خورده به آتیش. از همهمن  -

. اگه تو پرستی می کردنکنم. قدیم رسم بوده کافرها بتاینم رد می

 .ای، من حاضرم تا ابد کافر باشم و بپرستمتمجسمه

 ۲۵۷ادامه... #پارت_

 

. . سیاوش او را سمت عقب خم کردنگاه ماریا در نگاهش لرزید

های روی تخت دراز بکشد و بعد، در کسری از ثانیه، لب وادارش کرد

اش را احساس تنهظریف او را به اسارت گرفت و ماریا فشاِر پایین

های ظریف های سیاوش خیره شد. او مچ دستکرد. مبهوت به چشم

ماریا را میان هردو دست خودش فشرد و باالی سرش، روی تشک 

اوِل »د و زمزمه کرد:نگه داشت. نفس داغش به صورت او پیچی

حرفات، گفتی من معنِی غیرتم. ولی نیستم. اگه یه جو غیرت داشتم، 

خوامش، ازم بخواد عشق رو ذاشتم زنم با علم به اینکه قدِر دنیا مینمی

 «کنار بذارم و بیفتم دنباِل هوس.

خوام جوِر این رابطه جز زخم، هیچی واسه زندگِی تو نداره. نمی -

 ی.ی من رو بکشگذشته

اش را بیشتر به او فشرد و تنهسیاوش پوزخند زد. بلند و عصبی. پایین

 های او، نفسپاهای ماریا دور کمرش حلقه شد. سیاوش خیره به چشم

 «من زخِم تو را، به هیچ مرهم ندهم...»وار گفت:زد و زمزمه

های دخترک را برای بار چندم، وحشی و اکید به کام کشید. و لب

درد جمع شد. سوک لبش چاک خورد و سیاوش از  صورت ماریا از

دیشب نذاشتم »تر ادامه داد:همانجا خوِن جاری شده را زبان زد. یواش

و تو دستای من ببندی. کنم که چشماتبخوابی، االن کنجِ بغلم جمعت می
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ریم ی دیگه، مراحل اولیه تموم میشه و میدکتر گفته احتماال تا یه هفته

نوقت ببین کیه که تو یه اتاق خلوت، رو یه تخت ی جدید. اوتو دوره

های رز آبی، با همین پوزیشن تو رو با خودش یکی دونفره با گلبرگ

 «نکنه.

این را گفت و خودش را طوری سمت دیگِر تشک انداخت که صدای 

فنرهایش شنیده شد. ماریا نشست و مبهوت نگاهش کرد. سیاوش 

های بلنِد قلبش، وقتی ن و تپشی عریاهایش را نبسته بود. سینهدکمه

ی او را قابل لمس شد که شومیِز دخترک را از تنش کشید و تِن برهنه

با یک سِت گیپور و مشکی، چفت و محکم در آغوش گرفت. عصبی و 

دار کناِر گوشش نفس میزد و ماریا جمع شده در آغوِش او، حرص

تنگی گرفته فساش ناش، از ُهرِم تِن سنگین و مردانهچسبیده به سینه

اش را ی پیشانیبود. پای سیاوش دور پاهایش افتاد و با عطش حاشیه

 بوسید.

 آروم بگیر و آروم کن این گرِگ وحشی رو. -

ماریا نفس عمیقی کشید. با آغوش سیاوش بیگانه نبود. دستش روی 

ای بعد، میان بازوان گرمش، پلک های او نشست و  لحظهی دستحلقه

سر به کشید. سیاوش از پشتسنگین و مالیم نفس میروی هم گذاشته و 

او چسبیده بود و صورتش بین موهایش بود. گل رز آبی، بین دست 

ای که به هم گره خورده بودند، ِله شده بود. ی مردانهظریف و پنجه

ی ی سیاوش اخم داشت و عصبی بود. نخوابیده بود، اما حوصلهچهره

، سالنه سالنه و در خفا، چشم گشودن هم نداشت. قطرات اشکش

شدند. آهسته و الی موهای دخترک گم میسر هم جاری و البهپشت

میرم برات؟ دیگه باید چیکار کنم که بفهمی می»صدا زمزمه کرد:بی

مو درآرم بگیرم جلوت خوبه؟ چی بگم به عقلت دختر... چرا فکر قلب

 «زنم؟های دو ساعته تاخت میکنی تو رو با رابطهمی
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تر شد. دخترک لرزید. در آغوِش داغِ ی دستش دور تن ماریا تنگهحلق

دید. پتو را باز کرد و تا سیاوش سردش نبود، پس یحتمل کابوس می

. حاال از آن کریستاِل بلورین، چیزی جز ی دخترک باال کشیدچانه

ی اش روی شقیقهرنگش پیدا نبود. سر بینیصورت ماه و موهای شب

حد، عطر ماریا را به ریه کشید. و با  نیازی بی او نشست. پلک بست

 الخمرش کند.قابلیت داشت دائم این رایحه

ی دِر آلود به دستگیرهالملوک از آن طرِف در، بغضهمان لحظه، تاج

اش با یک عالمه تخسی و شیطنت، هنوز تغاریکرد. تهباز نگاه مینیمه

به جانش انداخته بود،  های بسته زاویه داشت. دردی که زندانبا محیط

. خوب به یاد داشت ها کمرنگ چرا، اما درمان نشده بودبعد از سال

جهنم بود. هر یه دقیقه »کرد:پسر جوانی را که سر به زیر زمزمه می

کشیدم. در رو که مردم تا نفس میگذشت. میانفرادی، عین یه سال می

و « کردم.س میالموت رو جلو پیشونیم حبستن، قدِم سنگیِن ملکمی

کالستروفوبیا ناِم معضلی بود که همچنان بیخِ گلوی زندگِی سیاوش 

 داد.جوالن می

ی سر به هوایش افتاد که موهای دخترِک نگاهش از الی در، به نوه

. سوی اتاق تر بودکشید و در بالیِن او از هروقتی آرامیهودی را بو می

یق افتاده و دِل پُِر او را خودش گام برداشت. نماز ظهرش زیادی به تعو

 توانست تسکین دهد.فقط خدا می

سیاوش از ماریا فاصله گرفت. یواش از تخت پایین رفت و همانطور 

های پیراهنش را چفت که سمت در گام برمیداشت، یکی یکی دکمه

کرد. صورت و موهایش خیس از آب یخ بود وقتی میان چهارچوب، 

قامت خاتون و چادر سفید و گلدارش را از نظر گذراند. او که روی 

الملوک تسبیح ش چند قدم جلو رفت. تاجزمین نشست و سالم داد، سیاو

ی تسبیحات حضرت فیروزه را میان انگشت گرفت و مشغول زمزمه

زهرا بود که سیاوش کنارش نشست و بی هیچ حرفی، سر روی پای او 

ی چادر گذاشت. بوی گل میخک مشامش را پُر کرد و با مالیمت گوشه
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گفت، می« ّللاه نسبحا»الملوک همانطور که مادربزرگش را بوسید. تاج

 اش دست کشید.تغاریمیان موهای ته

 ی خاتون.آد آتیش پارهحیرونی بهت نمی -

 ۲۵۸#پارت_

 

جنگید ی بغض سفت شد و میبارهدو طرف فک سیاوش، از هجوم یک

های سرکش، لجام پاره نکنند و روی چادر با خودش که آن دانه

 الملوک نریزند.تاج

هوا. چرا عشق  ن. معلقم بین زمین ویه جای بدی گیر افتادم خاتو -

کنن که زمان عناد می اینجوریه؟ چرا تا میاد دوطرفه شه، زمین و

سنگ بندازن جلو پات؟ چرا تا بابای آدم رو نیاره جلوی چشمش 

 شه؟خیالش تخت نمی

نفس خاتون، بلند و دردآلود از عمِق سینه خارج شد. به آرامی 

گه جور و بغض و فراق نداشته ش همینه مادر! عشق اقاعده»گفت:

ی درد، ولی درمونش هم باشه که عشق نیست! گیر افتادی تو کوره

 «همون زندونه و بس!

های باالخره شکست. بغض، اسمش سه حرف است و قدرتش جمله

ی چشم سیاوش خیس شد شود نگهش داشت. گوشهدرپی. راحت نمیپی

ِل آزگار چهار سا»گر ادامه داد:و خاتون با لحنی مالمت

شو کردی. این مدت هم با جفت تیام دیدم نفست بنده به تار خاطرخواهی

سازین تون چیه که نمیموهاش. حاال که محرِم دل و دینت شده، مشکل

 «مادر؟

ی عاشقی تمومی نداره. از یه مرحله واسه من و ماریا، درِد این کوره -

 کشه.تر از قبل گردن میی بعد شاقگذریم، مرحلهمی

 کشیدی؟واسه همین سرش عربده می -
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اش بیشتر لرزید و صدای های سیاوش روی هم قُرص شد. چانهلب

و رو زنش بلند مردی که صداش»تر به گوشش پیچید:خاتون محکم

 «شرف بار نیاوردم سیاوش!کنه، بویی از شرف نبرده. من تو رو بی

، از های سرخشسر بلند کرد. دستی به صورِت خیسش کشید و چشم

. او با مکثی کوتاه، تسبیح تسبیح فیروزه تا نگاِه دلخوِر خاتون باال آمد

باره گذاشتی از روز اول که یه»را دوِر تربِت کربال پیچید و گفت:

ی از َکس و رفتی و یه زنِگ ناقابل نزدی خبر بدی، همین در و همسایه

ن دختر ها که به جون ایدونی با زبونشون چه نیشتر نمیکار نزدیک

گناه نزدن. بعدم که با خبر فوت بابات اومدی، تا چهل روز بساط بی

ی پای مِن دست تنها، از همهشیون و مرثیه بود و این طفل معصوم پابه

کردن با چای و خرما و سر کافر و نجس خطابش میآدمایی که پشت

خیرات پذیرایی کرد. هنوز تا هنوزه، پای رسوِم ما وایستاده و سی 

 «رام رخت سیاه تنشه.احت

 های سیاوش باال کشید.با قدری مکث، نگاهش را تا چشم

ها و دم نزدنش هم که شده، حق نداری باهاش محِض صبوری -

زنی صدات تندی کنی سیاوش! حق نداری وقتی باهاش حرف می

 .رو بندازی رو سرت و هوار بکشی

 «بدم.خوام از دستش فقط نمی»سیاوش سر به زیر انداخت. لب زد:

به چه قیمتی؟ با آزار و اذیتش؟ زن ضعیف »نگاِه خاتون باریک شد:

نیست، ولی از بدو خلقت، خدا وجودش رو با ظرافت تراشیده. اگه 

های زمخِت مرد افتاده، سی امتحاِن لیاقته! همچین گل ظریفی به دست

از آران و بیدگل و شرع و کفر، قانوِن غلط نوشتن که عرصه رو به 

ن. این وسط اگه شوهرش هم بخواد های و هوار راه زن تنگ کن

 «ی زن چیه به نظرت؟بندازه، چاره

هایی جمع سیاوش سر بلند کرد. سیبک گلویش لرزید و خاتون با اخم

زن ناز داره! وقتی »اش را مقابل او حرکت داد:شده، انگشت اشاره
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جا . اگه نازِکِش خوبی نبودی، بیشوهرش شدی، باید نازشم بخری

 «کردی زن گرفتی.

داد. نگاِه سیاوش دومرتبه سر به زیر شد. حق را به خاتون می

 های گردن سیاوش خیره شد و با مکث بلند شد.الملوک به سوختگیتاج

بست و سیاوش سوک دیوار کز کرده بود. کاش او قامت نماز عصر می

 ی او و ماریا رورسید، مکافاِت گذشتهیک نفر با یک کاسه آب سر می

. کاش نه او پسِر بهنام بود، نه بردشست و برای همیشه از بین میمی

ها تا ابد ی این حرفدانست همهجواِر تارخ و ژوبین. میماریا هم

مانند، ولی آدم است دیگر! گاهی دوست دارد با باقی می« کاش»

ای دست و پا کند. خیاالِت بیهوده خودش را گول بزند، بلکه چاره

ی خاتون در ذهنش تکرار هایش انداخت و جملهنگاهی به دست

های زمخِت مرد افتاده، سی اگه همچین گل ظریفی به دست»شد:

 «امتحاِن لیاقته!

ها بود. نگاهش به گشت، بین همین دستی که دنبالش میشاید چاره

« اکبرّللاه ». انگار در آن اتاق و بین ی خاتون گره خوردسجاده

کرد. چشم تر از همیشه احساس میخدا را نزدیکالملوک، های تاجگفتن

شنید. تنها کسی بود بست و توی دلش اسِم او را زمزمه کرد. خدا می

 شنید و هرگز خسته نمیشد.هایش را میکه همیشه حرف

فرستاد. کرد و صلوات میالملوک جانماِز ترمه را تا میدقایقی بعد، تاج

نگاهی به سیاوش گذاشت و نیمچادر و روسرِی سفید را سر طاقچه 

ی چه خبه حاال، آِب ریخته رو نمیشه جمع کرد. جای کاسه»انداخت:

 «کنم دست گرفتن، فکِر این باش که زودتر بری از دلش در بیاری.

. خاتون مقابل آینه ایستاده و سربنِد محلی را روی سیاوش از جا بلند شد

اتونم. دعا کن کم دعام کن خ»کرد. سیاوش آهسته گفت:سر مرتب می

 «نیارم. نبازم حاال که چیزی به خط پایان نمونده.
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کنم عاشق دعا می»خاتون سمت او برگشت. بازویش را فشرد و گفت:

باشی. اونجور که حِق عشق ادا بشه. نه اونجور که دست به داد و 

 «ی تو بشه.گناه مجبور به خواستههوار ببری تا اون دختِر بی

های غمگین نگاهش کرد. لبش لرزید. خواست سیاوش با همان چشم

 موقعِ در مانع شد.حرفی بزند که زنِگ بی

 

  ۲۵۸ادامه... #پارت_

 

. یحتمل سیروانه»خاتون قبل از او گام برداشت و در همان حال گفت:

ی صبح زنگ زد گفت میاد واسه شور و مشورت. خودت رو جمع کله

و ببینه. حتی اگه اوالدمخوام کسی شکسِت و جور کن روله. نمی

 «برارش باشه!

سیاوش به سختی لبخندی کج روی لب نشاند و سر تکان داد و خاتون 

ندانست او که از اتاق بیرون رفت، سیاوش سر انگشتش را روی قرآِن 

 توی دلش تکرار شد.« خدا»قدیمی کشید و دومرتبه اسم 

نگاهی سیروان روی مبل نشست و کت سیاه رنگ را کنارش گذاشت. 

ی سالن چرخاند. در پذیرایِی مربعی و قوری و سماور برنجی گوشه

های سنتی، الحق که باف و مکرومههای دستی خاتون با پردهخانه

عطر و بوی اصالت و آرامش داشت. لبخند محوی سوک لب نشاند و 

تون اومده بودم. یه مرتبه با سیاوش، محِض انحصار قبال خونه»گفت:

 «وراثت و...

االختیار و بالعوضی که جفت برادری پا تو یه ی تامکالتنامهو -

ی اوالدم بمونه واسه کفش کردین از ُوراث سوا شم و ارثیه

 پسراش.
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ی خوبی سیروان محکم لب به هم فشرد و فکش سفت شد. خاتون حافظه

اش را . پَِر لباس محلِی سیاه را گرفت و کنار او نشست. سرشانهداشت

ی من بخشیدم. حونهاالرثم رو مییومدین هم من سهمنم»فشرد و گفت:

 «جای حروم و ماِل مردم نیست.

سیروان سر بلند کرد. خاتون دستش را برداشت و آگاهانه ادامه 

ی چفت و موی تو جمع کن روله. دین و دیانت به یخهحواس»داد:

آنکارد نیست! به تسبیحِ ال انگشتت هم ربط نداره. وقتی به حِق خودت 

نع شدی و قدِر خودت واسه خلِق خدا خواستی، اونوقت مؤمنی! همه قا

 «شمارن.های واقعی انگشتتونن ادعای مسلمونی کنن، اما مسلمونمی

های سندلوس را مشت کرد و سیروان حرفی برای پاسخ نداشت. دانه

دومرتبه سر به زیر انداخت. هرشب قبل از خواب، همین جمالِت 

رفت. گویا انسان در خلوِت خود، به حقایقی خاتون پشت پلکش رژه می

آورد. خلوت، کند که حتی پای جوخه هم روی لب نمیاعتراف می

دروِن انسان است و اجتماع، بیروِن بشر. سیروان خود بهتر از 

 اند.نهایت متفاوتدانست شالوده و سیمایش تا مثبِت بیهرکسی می

ه سیروان و همان لحظه سیاوش از آشپزخانه خارج شد و نگا

الملوک سوی او کشیده شد که با اخمی مالیم سینی را گرفته و تاج

مراقب بود تعادِل سه تا چای لیوانی را حفظ کند. سیروان دستی به دور 

نما گشوده شد. سیاوش های خاتون به لبخندی دندانچانه کشید و لب

روان گفت. سیها ناسزا میهای کوتاه برمیداشت و زیرلب به لیوانقدم

خدا »ای از خنده بلند شد:هایش را به هم سایید و صدایش با رگهلب

ها رو انجام بده، ایشاهللا مجلِس قوت اخوی. خوبه از االن این تمرین

 «خواستگاری رو سفیدمون کنی.

سیاوش با گیجی سر باال گرفت و سیروان کوتاه خندید. او با همان اخم 

ی لندهور. تو که تو ببند مرتیکهشدرمون! نیدرِد بی»بند تشر زد:نیم
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ی خودت سق بزن! من ها رو واس باغچهزنی برو این حاتم بخشیبیل

 «از پس خودم برمیام.

 «ات گویاست.بله! تاریخچه»کرد:سیروان عمدا اذیتش می

خواهد سمت او دار سینی را عقب برد و طوری که میسیاوش حرص

رد و دومرتبه دوِر پرت کند روی هوا گرفت. سیروان سر کج ک

بند، دستی به های پرپشتش دست کشید. خاتون با همان لبخنِد نیمریش

 یواشی که گفت، سمت سیاوش رفت.« یاعلی»زانو گرفت و با 

بده من بیارم مادر. چایی رو چرا تو لیوان سرریز کردی تو بچه؟  -

اکبر به رنگ و روش! همچین چای خشک  تو قوری هزار هللا

 عاِب قیر گرفته به خودش!انداختی که ل

سیروان این دفعه نتوانست خودش را کنترل کند. کوتاه خندید و سیاوش 

 ای باال داد.حیران بین موهایش دست کشید و شانه

نیم، یه بند شینیم دو کلوم حرف بزدونم خاتون. گفتم میچه می -

محِض چایی و تدارکات پا نشی زحمت بیفتی. کاِر خانوما هم 

 سخته ها!

تر الملوک و سیروان چشم چرخاند و یواشی تاجد بین چهرهبع

 «خیلی گند زدم؟»گفت:

الملوک نخواست به روی او بیاورد هردو به آرامی خندیدند و تاج

 هایی که ریخته اصال قابل خوردن نیستند.چای

نه روله. َدِست آزا. میشه خوردش، ولی زیاد غلیظه. چند قطره  -

 بیاد. نه مادر؟جوش کفاف میده سر حال آب

مقصوِد سوالش سیروان بود که صورتش از خنده سرخ شده بود. 

 ای باال انداخت و به چهره دست کشید.شانه

چی بگم خاتون؟ حرف شما سنده. ولی از نظر من، اخوِی ما  -

 شم تو آشپزخونه جا گذاشت.خواست ریش دربیاره، سیبیل
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ی تک نفره اپهاین دفعه سیاوش خودش هم به خنده افتاد. روی کان

چته حاجی؟ کیفت زیادی »نشست و رو به سیروان ابرو باال انداخت:

 «ی عسل بالگرفته!ات خورده به کوزهکوکه! زن صیغه کردی یا کله

الملوک به سختی سیروان برای بار چندم به صورتش دست کشید و تاج

 گفت. سیروان گلو صاف کرد.« استغفرهللا»اش را کنترل کرد و خنده

ها واسه وکیل جماعت نقش چکدوم اخوی. قاِب این فقرههی -

 بنده. آخرتش آفته. اما خبرهای خوبی دارم.نمی

خیر باشه روله! چه »ی چشمان سیاوش چین افتاد و خاتون گفتگوشه

 «خبرایی؟

خیره خاتون. انشاهللا »سیروان رو به او لبخند کمرنگی سوک لب نشاند:

 «که خیره.

 

 ۲۵۹#پارت_

 

گروه دژخیم شناسایی شده. »سیاوش گردن چرخاند و ادامه داد:و سمت 

شون کرد. فهمیدیم چندتا سازیریشه دارن، ولی میشه تا حدودی پاک

های ان که فعالیت هرکدوم مربوط میشه به یکی از پایهزیرشاخه

خبرها از هر مملکت. اجتماعی، سیاسی، حتی مذهبی! این از خدا بی

دونه چطوری مویرگی و بی سر و دا میکاهی کوه ساختن و فقط خ

 «کنن.صدا واسه خودشون تبلیغ می

چندتا بوتیک به جرم »خاتون دست پشت دست کوبید و او ادامه داد:

ها رو هم شناسایی کردیم. همدستی و تبلیغ تخته شدن. یه عده از معلم

مدارک تکمیله و سر فرصت راهِی اطالعات میشن. چندتا از آرتیست 

ها هم با حمایِت آدمای دژخیم رشد کردن. به قول و خواننده و هنرپیشه

ها، اسپانسرشون بودن! باید یه مدت تحت تعقیب باشن تا سر امروزی
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فرصت تار و مارشون کنیم. تو هر صنف و قشری عضو و آدم دارن، 

 «ولی به امید خدا رفع و رجوع میشه.

یِر مردمه. اینجور که تو میگی، این مصیبت حاال حاالها گریبانگ -

 شون رو بزنین مادر؟ِکی قراره ریشه

خدا »با صدای خاتون، سیروان سرش را زیر انداخت و قدری جنباند:

کجای دنیا. شدنی نیستن حاج خانوم. نه تو ایران، نه هیچعالمه. اینا تموم

گذاِر ای، عضِو پایههای بزرِگ دنیا تو هر زمینهخیلی از شخصیت

 «شون برنمیان.دست به دست هم بدن از پس همین مرتدهان. یه جهان

 فقط یه نفر هست که زورش به دژخیم بچربه! -

سیروان سوالی نگاهش کرد و نگاِه خاتون متعجب شد. سیاوش میان آن 

دار و یواش، دو چشم چرخاند. لِب زیرینش را تَر کرد و صدایش خش

یکی کسی که ماریا بیشتر از من بهش معتقده. »از عمق گلو خارج شد:

شم گفت یه نفر تو ها رو تحویلم داد، تهدو روز پیش عیِن همین حرف

تونه بیخ و بُِن دژخیم رو بزنه... قائم! این دنیا هست که فقط اون می

 «منجی! یا به قول اونا، مسیحا یا ماشیح!

خاتون صلواِت آرامی فرستاد و سیروان با بدُعنُقی اخم کرد. حرِف 

ی ادیاِن مهی هخواست اعتراف کند پایهنمی ماریا را قبول داشت، اما

رسد. انگار زیادی الهی، به اعتقاداتی یکسان و باورهایی مشترک می

برایش سخت بود باوِر اینکه ماریا نه کافر است و نه خداناباور. گاهی 

افتد و سیروان رسما جا، بدجوری با عقل به جدال میها تعصِب بیوقت

 ابل انکار بسته بود.کمر به قتِل حقیقتی غیرق

هایش را پُر و خالی کرد. لحظاتی در سکوت گذشت. سیاوش لپ

اما روی زبانش نیامد. نگاِه گویای « پس تیارا چه؟»خواست بپرسد، می

او را برادرش ترجمه کرد. زیرچشمی خاتون را پایید و وقتی دید توی 

محکم کشید. سیاوش  فکر فرو رفته، سر چهار انگشتش را زیر گلو

 پلک بست. خودکشِی او خیلی هم غیر قابل حدس زدن نبود.
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ی مبل گرفت و نگاه پسرها سمت قامت خم الملوک دستی به گوشهتاج

اش دوید. پیرزن زانودرد داشت و درِد استخوان در آن سن خورده

کرد وقتی که هایش نگاه نمیاز نوه داد. به هیچکدامآزارش می

هاش هم الحق واالنصاف همه به . حرفماریا دختر معقولیه»گفت:

ها که واسه ست. اعتقاداتش از صدتای ما به اصطالح مسلمونقاعده

تره. دختِر من حِق شیم کاملصالة صبح به زوِر چک و لگد هم بلند نمی

کنه. تا خوِد مطلب رو ادا کرده که گفته ما هرچی بتراشیم، باز رشد می

َمن از ظلم و کافری دو صد نیمامام عصر که جونم به فداش نیاد، 

 «باقیه.

را زیر نظر  های اوخورد. خاتون واکنشسیروان خوِن خودش را می

داشت و عمدا این حرف را زده بود. دوطرِف سینی را گرفت و 

برد، با خود های سرد شده را سمت آشپزخانه میهمانطور که چای

 گفت:

 آساریای شهِر مو شویا اَِسر می باَره -

 که یه شویی روِش بوَون ُدواَره منتظرن

 ریزنها اشک میهای شهر من شب)ستاره

 و منتظرن که شبی دوباره روشنایی و نور داشته باشن(

او که دور شد، سیروان با غضب برادِر کوچکش را در تیررس نگاه 

ی مار داره! هنوز نیومده شده دختِر زنت انگار ُمهره»قرار داد:

 «خاتون!

شده تا ِچِشت درآد. »نیشخند زد و پا روی پا انداخت:سیاوش با تخسی 

 «بپا مارش نیِشت نزنه.

سیروان تسبیح سندلوس را دور انگشت چرخاند. سیاوش با سر انگشت 

خبر خوبت فقط همین بود؟ »ی مبل ضرب گرفت و گفت:روی دسته

 «و که خودمونم از بَر بودیم.این
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 سیروان نفسش را کالفه فوت کرد.

ود. حکمت از اعدام، شده بود ابد که اونم تخفیف فقط این نب -

خوره، به شرطی که وقِت حبس خورد. بیشتر هم تخفیف می

سر به زیر باشی. فعال گفتن پنج سال، تا سه سال هم  خلق وخوش

 تونم کسرش کنم.می

دمت هم گرم. پنج سال خوبه، »سیاوش دستی دوِر چانه کشید و لب زد:

 «ناهام همون ابد رو برمیداره.ی گکنم کفارهولی حس می

هایش را سیروان چیزی نگفت و سیاوش بعد از چند ثانیه مکث، آرنج

روی زانو گذاشت و سمت جلو مایل شد. همان وقت خاتون از 

های خوش رنگ آشپزخانه بیرون آمد و سیاوش با دقِت بیشتری به چای

ات واسهای یه زحمت مورچه»رو به سیروان گفت: و لعاب نگاه کرد و

ش دسِت خودته، اما حضرت عباسی واسه وا کردنش دارم حاجی. گره

 «باال نذار.طاقچه

 

  ۲۵۹ادامه... #پارت_

 

های سندلوس بین ای دست از ذکر برداشت و دانهسیروان لحظه

 انگشتانش ثابت شد.

 چی حل شده دیگه.ای؟ همهچه گره -

منه و باس با جفت  اش تو دلِ نوچ! یه چی هنوز مونده که... پایه -

 دستام حلش کنم.

خاتون و سیروان نگاهی رد و بدل کردند. سیاوش به پشتِی مبل تکیه 

 اش دست کشید.داد و به پیشانی



 

1040 | P a g e 
 

خوام از ایران برم. بعد از سال تحویل، تعطیالت عید و یه می -

خوام. یه کاِر ناتموم دارم که بیست روز هفته بعدش رو آزادی می

 تونین کت بسته راهِی بندم کنین.بعدش میفرصت الزم داره. 

همچین چیزی ممکن نیست. تو »خاتون چشم ریز کرد و سیروان گفت:

 «الخروجی. رفتنت از ایران، رسما فرار تلقی میشه.ممنوع

اگه ردیاب الکترونیکی کار بذارین و حواستون بهم باشه و  -

 عالی وساطت کنی، دیگه اسمش فرار نیست. اگه بعد بیستجناب

 روز برنگشتم، مختارین چهار میخ آویزونم کنین.

را به آرامی « تونم بکنمببینم چیکار می»سیروان نفس عمیقی کشید. 

 گفت و استکانی چای از روی سینی برداشت.

 هات مصادره شه.مراقب مال و امالکت باش. ممکنه دارایی -

ز من ج»اش را هورت کشید:خیالی شانه باال داد و چایسیاوش با بی

لباسای تنم هیچی ندارم. سهمم از ارِث بهنام رو دادم به تیارا و حاال 

افتاده دست تو. ملک و امالکمم کمپلت زدم به ناِم یه آدِم امین که... از 

مونه کارِت بانکیم که این دو سه تومن هم گفتن اسمش معذورم. می

 «شون.مفت چنگ

و استکان  دست سیروان روی هوا خشک شده بود. گلویی صاف کرد

بسیارخب. برای خروجت از کشور تالش »را روی سینی گذاشت:

 «کنم، اما تضمین نمیدم.می

ی دیپلماتش کشید و کت را برداشت. عزِم رفتن کرده بعد دستی به یقه

ما »گفت:بود که خاتون به تندی چادر سیاهش را پوشید و درحالیکه می

سال رخِت عزا به تن  کنیم و یهپرستی میرسوِم بدی داریم که مرده

و تا یه ذاریم، ولی گناه ماریا چیه که عیدش سوت و کور باشه؟ منمی

ی سال نو پهن جا برسون مادر. خوبیت نداره واسه نوعروس سفره

، با او همراه شد. سیاوش «تونم بخرم.قرمز که مینکنیم. اقال یه ماهی

ها را به دِر حیاط را پشت سرشان بست. به خانه برگشت و استکان
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آشپزخانه برد و با وسواس زیر آب گرفت و دو سه مرتبه کف زد. مدام 

گفت، یک بار به آن بار به خودش بیراه میزیرلب غر میزد. یک

ترین خشی هم رویشان کرد باید کوچکنوا که گمان میهای بیاستکان

 نماند.

ز دقایقی بعد دستش را با شلوار خشک کرد. دلش برای دختری که هنو

آورد. هم کرد. باید از دلش درمیقراری میروی تخت خوابیده بود بی

از دِل او، هم از دِل خودش. دلخورِی او برای سیاوش، درست مثل 

ی اول پیراهنش را گشود. دستش روی مرگ بود. با نفسی عمیق دکمه

 دستگیره نشست. آن را به آرامی پایین کشید و وارد اتاق شد...

 

 

 ۲۶۰#پارت_

 

تش روی دستگیره نشست. آن را به آرامی پایین کشید و وارد شد. دس

نگاه متعجبش سمت دختری کشیده شد که سوک طاقچه نشسته و 

اش پایین ریخته بود. حالت، تا استخوان ترقوهموهایش صاف و خوش

های سیاوش را خواند و به جای لباس خودش، یکی از پیراهنکتاب می

های سبز و طوسی و ای که ترکیب رنگانهتن زده بود. پیراهِن چهارخ

ی او، تا قوس کمر و حالت موها سیاه بود. نگاِه سیاوش از پاهای برهنه

هایی که حاال سمتش برگشته بودند حرکت کرد. و درنهایت، چشم

 سیبک گلویش جنبید و دستی پشت گردن کشید.

 کردم خواب باشی!فکر می -

های و از پنجره به ماهی ماریا کتاب را بست. رو از سیاوش گرفت

وسِط حوض نگاه کرد. نامحسوس دماغش را باال کشید و سر انگشتش 

 ها حرکت داد.را زیر چشم
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از اولشم خواب نبودم، خواستم آروم بمونم که گرِگ وحشی آروم  -

دونی معاشرت با سیروان آخرین شه. بعدم که... خودت می

 اولویت زندگِی منه.

سر ش دور نماند. چند قدم جلو رفت. پشتبغِض صدایش از گوِش سیاو

خوندی چی داشتی می»او ایستاد و برای اینکه حرفی زده باشد، پرسید:

 «نفِس سیاوش؟

 ماریا نفس عمیقی کشید. کتاب را زیر بغل گذاشت و در آغوش گرفت.

هاییه که فرهاد بهم ی جالل آل احمد. از کتابنفرین زمین، نوشته -

 داده. 

های ت گردنش دست کشید. نگاِه ماریا به ماهیسیاوش دوباره پش

سرش دم قراری که پشتهای بیحوض بود، اما حواسش به نفس

سوختند. سیاوش از عطر یاس مست شده بود. دستش گرفتند و میمی

وار، رِد آن رایحه را سوی کمر ماریا رفت و صورتش اتوماتیک

یاوش لب سر دخترک را بو کشید. ماریا لرزید و سگرفت و پشت

کنی. رحم تو ام میحتی وقتی قهری، با این همه زیبایی دیوونه»زد:

 «دست و بالت نداری، الاقل دلت به حاِل دلم بسوزه.

تر کتاب را در آغوشش ماریا بزاق دهانش را قورت داد و محکم

 «قهر نیستم.»فشرد:

هایش پشت بازدِم سیاوش، داغ و سوزاننده به موهایش پیچید و لب

ماریا نشست. موهای او را یک طرف انداخت و گردنش را به گردن 

شبی که دل به دلم دادی، عهد بستم »گفت:بوسید و مینرمی می

شکنم قلبی رو که قراره با قلبم مراقبت کنم ازش. عهدشکنی اگه نمی

میرم ماریا! تم ولی... گفتم و بازم میگم، من بدون تو میهکردم شرمند

 «میرم.ست... واقعا میوهللا که بلوف نیبه
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ماریا سر به زیر شد و بغِض سنگینش، بانِی سکوتی شد که دلدارش را 

داد. سیاوش با نفسی عمیق کنارش نشست. ماریا خواست آزار می

خودش را جمع کند که سیاوش نگذاشت. کتاب را از او گرفت و پای 

اش زد. نگاِه او از سیبک گلو تا پنجره گذاشت و دست زیر چانه

آلود سیاوش باال رفت. نگاِه پسر جوان به سرخِی های سیاه و مهچشم

هات رو دونی تحمِل اشکمی»خیِس ماریا بود:های نیمهبینی و چشم

کنی؟ کنم از اینجوری دیدنت و گریه میدونی دق میندارم، می

 «ام بدی؟خوای دستی دستی سکتهمی

ی ید و اولین قطرهاش لرزماریا دومرتبه سر به زیر انداخت. چانه

ی سیاوش را تَر کرد. چهره های او، سوِک چشماشک، به جای چشم

اش را به پیشانِی او تکیه دخترک را قاب گرفت و پیشانی

اینجوری عذابم نکن دختر. من واسه لمِس این صورِت »داد:

 «گذاشتم. مو گروکریستالی... قلب

مچ سیاوش نشست و او هایش را به هم فشار داد. دستش روی ماریا لب

ی هایش از تیغهبا فکی سفت، روی پیشانِی دلبرش بوسه زد. اشک

بدون »چانه، تا ابروی ماریا پایین ریخت و لب بر پیشانِی او دل زد:

ی کنی. این عادالنه نیست چشمهام میدادگاه و قاضی، داری محاکمه

 «طوسی.

گرومپی رومپلرزید. لرزشی که قلب سیاوش را به گصدای ماریا می

 غریو انداخته بود.

 ست؟تو سلب کنم چی؟ عادالنهاینکه حق زندگی -

ی ماریا حرکت کرد سیاوش نیشخند زد. سر انگشت شستش روی گونه

زندگی؟ کدوم زندگی؟ همون دنیای سیاهی که شباش مستی و »و گفت:

 «خواری؟کاری و رانتملنگی بود و روزاش کثافت

ماریا پایین رفت. ماریا دست دیگرش را هم ی لبش از پیشانی تا شقیقه

هایش خیره شد. چند روی مچ دیگر سیاوش گذاشت. سیاوش به چشم



 

1044 | P a g e 
 

کننده را رصد کرد و بعد دیوانه ثانیه همان رنِگ روشن و

ی زندگِی دروغه اگه بگی هنوز نفهمیدی تو، خودت، همه»گفت:

 «منی!

ِش سیاوش را هق شود. آغورفت که تبدیل به هقی ماریا میگریه

معطلی تِن نازک و خواستنِی دلبرش را سمت خود خواست و او بیمی

هق افتاد و سیاوش گرم و محکم، با ی او به هقکشید. ماریا سر بر شانه

تر از همیشه در آغوش گرفته تعشقی آمیخته با بغض، ماریا را کیپ

ا ریخت و بین موهای ماریهای اشک یکی یکی از چشمش میبود. دانه

گم میشد. او پیراهن دلدارش را چنگ زد و صدای نازدار و آمیخته با 

این حق تو نیست. این »تر کرد:بغضش گلوی سیاوش را سنگین

 «ی یه طرفه حق تو نیست.رابطه

رفت. سه بار  ی اوی ظریف و برجستههای سیاوش سمت گونهلب

دار هایش بوسه زد و با صدایی خشسر هم، روی رد اشکپشت

تو حق منی. چند اپیزود زندگی با تو، وسط این همه سناریوی »فت:گ

 «مرگ، حق منه.

 ماریا محکم چشم روی هم گذاشت. نفس سیاوش حاال بین موهایش بود.

 

 ۲۶۰ادامه... #پارت_

 

بوسید و با داد و میهای نرم و خوشبو را نوازش میآن پرکالغی

رم، با ُعرف، با به خاطرت جنگیدم ماریا. با پد»گفت:مالیمت می

ی شهر! حاال که پاش افتاده، با خودم هم قانون، با دژخیم، با همه

 «گیرم.مو از این دنیا میجنگم. ولی حقمی

های سیاوش، از ماریا از او فاصله گرفت. نگاهش غصه داشت و چشم

ی وار روی گونهتر بود. پشت دستش نوازشهای بلنِد او هم خیسمژه
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تو تعمیرم کردی. تو باعث شدی تغییر کنم. »پچ زد: ماریا کشیده شد و

هروقت خواستی حرف از جدایی بزنی، فقط به این فکر کن منی که 

تره، بدون چشمای قشنِگ تو، نور واسه قلبم از زندگیم از اسمم سیاه

 «کجا پیدا کنم؟

ماریا سرش را پایین انداخت. دست سیاوش را گرفت و از صورتش 

هایش را زیر بغل ، وسط اتاق ایستاد و دستدور کرد. پشت به او

کرد. دخترک با انتهای احساس سر نگاهش میگذاشت. سیاوش از پشت

 و از عمق قلبش حرف میزد.

نفست ام نپرسیدی، چون قرار بود همهیچوقت هیچی از گذشته -

ی نحس من پای تو رو هم باشم، نه ابزاِر شکنجه. حاال که گذشته

خوام بدونی دختری که االن جلو روت ه، میبه این گنداب باز کرد

های زیادی به تنش وایستاده، فقط قربانِی یه نفر نیست. دست

 خوردن. انقدر زیاد که... تعداشون دیگه یادم نمیاد.

کرد. از جا بلند شد و ماریا سمتش سیاوش مات و مبهوت نگاهش می

ی خیس رهناباور، سر به طرفین جنباند و چه برگشت. سیاوش حیران و

زده بود. پریده و غماز اشک ماریا قلبش را لرزاند. دخترک رنگ

های شمالی اکثرا زیرزمین خونه»کرد. ادامه داد:لرزید و گریه میمی

دور افتاده، برای یه  ی ما هم تو یه روستای کوچیک ودارن. خونه

اش ساخته شده بود. زیرزمین دختِر ساکت و منزوی و پدر ورشکسته

. زیرزمینش کوچیک و تنگ بود، ولی کفاف تن یه دختر بچه رو داشت

 «داد.می

کرد زده به دختری نگاه میآسا از تِن سیاوش گذشت. شوکحالتی برق

کرد. خواست یک لرزید و با شدت گریه میکه با حالتی هیستریک می

بذار بگم سیاوش. بذار »قدم جلو برود که او کف دستش را باال گرفت:

تری، حقیقت رو بدونی. بذار ر که از خودم به من نزدیکتو یه نف
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بفهمی خاکستری که امروز تو زندگیت افتاده، از تنوری اومده که جسم 

 «و سوزوند و برای همیشه نابود کرد.من

های خیسش دست کشید. خواست حرفی بزند، اما سیاوش زیر چشم

ی چندتا روز»جان گفت:ماریا به او فرصت نداد. با همان صدای کم

های تحصیل کرده و مرد سی چهل ساله، همه با دک و پز و قیافه

ی پدرم میومدن تو اون زیرزمین. سه سالم بیشتر حسابی، به واسطهآدم

ی دهن دوخته که هرروز و هرشب نبود وقتی تبدیل شدم به یه برده

جلو  زیر دست مردای مریض تنبیه میشد و هر لحظه مرگ رو

و  زدمکردم. ضجه میترسیدم. گریه میدید. میچشماش می

 «دید.و نمیکردم... ولی هیچکس منشون میالتماس

سیاوش بی هیچ حالتی، با یک مشت اشِک خشک شده بر صورت، 

. موهای صاف کرد. ماریا سرش را میان هردو دست گرفتنگاهش می

و سیاهش از دو طرف صورتش را پوشاند و صدای لرزانش تحلیل 

دونی همین کنی، ولی نمیهام تعریف میهمیشه از زیباییتو »رفت:

ی من بود. بهم تجاوز چشما و همین پوست سفید باعِث عذاِب هرروزه

بازِی کردن انگار اسبابکردن، ولی... ولی یه جوری رفتار مینمی

کردن بهشون دست بزنم. با خودم ور برم. ذغال و اونام. وادارم می

زدن و کتکم می بستن ون، پاهام رو با زنجیر میذاشتتنباکو رو تنم می

کردن به خودارضایی. همین که صدای جیغم بلند میشد، شروع می

 «جاشون رو با لبام...کردن همهمجبورم می

هق لرزان و هیستریکش شدید شد و سیاوش بازویش که کشیده شد، هق

زید و لرتن لرزان او را در آغوش گرفت. ماریا میان بازوان او می

داد و های سرخش را روی هم فشار میسیاوش با فکی سفت شده، چشم

پشتش گم میشد. ماریا از ریش نرم و کمهایش یکی یکی بین تهاشک

ی سیاوش ی زیاد به سرفه افتاده بود وقتی صورتش را در یقهگریه

پدرم از عذاب کشیدِن من »دار گفت:پنهان کرد و با صدایی خش

کردن، یه گوشه وامیستاد نگاشون قتی اونا اذیتم میاومد. وخوشش می
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برد. فکر کردی چرا من اولین هام لذت میکرد و از صدای نالهمی

اش نفری بودم که به دست تارخ افتاد؟ چرا بهم تجاوز نکرد؟ همه

خاطِر اون زمیِن نحس و طلسِم لعنتی نبود، من از بچگی تا پونزده به

دوفیلی بودم... چهار سال بعدم بدون هیچ سالگی، قربانِی بیمارهای پ

ی پدرم بشم که به اسِم ای مجبور شدم نامزِد پسرخوندهاحساس و عالقه

 «کرد.یه پسرعموی تقلبی باهامون زندگی می

لرزید وقتی او بین . ماریا مثل بید میای سر باال گرفتسیاوش لحظه

ف فریاد موهای خودش پنجه کشید و با صدایی شکسته، خیره به سق

 «خـدا!!»کشید:

هایش از ماریا هم شدیدتر بود. تن لرزان و سرد دخترک، میان اشک

دانست چه بگوید که حال ماریا هایش فشرده میشد و او حتی نمیدست

پناه برده بود، بلکه خدا ظلم زمانه را ببیند. « خدا»را بهتر کند. به اسم 

نا نداشت سر پا  های لرزانش را دور سیاوش حلقه کرد.ماریا دست

 حال بود.رفت و بی. سرش گیج میبایستد

 

 ۲۶۱#پارت_

 

ای وسط خونه»تکیه داد و یواش لب زد: ی محکِم اوخودش را به سینه

کنن، به دست مردی که که همه به اسِم مأمن و پناهگاه ازش یاد می

شناسنش، یه دختر بچه برای همیشه مردم با لقِب پدر و قهرمان می

هام رو جبران شدم. فکر کردم مصیبت شد. به ژوبین وابستهکشته 

کنه. فکر کردم مرهم میشه رو دِل تیکه تیکه شدم، ولی اونم فقط می

زخم بود. یه زخم عمیق که بدتر از پدرم وجودم رو نابود کرد و از بین 

 «برد.
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سیاوش روی فرق موهایش بوسه زد. سعی کرد صدایش را در 

درد و بالی »مالیم نگه دارد وقتی که گفت: ترین حد ممکن،پایین

ی اون روزا تموم شده. گور هات به جونم. تموم شده ماریا... همهگریه

کنم برات. مرد بابای هرکی که اذیتت کرده. خودم همه رو جبران می

نیستم اگه یه تنه هرچی که این نامردا نابود کردن رو از نو بازسازی 

 «نکنم.

سبید. سرمای تنش سیاوش را ترسانده بود. برای ماریا بیشتر به او چ

مرتبه یک لحظه از خودش بدش آمد که تمام این مدت، حتی یک

ی این همه ترس و واهمه چیست. ماریا با نپرسیده بود مشکل او و پایه

اش را های پیراهن او را باز کرد. پیشانیانگشتی لرزان دو تا از دکمه

و همانجا را نرم و مالیم بوسید.  ی سیاوش ساییدی برهنهبه سینه

هایش سیبک گلوی سیاوش جنبید وقتی او سر بلند کرد و خیره به چشم

رو ببندم و باز کنم، ببینم دنیا تو  ترسم یه لحظه چشماممی»زمزمه کرد:

ی منه، ولی ضربانش تویی! تو سپِر رو ازم گرفته. قلِب من، تو سینه

گاهم شدی. بهم تو بودی که تکیه ی مردها، فقطزندگِی منی. بین همه

نگفتی یهودِی کافر. به چشِم لعبت و هرزه و یه دستگاه زنونه برای 

و بخاطر وجوِد خودم توقع، منی مردونگی نگاهم نکردی. بیتخلیه

دوست داشتی. کاری که هیچکس در حقم نکرد. همه فقط به فکر 

 «منفعت خودشون بودن، اما تو...

های سیاوش لرزید. کف دستش را روی لبهق سکوت کرد. با هق

همیشه بخاطر خودت دوستت »صورت او گذاشت و یواش لب زد:

دارم. گوِر بابای زنونگی و مردونگی. تو ماِل منی، منم ماِل توئم. چی 

 «از عشق باالتره که بخوام باهاش عوضت کنم؟

. صورت سیاوش را قاب گرفت و ی ماریا هرلحظه شدیدتر میشدگریه

خوام عمرت رو پای دختری بذاری که یه عمر ولی من... نمی»د:نالی

ها رو از تارخ دیده ی جنسِی آدمای مریض بوده، بدترین شکنجهبرده

 «و... ممکنه هیچوقت نتونه برات یه زِن کامل باشه.
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کرد. او لرزید. تنش یخ زده بود و سیاوش با ترس نگاهش میماریا می

ه حرفش، سوک تخت نشاند و روی توجه برا روی دست گرفت و بی

حالت خوب نیست »اش بوسه زد. هراسان گفت:زدهپیشانی سرد و یخ

 «ماری؟ چرا یخ زدی عزیزم؟ فشارت افتاده؟

ماریا نای حرف زدن نداشت. از استرس و فشار عصبی، اُفت فشار 

ی زیاد رنگ به رخش نمانده بود. سیاوش نفهمید گرفته بود و از گریه

را از تن او بیرون کشید و مانتو و شلوار را تنش کرد.  چطور پیراهن

جان بود. ی ماریا یواش و بیسمت کمد رفت و شال را برداشت. ناله

گفت و سمتش « جانم»کرد. سیاوش که اسم سیاوش را صدا می

های دخترک روی هم افتاد و روی تخت رها شد. فریاد برگشت، پلک

های ماریا را هراسان تکان د. شانهبلند سیاوش دیوارهای خانه را لرزان

کرد وقتی شال را روی موهایش داد. اسمش را با وحشت صدا میمی

انداخت و او را روی دست بلند کرد. وسط پذیرایی بود که صورت 

های مبهوِت خاتون تالقی کرد. عرق کرده و خیس از اشکش با چشم

ست سیاوش هوشی که روی دالملوک تا دخترِک نیمهنگاه حیران تاج

های سرخ را با قدری آب در بر بود، پایین رفت. نایلونی که ماهی

گرفته بود، از دستش روی زمین افتاد و با دست دیگر توی صورتش 

 کوبید. 

 الحوائج! این دختر چش شده سیاوش؟یا باب -

های سیاوش مثل دوتا تکه چوب، خشکیده و سفت شده بود. ماریا را لب

ماریا ضعِف عصبی داره. »اد و به سختی گفت:بیشتر به خودش فشار د

فشارش افتاده ولی با شکالت و آب قند خوب نمیشه. باید ببرم 

 «اش ِسُرِم مغذی وصل کنن.بیمارستان واسه

خاتون دومرتبه توی صورتش زد. سیاوش سمت حیاط دوید و او چادر 

ای بعد، روی سرش انداخت. لحظه سیاه را از کمر باال کشید و

های سرخی که کوبید و ماهیلملوک دِر حیاط را محکم روی هم میاتاج
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ی عید وسط تُنگ برقصند و بازیگوشی کنند، روی قرار بود سر سفره

هایشان جست و خیز فرش افتاده بودند و برای کشیدِن آخرین نفس

 کردند.می

ها بود. نگاهش به چفِت در خیره شده و حواسش به صدای جیرجیرک

کاوید. ماگ سفید را که بیشتر از بیست سال قبل را میذهنش روزهای 

مقابل صورتش دید، نفس بلندی کشید و سر چرخاند. لبخند کمرنگ و 

جانی زد و ماگ را از ی سیاوش مقابلش بود. متقابال لبخند کمچال گونه

او گرفت. بوی دارچین و شاخه نبات میان چای گرم، مشامش را 

 هایش برد.ا همانطور داغ سمت لبنوازش داد و آن مایع سیال ر

 

 ۲۶۱ادامه... #پارت_

 

داغ داغ نخور عزیزم. من با اون لبا کار دارم. نسوزونیشون یه  -

 وقت!

های ظریفش لبخند ماریا جان گرفت. او شنل بافت را روی شانه

 «خاتون خوابید؟»انداخت و ماریا پرسید:

ی او حلقه شانهسیاوش سر تکان داد. کنارش نشست و دستش را دور 

بخش بهش دادم تا خوابش آره ولی به زور. نگرانت بود، آرام»کرد:

 «برد.

کنم یه موجود بدیُمنم ها حس میهمه رو نگران کردم. گاهی وقت -

 که هرجا میرم نحسیم هم دنبالم...

هایش نشست. صورتش را جلو برد و سر انگشت سیاوش روی لب

ولی دلیل نمیشه نگم لطفا شر و درسته دوستت دارم، »وار گفت:زمزمه

ی اون ور تحویل من نده! انقدرم حاال رو به چوِب گذشته نزن. همه

کنه. مهم اینه روزا تموم شده و رفته. جوریدنش هم دردی رو دوا نمی
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تر ها گرم و امناالن هم حالت خوبه، هم تو بغل منی! جا از این دست

 «شناسی؟می

های ماریا برداشت و بدون از روی لب ماریا لبخند زد. او انگشتش را

های دخترک روی هم افتاد و سیاوش مکث صورتش را جلو برد. پلک

هایش را مکید. ماریا خواست عقب بکشد که او دستش را به نرمی لب

پشت گردنش گذاشت، خودش را جلوتر کشید و با خشونت و محکم از 

ز ریتم خارج های ماریا اهای نرم و صورتی کام گرفت. نفسآن لب

شده بود وقتی بازدِم گرم و عمیِق سیاوش به صورتش پیچید و 

 «ام.گفت پنج سال حبس بریدن واسهسیروان می»گفت:

های او چشم چرخاند و سیاوش کج و قلب ماریا لرزید. بین چشم

 «دلت برام تنگ میشه؟»طرفی لبخند زد:یک

سیاوش  ی تخت گذاشت و بهماریا بغض کرده بود. ماگ را گوشه

اش گذاشت و با صداقت و مظلومیت، یک نزدیک شد. سر روی سینه

 «خیلی زیاد!»کلمه لب زد:

های سیاوش به تار موهایش پیچید. سر روی سر ماریا خم کرد انگشت

امروز ظهر، یهو کنترلم در رفت »اش به فرق موهای او چسبید:و گونه

وحشی! گرگ نوِر سنگ با ارزشت رفتار نکردم. گرگم! وحشِی و... هم

کنه. حق بده وقتی میگی ازت دل بکنم، دلم طاقت بینه َرم میماه می

و ببخش ی چشمای قشنگتم. مننیاره و در بره از کوره. شرمنده

 «عزیزم.

 «بخشم.تو رو به خودم می»نفس ماریا به گلوی او خورد:

و لبش تا سوختگِی گردِن سیاوش حرکت کرد. همانجا بوسه زد و به 

بخاطر دردی که رو تن و قلبت مونده، این منم که باید »می گفت:آرا

 «بگم ببخشید.
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های ظریفش، گرم بودند و دلنشین. سیاوش نوازِش آنها را سوک لب 

چاییت سرد نشه. »گردنش خیلی دوست داشت. کنار گوشش گفت:

معموال همچین ترکیبی رو بعد از اعمال خاکبرسری به خورِد دخترا 

اونجایی که شیرینیش محِض باال رفتن فشار هم کاربرد میدن، ولی از 

 «اش.داره، از االن دادم بخوری عادت کنی به مزه

ماریا کوتاه خندید و لبش را زیر دندان گزید. فاصله گرفت و سیاوش 

وادارش کرد پشت به او بنشیند. خودش چهارزانو نشست و ماریا که 

وار بامالیمت و شانههای سیاوش هایش برد، انگشتماگ را سمت لب

تار موهایش را نوازش داد. ماریا پلک روی هم گذاشت. حرکت 

رفت و های سیاوش با نرمش و ریتِم خاصی، از باال تا پایین میدست

 کرد:آمد و آرام زمزمه میمی

گاه اش یه تکیهست، تو واسهست، پُِر وصله پینهدل من ضربه دیده -

 نابی

 تابیجا تو فقط میوقتی تاریکه همهتو خوِد نوری مثه مهتابی، 

 خوابیمتابی هم دوست دارم هم تویی دلیل بیآره تو می

 واسه آتیش دلم غیر خودت نیست آبی

 یابیام شکل یه پرتابی، الماسی، کمفکر پروازم تو واسه

ی سیاوش درست پشت موهایش نشست نفس ماریا تِه سینه گرفت. بوسه

 «ُکش!شده ماِه قشنگم... بلند و سیاوشموهات بلندتر »و همانجا گفت:

کرد وقتی ماریا لبخند زد. سیاوش موهای او را به دو نیم تقسیم می

 صدایش را شنید:

 گفتند که او عاشق موهای کمند است -

 موهای من از عصر همان روز، بلند است
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بافت و او سیاوش کوتاه و توی گلو خندید. موهای دخترک را به هم می

 نوشید.ی نباتش را میآرام آرام چا

شعر حفظ کردی ِلیدی! این زبوِن شیرینت، بد خوردنیه ها  -

 کریستال خانوم!

اش لبخند سیاوش را پررنگ کرد. ماریا به آرامی خندید. صدای خنده

به  دو رج باریک از جلوی موهای ماریا را نبافته بود و همان دو طره

و با صدای  رقصیدندهای باد میزیباترین نحو ممکن در دست

 بردند.شان دل از پسِر جوان میصاحب

این همه تو واسه من شعر نوشتی و خوندی، یه بارم من حفظ  -

 کردم یِر به یِر بشیم. این به اون در!

«ِ هعی»سیاوش کمر او را گرفت و به تندی سمت خودش کشید. ماریا 

اش کج شود، سیاوش آن را آرامی گفت و قبل از اینکه ماگ روی یقه

های ماریا نشست. قلب کوچک هایش روی انگشترفت و انگشتگ

ی گوشش را زبان زد، بعد با تپید وقتی او اللهدخترک به تندی می

الی این همه تفاوت، من و تو، البه»مالیمت مکید و گاز گرفت و گفت:

 «چه خوب چفِت دِل هم شدیم دختر!

 

 ۲۶۲#پارت_

 

نه چسباند. پشت گوشش ماریا حرفی نزد. سیاوش او را کیپ به سی

زبان زد و دخترک با رخوت پلک روی هم گذاشت و باز کرد. یک 

های دست دیگرش را دور دست سیاوش دور کمرش بود و انگشت

 سایید.های ظریف او میماگ، روی انگشت
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فرشته و شیطان، وارث و ناجی، آروم و تخس، ماه و گرِگ  -

مسلمون! از هر  وحشی، سفید و سیاه، روسی و ایرانی، یهودی و

 کنه!مون تفاوت چیکه میخط

. صورتش را جلو برد و مالیم و یواش، پشت لبخند ماریا جان گرفت

دست سیاوش بوسه زد. سیبک گلوی او باال پایین رفت و ماریا 

 «تهش فقط یه نفریم، سیاوش و ماریا!»گفت:

 سیاوش و ماریا که دو نفرن! -

تر دست سیاوش دور کمرش محکمی ماریا سر به طرفین جنباند. حلقه

 ی سیاوش گذاشت.شد و او سرش را عقب برد و روی شانه

اگه از هم دور باشن دو نفرن. تو سیاوش، من ماریا. ولی وقتی  -

 باهمن، یه نفر میشن... تو سیاوِش ماریا، من ماریای سیاوش!

های سیاوش یک تای ابرویش را با شیطنت باال برد و به چشم

پیشه رو زا ی عاشقشب عیدی با این حرفا گربه»زد:خوشرنگ او زل 

به راه نکن خانوم موشه! یهو دیدی دندوناش تیز شد، فشارش رفت باال 

 «و... از اینی که هستیم رسواتر شدیم.

های ماریا تا حدودی بلند خندید و سیاوش یهویی و حریص، از لب

تِه دِل هایش را میک میزد صورتی و نرم او کام گرفت. هردفعه لب

ریخت. دوباره وحشی و خشن شده بود و ماریا دخترک کوهی فرو می

کند باید بیشتر از پیش دختری را دوست ندانست همان لحظه فکر می

ی کوچک َسر داشته باشد که یک عمر با پدری بیمار در یک خانه

کرده است. درمورد آن سادیسم قبال خوانده بود. مردانی که محارم خود 

زنند و اگر اغیار آنها را اختیار کنند، لذت  حراج میرا به چوبِ 

های اینستاگرامی را که مردها برند. کم ندیده بود سایت و صفحهمی

ترین سن، با محرکعکس زن و دختر و خواهرشان را هرچند کم

گذارند که چشماِن حریِص مردِم نادان و طماع تن ها به نمایش میلباس

آمد والدینی ناخواسته و از اهی هم پیش میو بدنشان را رج بزنند. گ
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دادند، برایش روی سادکی، عکس کودک را بی قصد و غرض نشر می

کردند و... وای از وقتی که ویروِس شهوت و اندازی میصفحه راه

های کشاند و کودکها میای را سمت آن عکسگناه، نگاِه بیمارگونه

اه بیماراِن پدوفیلیا واقع گهای گاه و بیگناه مورد آزار و تعرضبی

 شدند.می

با خشونت ماریا را سمت خودش چرخاند، گردنش را میک زد و با 

بیست روز »حرص بوسید و همانجا با نفسی مقطع زمزمه کرد:

ی این ریم یه جای دور... دور از همهفرصت گرفتم. دوتایی می

ها یریم هرجا تو بخوای. بسه هرچی مشکل و سختها. اصال میدغدغه

جنگیم تا یکی دهنمون رو صاف کردن، این دفعه انقدر باهاشون می

ست ی دوِم درمان بیست روزهپرشون بریزه پایین. دوره یکی کرک و

و تا اونجایی که یادمه پریودت همین دو روز پیش تموم شد. اگه 

شکنه. دلمون یکی شده مزاحممون نشه، سر بیست روز طلسم می

 «تونه گره بخوره.پس... جسممون هم می

تن ماریا برای یک لحظه لرزید. با شرم نگاهش را منحرف کرد و سر 

های خودش برد. به تکان داد. سیاوش ماگ را از او گرفت و سمت لب

شنیدم خاتون گفت »های دخترک قلوپی نوشید و او گفت:عمد از رد لب

ز ی عید بچینه. ولی باهاش حرف بزن... منصرفش کن اخواد سفرهمی

مقدمه این تصمیم. جنگیدن با خرافات و رسوِم چندساله، یهویی و بی

 «نمیشه.

سیاوش ماگ را پایین برد. ماریا با سر انگشت، رطوبت سوک لب او 

بهش بگو شادِی من، ارزِش درافتادن با »را پاک کرد و ادامه داد:

اش زبوِن سرخِ مردم رو نداره. آخرش ور افتادنه. همینجوری هم واسه

دار، الاقل علِت ناسزای جلو های معنیم باعث و بانِی غیبت و نگاهشد

 «صورت نباشم.
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سیاوش ماگ را کنار گذاشت. ماریا روی زانو، جلو جلو رفت و مقابل 

نگاه متعجِب سیاوش، چیزی از جیب شلوارش بیرون کشید. در آغوش 

هایش پشت گردن سیاوش رفت. عطر یاسش مشام او جا شد و دست

ا نوازش داد. گلوی دخترک را گاز گرفت و او با خنده قفل سیاوش ر

های نرم و گردنبند را دور گردن سیاوش چفت کرد و به آرامی لب

ی پیشانِی سیاوش به تندی ظریفش را پشت گردنش گذاشت. نبض گوشه

ی ترموستاِت نکن ماریا! انقدر دکمه»پرید و پهلوی ماریا را چنگ زد:

و کنترل کنم. روت زیادی حساسم. تونم خودمکنی نمیو انگولک میمن

 «شم؟دونی با این کارا چقدر وحشی مینمی

ماریا ناخواسته و با صدای بلند خندید. از او فاصله گرفت و نگاه 

سیاوش تا گردنبندی که دور گردنش افتاده بود پایین رفت. پالک هالل 

 ماه، از جنس کریستال بود و به رنگ سفید.

دادم ولی ود. باید بیست و شیشم بهمن بهت میکادوی تولدت ب -

. یه بار چون درگیر مراسم پدرت بودیم فرصتش پیش نیومد

خودت گفتی، "قاب ما کنار هم قشنگه، یه کریستاِل سفید، تو 

خواستم این کریستال همیشه همراهت گردِن گرِگ وحشی." می

تولدت باشه تا هر لحظه نگاش کردی، یاِد من بیفتی. با تاخیر... 

 مبارک ناجِی قلبم.

 ۲۶۲ادامه... #پارت_

 

هوا سمتش خیز کرد. حرفش که تمام شد، بیسیاوش با لبخند نگاهش می

های ماریا درشت شد و سیاوش او را روی تخت برداشت. چشم

خواباند. هردو دستش از زیر شومیز روی پهلو و شکم دخترک 

ی ماریا و از نهنشست. صورتش را جلو برد و لبش از پیشانی، تا گو

بازش حرکت کرد. دست ماریا بین موهای او کشیده های نیمهآنجا تا لب

های نرم و شیرین او را زیر زنان لبشد و سیاوش حریص و نفس
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وار تن سفید و نازکش را نوازش گرفت و دستش نوازشدندان می

 داد.می

تولِد من وقتی مبارک شد که خدا تو رو گذاشت تو سرنوشتم.  -

بینم قلبت یکی شده با قلبم، نیازی به کادو نبود ولی... همین که می

 دونی چه کیفی داره کریستال. چجوری تشکر کنم؟نمی

ماریا خودش را زیر تن سنگین و ملتهب او باال کشید. خیره به 

و ببوس. هرچی بیشتر، فقط من»سرخش به آرامی گفت:های نیمهچشم

 «تره!تشکرت پذیرفتنی

اش روی ماریا افتاد. صدای بلند خندید و سنگینِی پایین تنه سیاوش با

تر از هایش گرفت و وحشیهای او را بین لبحریص و پرعطش لب

ها های دخترک گره زد. ماریا زیر نوازشهایش را به نفسهمیشه نفس

اش را از روی پیراهن و تن ملتهب او به نفس زدن افتاده بود. شانه

های شومیز او را باز قرار و ملتهب دکمهبی چنگ میزد وقتی سیاوش

 ی ماریا پایین رفت...هایش از گردن تا خط سینهکرد و دندان

 

 ۲۶۳#پارت_

 

دستش را روی استخوان گونه، درست در جایی که رِد سیلی به رویش 

های مبهوتش به یک جفت چشم کرد، نگه داشت و چشمذق میذق

دانست و هترین رفیقش میعسلی دوخته شد که روزگاری او را ب

ها های آشنا، خون کشیده بودند و درست مثل قاتلحاال... همان مردمک

کردند. ماریا با وحشت دستش را مقابل دهانش به سیاوش بُراق نگاه می

کنی فرهاد! چیکار می»جان گفت:گرفته بود که سیاوش با صدایی کم

 «من سیاوشم! رفیقت!
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فیق هم بدتری. یه نگاه به من بنداز! تو رفیقی؟ تو از هزارتا نار -

 من کجا وایستادم سیاوش؟ رها شدم وسط پوچی.

اش بین انگشتان فرهاد جمع شد و . یقهنگاِه سیاوش هنوز مبهوت بود

تک و تنهام، »هوا پایین افتاد. فرهاد با خشِم بیشتری داد زد:دستش بی

 «بینی؟ دیگه هیچ هویتی ندارم!می

کرد. غِم نگاهش، سوزان بود و فرهاد به میحرف نگاهش سیاوش بی

 ی محبِت قلبش گذاشته و از دِر محنت وارد میشد.عمد پا روی دریچه

ها تویی. قاتِل دکتر سماوات و ی اون آدمتو آدمکشی. قاتل همه -

های تو کادر بیمارستان. قاتِل آروین. قاتِل فرناز. اگه گندکاری

 اد.افتنبود هیچ اتفاقی برای هیچکس نمی

جنبید. چشمانش خون دوانده بود و سیاوش یاش باشتاب می سینهقفسه

دار رها ی او را حرصکرد. فرهاد یقهحرف نگاهش میهمچنان بی

کرد. سیاوش دو قدم عقب رفت و فرهاد هردو دستش را میان موهایش 

اش تند میزد و ماریا با نگرانی به صورت ی پیشانیبرد. نبِض گوشه

امت سیاوش خیره شده بود. این حالتش را خوب حالت و صبی

های شناخت... پسر جوان عادت داشت قلبش را به تلمباری از حرفمی

هایش کاور بکشد و همه نزده تبدیل کند و بعد با نقاِب لبخند، روی زخم

را چاقویی تیز کند تا هرشب و هرروز به قلبش ضربه بزنند و آن را 

 شرحه کنند.شرحه

ی همه»ها شنیده شد:ی فرهاد از الی دندانردهصدای زخم خو

ی وجودم فرناز بود و تو ام، امیدم به آینده، نفسم، همهدلخوشیم، سرمایه

دونستی. براش فقط برادر نبودم که االن و بهتر از هرکسی میاین

و بخوام، پدر و مادرش بودم. رفیقش بودم. پناهش بودم. سپر خواهرم

نگ هم بارید، بخوره به من و خط به خواهرم شدم که اگه از آسمون س

وقت سختی نکشه. تو ناز و نعمت، نزنه. گذاشتمش رو چشمام که یه

الی پَِر قو، بین همین دستام بزرگش نکردم... که یه روز از 
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ترین رفیقم تیِر غیب نازل بشه، اسمش بشه دژخیم و درست نزدیک

 «بخوره به خواهِر من!

ماریا را نمناک کرد. خواست قدمی به جلو ای اشک، سوک چشم قطره

بردارد که فریاِد غریو فرهاد، قدمش را سست کرد و دید که سیاوش 

 سر به زیر انداخت.

 خوام... کجاست؟؟!و میی عمرماالن ثمره -

ای نشست و قطرهقطرات عرق یکی یکی روی پیشانی فرهاد می

مین خاک روی ز های سیاوش گذشت ودرشت از اشک، از مرِز مژه

ی خانه افتاد. سیبک گلویش تکان خورد و به آرامی سر بلند کرد. گرفته

ی یکنواخِت سیاوش بود وقتی او با صدایی نگاِه غمگیِن ماریا به چهره

و تنهایی تحمل تصور نکن دردات»دار، خیره به فرهاد لب زد:خش

 «تم رفیق.ی منم هست. شرمندهکنی. مصیبِت تو، غصهمی

د سنگین شد. این روزها از اشک دِل خوشی نداشت. آنقدر گلوی فرها

کرد که فرهاد در هایش نزدیک میشد و صورتش را خیس میبه چشم

هجوِم آن همه غصه، فرصت نفس کشیدن نداشت. دومرتبه بین 

موهایش دست کشید. چندبار بزاق دهانش را قورت داد تا توانست 

دارو بیاری بعد مرگ برای این حرفا دیره. هزاری هم نوش»بگوید:

 «کنه؟سهراب، چه فایده؟ دردی رو دوا می

 تونه تالشی باشه که...کنه، ولی تسکینه. الاقل میدوا نمی -

سرش را سمت ماریا چرخاند که جلو آمده و این حرف را زده بود. با 

 اش، کالم دخترک ناقص ماند.جمله

 

  ۲۶۳ادامه... #پارت_
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جا زدنه. همون بهتر که نباشه. تالشی که به پیروزی نرسه، در  -

 خوره.چون نه پذیرفته میشه، نه به درد کسی می

کرد. سیبک گلوی فرهاد تکان شدیدی ماریا با دلخوری نگاهش می

خورد. به سیاوش نگاه کرد و او به آرامی زیر چشمش دست کشید. 

ی او اش، یواش یواش تا یقههای فرهاد بود و با جملهنگاهش به کفش

 مد.باال آ

گرفت زندگی ای که تازه داشت یاد میفرناز فقط یه بچه بود. بچه -

خوندن نگاه هایی که شب و روز به گوشش میرو سوای تحمیل

کنه، اما حتی فرصت پیدا نکرد خودش رو بشناسه. هیچی از این 

 دنیا نفهمید و رفت.

نگاه سیاوش، یک الیه اشِک نریخته داشت. برق میزد وقتی از یقه تا 

دار، انگشت های فرهاد باال رفت و او با گلویی سنگین، مالیم و غممچش

 اش را به زبان آورد.اتهامش را باال برد و آخرین جمله

و ها تقصیر توئه. تو فقط خواهرمی این مصیبتاز الف تا یا، همه -

و به آتیش کشیدی. نه توقع بخشش ی وجودمازم نگرفتی، همه

و اطرافم پیدات بشه. نه االن، نه  داشته باش، نه ِمن بعد دور

 خوام جلو چشمام ببینمت سیاوش.، نمیهیچوقِت دیگه

های سیاوش از هم دور شد و فرهاد منتظر کالمش نماند. به او پشت لب

کرد و سمت در قدم برداشت. ماریا منتظر کالمی از جانب سیاوش 

ردد، اما ی راه برگبود. منتظر بود حرفی بزند، بلکه رفیقش از میانه

های فرهاد را نشانه سیاوش ساکت بود. نگاهش بی هیچ حالتی قدم

هایش هایی مشت شده، سر جا ایستاده بود و شانهگرفته بود و با دست

 لرزید.انگار می

ماریا دوان دوان جلو رفت. دست فرهاد هنوز به دستگیره نرسیده بود 

 که او کنارش ایستاد و محکم آستینش را گرفت.
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 ۲۶۴_#پارت

 

کنی؟ من... من ازت خواستم معلوم هست داری چیکار می -

 گوش بدی، بعد قضاوت کنی. وحرفاش

ی گرفته های فرهاد مرطوب و سرخ بود. به نگاِه حیران و غمچشم

 «تو حرفی ازش شنیدی که من نشنیده باشم؟»دخترک زل زد و گفت:

یستاده ماریا نگاهی به سیاوش انداخت. هنوز در سکوت سر جایش ا

اش شتاب ی سینههایی مشت شده، قفسهبود. سر به زیر و با دست

های دخترک سمت فرهاد برگشت کشید. چشمگرفته بود و بلند نفس می

 صدا پوزخند زد.و او بی

دونه حرفی برای گفتن وجود نداره. وگرنه اون زبوِن خودشم می -

 کنه.باره قفل نمیدلیل و غرض، یهشیش متری، بی

هایش را روی هم ره را کشید. همان لحظه سیاوش محکم چشمدستگی

 سر فرهاد برود که او اجازه نداد.فشار داد. ماریا خواست پشت

 الزم نیست، خودم راه رو بلدم. بمون پیش سیاوش. -

ماریا سر جایش ایستاد. تا زمانی که قامت بلند فرهاد آخرین موزائیِک 

و و پیراهن های او به شانه حیاط را گذراند، میان چهارچوب ایستاده

کرد. فرهاد دِر حیاط را بست و ماریا سمت سیاوش سیاهش نگاه می

ی کهنه و شیری رنگ ِکز کرده بود. سرش را برگشت. او سوک کاناپه

هایش را به زانو تکیه زده بود. ماریا میان هردو دست گرفته و آرنج

 کنارش نشست و دستش را روی پای سیاوش گذاشت.

 هیچی بهش نگفتی؟ این رفتن، دیگه برگشتی نداره سیاوش!چرا  -

هایش را پایین برد و نگاهش با همان سیبک گلوی سیاوش جنبید. دست

سرخی و غم، توأم با استیصالی واضح به نگاِه ماریا گره خورد. 

ی دخترک پایین رفت و بدون مکث خودش را ای اشک تا چانهقطره
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رفت. سیاوش چشم روی هم گذاشت و جلو کشید و سر او را به سینه گ

ماریا با مالیمت بین موهای کوتاه او بوسه زد. سیبک گلوی پسر جوان 

هام، تو الی تنهاییچقدر خوبه که البه»دار گفت:لرزید و خش

 «کنارمی.

 تر شد.اش تنگهای ماریا دور شانهی دستحلقه

ته، ی منه، جات وسط قلبم. هراتفاقی هم بیفاسمت تو شناسنامه -

 و از دست بدی.قرار نیست من

ا نفسی عمیق، دوست داشتِن های سیاوش دور کمر او افتاد و بدست

ماریا را زمزمه کرد و دخترک با قلبی آرام از آن صدای گرم و 

گرفته، کمرنگ و مالیم لبخند زد. لبخندی که میان آن همه اشک، خش

ز ماریا فاصله از همیشه زیباتر بود. سیاوش بعد از سکوتی کوتاه، ا

پس حاضری با »کرد، گفت:گرفت و با لبخندی که به زور حفظش می

دار شدن، بیست روز جایی بیای این آدِم طرد شده و تنها، قبل از سابقه

 «که خودت انتخاب کردی؟

های او لبخند ماریا جان گرفت. سر تکان داد و سیاوش با مالیمت اشک

 را از صورتش پاک کرد.

ون دیشب رزرو کردم. پروازمون امشب ساعت ها رو همبلیط -

وسایل رو هم بستم همه رو گذاشتم صندوق  هشته. چمدون و

 ماشین.

  ۲۶۴ادامه... #پارت_

 

ماریا سر تکان داد و او از جا بلند شد. دستی به صورتش کشید و 

گلویش را صاف کرد. دستش را مقابل ماریا گرفت. سعی کرد این بار 

تر به نظر برسد. ماریا دستش را بین دست او گذاشت و لبخندش واقعی

سیاوش مثل همیشه، پشت دست ظریف دخترک بوسه زد و تا او 
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خیز بلند کمر باریکش را گرفت و دخترک را بخواهد بلند شود، با یک 

روی شانه انداخت. ماریا با صدای بلند، اما کوتاه خندید وقتی سیاوش 

 آرام زمزمه کرد: دار را بپوشد و آرامی شیطنتسعی کرد همان پوسته

 ی طوسیآه چشمه -

 آه چشم ویروسی

 بعد از این به هر دردی

 مبتال بشم خوبه

 مبتال بشم ُمردم

 شم ُمردممبتال ن

 بخشاز تو درد لذت

 کشم خوبه...هرچی می

لبخند ماریا رنگ گرفت و این دفعه او بود که دوست داشتن را کنار 

گوش سیاوش پچ میزد. سیاوش دلبرش را وسط حیاط روی زمین 

های باریک او قفل شده بود هایش محکم به انگشتگذاشت. انگشت

ای ساِز سیاوش، مرتبهنهوقتی هردو از خانه بیرون رفتند و ملِک که

 دیگر در سکوتی طوالنی فرو رفت.

 

 

 ۲۶۵#پارت_

 

هایش ورودِی چادر بود و گاه آرنجروی شکم دراز کشیده بود. تکیه

همانطور که ماگ قهوه را بین دو تا دستش گرفته بود، با لبخندی 

ی پیراهنش تا وسط سینه باز و کرد. یقهکمرنگ به سیاوش نگاه می



 

1064 | P a g e 
 

ها نشسته و شلوارش را باال زده بود. با فاصله از او روی شنهای پاچه

کرد. ذهن دخترک به روزهای قبل کشیده جا میهای آتش را جابههیزم

هایی شد. خریدها و دویدنشان وسط بازارهای رنگارنگ تایلند. خوراکی

ی خرید و به زور و با خنده و شوخی تا تکهکه سیاوش به اجبار می

لی که تخت ها. هتگذاشت. دیسکو و کنسرتاریا میآخر در دهان م

هایی که ماریا قادر نبود حد و های آنها بود. شبخوابش، مأمِن شب

حدودی برای التهابش در نظر بگیرد. تن گرم سیاوش، بلد بود تن او را 

تر بود. های چند ساعته شاید از خوِد رابطه هم محرکگرم کند و تمرین

های تِن دخترک خواستِن او را فریاد بزنند اما ی سلولآنقدر که همه

دستگاهش همچنان لجبازی کند و بترسد. دیشب تا نزدیکِی دخول پیش 

گفت تا آخرین شب رفتند، اما سیاوش عمدا عقب کشیده بود. می

 خواهد امتحانش کند و امشب... همان آخرین شب بود. نمی

ر موهای بازیگوش همان لحظه سیاوش سمتش چرخید. نگاه ماریا به تا

انداختند. ماگ را اش میهای آتش سایهرخ او خیره شد که شعلهو نیم

پایین آورد و پاسخِ لبخنِد پهن و شیطون سیاوش را با تبسمی مالیم و 

زیبا داد. سیاوش تکه چوب را کنار آتش انداخت و سمت ماریا رفت. 

اش را پُر ههای پاهای برهنی بین انگشتشن و ماسه با هر گام فاصله

کردند. مقابل او، جلوی چادر زانو زد و دستش سمت موهای بلند می

عطر را بین انگشتانش های خوشای از آن پر کالغیدلبرش رفت. طره

 گرفت و به آرامی بوسید.

 سردت نیست ماِه سیاوش؟ -

 «کناِر تو سردم نیست.»ماریا سر به طرفین جنباند:

کنم. من آتیش بینمت داغ میمیحق داری. »سیاوش کوتاه خندید:

 «سوزی.هاش میگیرم، ولی تو هم توی شعلهمی

ی لبش بوسه زد و اش گرفت. سیاوش گوشهماریا به لحن تخس او خنده

برد که های خودش میی قهوه را سمت لبماگ را از او گرفت. تتمه
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زنی گرگ وحشی؟ این آتیش سوختن نداره. بلوف می»دخترک گفت:

 «ه.همش زندگی

ش کشید و هایسیاوش ماگ را پایین آورد. پشت دستش را روی لب

صورتش را جلو برد. نفس گرمش به صورت ماریا پیچید و به آرامی 

زنی، فشارم باال پایین میشه و افسارم اینجوری باهام حرف می»گفت:

میفته دسِت دل. دلم هم که در جریانی، کال تربیت تو دست و بالش پیدا 

رو بدی، میره تا تِه الو ترکوندن و... تاوقتی تا االماشاهلل نمیشه. بهش 

 «باهات یکی نشه آروم نمیشه.

خندید. سیاوش با حرص سِر بینِی او های او میغش به حرفماریا غش

اش ی ماریا بلندتر شد و او دو طرف شانهرا گاز گرفت. صدای خنده

 را گرفت و او را از چادر بیرون کشید.

ی نوتالی عسلی اگه کنی؟ دخترهمسخره می وزهرمار! من -

ای جای اینکه بهم بخندی دلت دونستی چقدر شیرین و خوشمزهمی

سوخت. حضرت عباسی تحمِل این همه ناز و ادا و به حالم می

هاشو ول کرده، اَد چسبیده به تو ی بندهخوشگلی سخته. خدا همه

ته یه نفر و هرچی خوبی و خوشگلی و ظرافت تو دخلش داش

 و دربیاره.ریخته تو وجودت که پدِر من

های های ساحل خوابیده بود و با صدای بلند به حرفماریا روی شن

خندید وقتی سیاوش با حرص پهلوهای او را قلقک داِر او میحرص

داد و توی صورتش حرف میزد. تاپ دخترک مشکی رنگ و از می

چپ  بود وقتی دستیک طرف شانه برهنه بود. تا زیر سینه باال رفته 

سیاوش کنار صورتش نشست و با دست راست، مشغول نوازش کمرش 

کرد. مقطع هایی سرخ نگاهش میشد. ماریا با نفس نفس و گونه

 «.ای سیاواقعا که دیوونه»گفت:
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ی او را گاز گرفت و همانجا سیاوش لِب پایینش را تو کشید. چانه

ات بشم ه دیوونهدونی چقدر ماهی. حق بدخودت که نمی»گفت:

 «کریستال.

و قبل از اینکه به ماریا فرصت حرف زدن دهد، دستش را گرفت و 

 «بدو بریم تو آب.»سر او بدود:بلندش کرد و مجبورش کرد پشت

 «ولی... ولی من شنا بلد نیستم.»گفت:زنان میماریا با خنده و نفس

از اش را نوازش داد. نگاه سیاوش آِب سرِد دریا پاهای برهنه

های او تا شلوارک جین و از آنجا تا کمِر پیدا و موهایی که در انگشت

شدند باال آمد. پیراهنش را از تن بیرون کشید و جا میدست باد جابه

ی تیشرت دخترک را گرفت و او را همانجا روی ساحل انداخت. لبه

ی او تکیه داد و سیاوش تا سمت خودش کشید. ماریا آرنجش را به سینه

 «تو بلد نیستی، من که بلدم. حواسم بهت هست.»ی گفت:تخس

و تیشرت دخترک را با یک حرکت بیرون کشید و روی پیراهن 

ی داغ او چسبید و لب خودش انداخت. ماریا سردش شد. به سینه

 «سردم نشه؟»زد:

انقدر »سیاوش کوتاه و توی گلو خندید. روی موهای دلبرش بوسه زد:

 «ه. فقط بچسب به من. خب؟داغم که هیچوقت سردت نمیش

ای بعد، ماریا سر تکان داد. سیاوش محکم دستش را گرفت و لحظه

دخترک جیغ آرامی کشید و تا چانه در آب فرو رفت. سیاوش با تخسی 

خندید. موهایش پاشید و او شیرین و دلربا میآب به سر و صورتش می

 کرد.را با هردو دست پشت سرش انداخت و سیاوش به سمت او شنا 

 

  ۲۶۵ادامه... #پارت_
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دار و سرشار از تعشق نگاهش به صورت خیِس دخترک، آنقدر حظ

ی کمر، تا بود که ماریا ناخودآگاه لبخند زد. دست سیاوش از حاشیه

برآمدگی سینه و از آنجا تا گلوی دخترک باال رفت و درنهایت کنار 

اورم خوابم یا بیدارم ماری؟ هنوز ب»صورتش نشست. زمزمه کرد:

کنم یه رویای شیرینی که تا چشم ببندم و باز کنم ازم نمیشه. حس می

 «دور میشی.

. هردو دستش دور گردن سیاوش حلقه لبخند ماریا قدری رنگ باخت

 شد و دست دیگر سیاوش دور کمرش افتاد.

. کنمترین رویام زندگی میحتی اگه رویا باشه، من دارم تو قشنگ -

 نبوده سیاوش.هیچوقت انقدر حالم خوب 

مله خواست همان جسیاوش لبخند زد. غلیظ و پررنگ. انگار فقط می

ای به سینه . در کسری از ثانیه، دخترک را بی هیچ فاصلهرا بشنود

های خیس و شیرینش کام هایی بسته از لبچسبانده بود و با چشم

های ماریا های او را با مالیمت میک میزد و سِر انگشتگرفت. لبمی

های او که کرد. لبوار پاییِن موهای سیاوش را لمس مینوازش مدا وع

سمت گردنش رفت، ماریا سرش را سمت دیگر کج کرد و سیاوش با 

عطش گلوی خیس و نرم او را گاز گرفت. نگاه دخترک به قرص ماه 

 «ماه امشب چقدر قشنگه!»افتاد و به آرامی گفت:

های یا دوباره به چشمدست سیاوش کنار صورتش نشست. نگاِه مار

کنه. ماِه و خسته میخودش»آلود او خیره شد و سیاوش لب زد:تب

 «واقعی، اینجا تو بغِل منه.

اکشن داشته باشد، سیاوش کمرش را گرفته و او را و تا فرصت ری

های درشت زیر آب برده بود. همانجا با نفسی حبس، چند لحظه به چشم

هایش را به ی دخترک چشم دوخت و بعد با خشونت و ولع لبشده

های دلبرش گره زد. ماریا در آغوشش جا شد و او دخترک را به لب

یرون کشید. ماریا نفس نفس میزد. کمی سرفه خودش چسباند و از آب ب



 

1068 | P a g e 
 

شدم... داشتم خفه می»ی سیاوش مشت کوبید و گفت:کرد و بعد به سینه

 «ی مخ ردی!دیوونه

 سیاوش تقریبا بلند خندید.

 ذارم یه تار کم شه از موهات پری دریایِی سیاوش؟مگه من می -

از  ی وحشی و پُراین را گفت و لبخند شیرین ماریا شکاِر بوسه

بوسید که انگار های صورتی را میخشونتش شد. طوری آن لب

را به تن خودش  خواست تا مغز استخوان با ماریا یکی شود. تن اومی

 چسباند و قدری کمرش را باال کشید.

 

 ۲۶۶#پارت_

 

هایش را با عطشی وافر میک زد و دقایقی بعد، تِن ظریف او روی لب

و سیاوش همانطور که کنار گوشش  هایش را بسته بودساحل بود، چشم

کشید. صدای موزیک از دیسکوی حرف میزد، بین موهایش دست می

شنید. همان نزدیکی پخش میشد، اما ماریا صدای خواننده را نمی

حواسش به صدای گرِم مردی بود که روی آرنج تکیه زده و هردو با 

 زدند.مالیمت موسیقی را لب می

- Cause I wanna touch you baby 

 خوام تو رو لمس کنمچون عزیزم من می

- And I wanna feel you too 

 خوام حست کنمو منم می

- I wanna see the sun rise 

 خوام طلوع آفتاب رو ببینممن می
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- On your sins just me and you 

 تابه، فقط من و توهای تو میکه به گناه

اش چسبید و انیهای سیاوش به پیشی چپ چرخید. لبماریا روی شانه

ی سیاوش کنار صورتش بود. او پلک روی هم گذاشت. مشت پُر شده

ها به آرامی از الی انگشتانش، بین موهای ماریا ریخت و او خیره شن

 های دلبرش لب زد:به چشم

- Light it up! On the run! Let's make love tonight 

 مروشنش کن! در حال فرار! بیا امشب رو عاشقانه بسازی

Make it up! Fall in love! Try… Baby I'm right here 

 جبرانش کنیم! عاشق بشیم! سعی کنیم... عزیزم من همینجا پیشتم

جانی های مسحوِر او، با صدای کمخیز نشست. خیره به چشمماریا نیم

ترسم. اگه... بهت قول میدم تا جایی که بتونم تالش کنم. ولی می»گفت:

 «اگه نتونیم چی؟

ی او طرفی. سر انگشتش روی گونهیاوش لبخند زد. کج و یکس

 ها را از صورتش زدود.حرکت کرد و شن

مو تونیم. اگه نشد هم نشد. فدای یه تار از این موها که نفسمی -

 گرفتن.

گلوی ماریا سنگین شد. خواست سر کج کند که سیاوش مانع شد. دست 

پُرحرِف سیاوش خیره های مخمور و اش گذاشت و او به چشمزیر چانه

باز ماریا در گردش های نیمههای روشن و لبشد. نگاِه او بین چشم

کردند، گیتارهای برقی را با نهایِت بود. بندی که در دیسکو اجرا می

آوردند و اوجِ ترانه را سیاوش با لحنی به قدرت به صدا درمی

 خصوص، مقابل ماریا زمزمه کرد و گرمای نفسش به صورت دخترک

 پیچید.
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- But you'll never be alone 

 مونیاما تو هیچوقت نمی

I'll be with you from dusk till dawn 

 من از طلوع آفتاب تا غروبش کنارتم

I'll be with you from dusk till dawn 

 من از طلوع آفتاب تا غروبش کنارتم

Baby I'm right here 

 عزیزم من همینجا نزدیکتم

I'll hold you when things go wrong 

 کنمحتی وقتی شرایط به هم ریخت بغلت می

I'll be with you from dusk till dawn 

 من از طلوع آفتاب تا غروبش کنارتم

I'll be with you from dusk till dawn 

 من از طلوع آفتاب تا غروبش کنارتم

Baby I'm right here 

 عزیزم من همینجا نزدیکتم

های هایش را به لبروی هم افتاد و او به آرامی لب های ماریاپلک

دخترک نزدیک کرد. با مالیمت لِب زیرینش را میک زد و سر 

وار روی پیرسینگ رزآبی کشیده شد. ماریا نفس انگشتش نوازش

تو کنم، لباستا چادر و وسایل رو جمع می»عمیقی کشید و او گفت:

 «بپوش برگردیم هتل.
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از جا بلند شد. دخترک تیشرتش را تکاند و  ماریا سر جنباند و او

های سیاوش خیره سر به شانهپوشید، از پشتهمانطور که آن را می

اش شد. همانقدر که امشب را دوست داشت، از لمِس هر لحظه

 ترسید.می

 * * * * 

گرفت که به شیطنت و های سیاوش بود و لبش را گاز میروی دست

در ایستاد و بینِی او را گاز گرفت و هایش نخندد. سیاوش مقابل حرف

دونه امشب کلید رو از جیبم در بیار وا کن این درو. خدا می»کشید:

 «پشِت این در و روی اون تخت، چه بهشتی منتظِر منه...

ماریا لب گزید و زیر نگاه ملتهِب او دستش را سمت جیب شلوارش 

ریا با نگاهی برد. در که باز شد، سیاوش او را روی زمین گذاشت و ما

یواش قدم برداشت و متعجب، دستش را مقابل دهانش نگه داشت، یواش

های سفید ریز و درشت، دورتادور اتاق سمت اتاق خواب رفت. شمع

ی تخت های رزآبی از کف زمین تا روی ملحفهچیده شده و گلبرگ

ها، جای ی شمعبا سایه های نور، در ترکیبریخته شده بود. ریسه

ها تمام ی گل رز حاصل از فنگشوییپُر کرده بودند و رایحه المپ را

های قبل و عطر یاس و گیاهان اتاق را در بر گرفته بود. یاد شب

ها بخش افتاد. تمام طول روز سیاوش او را در خیاباندارویی و آرام

کرد و شب که برمیگشتند... چرخاند و از غوغای جهان فارغ میمی

. از انواع ماساژها ای جدید رو به رو میشدبرنامه هر نوبه با دیزاین و

هایی که او ماهرانه روی تِن های تن و نوازشگرفته، تا روغن و ژل

بورِد های دکتر را روی وایتگرفت و یکی یکی توصیهدخترک کار می

 سوک اتاق تیک میزد. امشب هم الحق که سنگ تمام گذاشته بود.

 

  ۲۶۶ادامه... #پارت_
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های رز آبی ساخته . ابتدای راهی که گلبرگکمی جلو رفتدخترک 

 A Thousandبودند، ایستاد و به صدای لئونارد کوهن و آهنگ 

Kisses Deep آمد. باز به اتاق میی نیمهگوش سپرد که از پنجره

بغض بیخ گلویش النه کرد و سمت سیاوش برگشت که تکیه بر 

های کرد. چشمو را نگاه میچهارچوب، با لبخندی کج و دست به سینه ا

دخترک برق میزد و حالِت صورِت او آرام بود. چند لحظه که خیره 

شدند، تکیه از در برداشت و قبل از اینکه سمت ماریا برود، او دوید و 

خود را به آغوش سیاوش انداخت. هردو دست سیاوش دور تن ظریف 

هات خوبی چطوری»او حلقه شد و ماریا با صدایی لرزان زمزمه کرد:

 «رو جبران کنم؟

وار کنار کمر ماریا کشیده شد. سیاوش لبخند زد و دستش نوازش

ترین تُِن موهایش را کنار زد و لبش را به گوش او چسباند. با آرام

اش. حاال ترین بندهتو شاهکاِر خدایی و من خاطی»صدای ممکن گفت:

گذاشته، اجازه بده کریم سفیدی رو سِر راِه این مرِد سیاه که خوِد اوس

ی سر به راه شم، از یه عمر دژخیم بودن فاصله بگیرم و... همه

های باقی مونده از عمرم بپرستمت. جز خودت، هیچی ازت لحظه

 «خوام ماریا.نمی

ی اشک ماریا سوک چشمش را تَر کرد. صورتش را فاصله داد قطره

ک بست و ی او چشم چرخاند. سیاوش پلهای تیرهای در چشمو لحظه

های او را بوسید و میک زد. صورتش را جلو برد. نرم و مالیم لب

گرفت. دستش سمت بنِد تاِپ ماریا رفت هایش به تدریج شدت میبوسه

تر از آن بود که هایش سرکشاش ُسر داد پایین. لبو آن را از سر شانه

یی ها. دخترک با چشمی ماریا نروداز لب تا گونه و از آنجا تا شانه

بسته نفس میزد. قبل از اینکه سیاوش تاپ را از تنش بیرون بکشد، بین 

برو »هایش لب زد:موهای کوتاه و لَخِت او دست کشید و خیره به چشم

 «. تا برگردی، منم آماده میشم.یه دوش بگیر سیاوش
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بهرحال شِب »سیاوش یک تای ابرویش را باال انداخت و او لبخند زد:

 «شو از دست بدی.دونهخوام حتی یهداره که نمینهایی، یه مقدماتی 

ی او حرکت سیاوش کوتاه خندید و پشت دستش را به آرامی روی شانه

خوای چیکار کنی باهام ولی دونم میخدا به دادم برسه امشب. نمی»داد:

ام بمونه رو و جنازههمین حاالشم ضربان قلبم رو هزاره. نکشی من

 «دستت دختر!

اش را مشت کرد و او چپ نگاهش کرد. یقهشیرین، چپ ماریا با اخمی

را کشید و سمت حمام برد. سیاوش با خنده میان چهارچوب ایستاد و 

ساعت طول بکشه کِم کم نیم»هایش را یکی یکی باز کرد:ماریا دکمه

 «ها!

سیاوش لِب پایینش را تو کشید و نگاِه معنادارش را روی او 

 «ین نیم ساعتم روش.این همه صبر کردم، ا»چرخاند:

لبخند ماریا رنگ گرفت و دِر حمام را بست. صدای شرشر آب که بلند 

شد، سمت میز آرایش رفت و برای یک لحظه به تصویر خودش خیره 

شکست! این را به شد. امشب هرطور که شده، باید این طلسم را می

 خودش قول داده بود...

 

 

 ۲۶۷#پارت_

 

دیسپانسر را از میان موهایش بیرون کشید با شنیدن صدای چفِت حمام، 

سرش نگاه کرد. سیاوش . از آینه به پشتو همه را عقب انداخت

ای سفید و کوچک موهایش را خشک شلوارش را پوشیده بود و با حوله

 کرد. عطر یاس مچ دستش را تمدید کرد و از جا بلند شد.می
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خ نمیشه. هرچقدرم آب گرم رو وایرال کنن، هیچی مثه دوش آب ی -

ی بانکوک یکه و مخصوصا تنها تنها! آدمی که تو هتل پنج ستاره

یه نفره نیم ساعت حبس شه زیر آب، همون بهتر که آب سرد 

 ش...بریزه پِس سرش بلکه چند بات دخل و خرجِ اضافه

هایش همانطور هایش خشک شد و لبسر که بلند کرد، حوله بین دست

کرد و بهوت روی ماریا حرکت میباز ماند. نگاهش خیره و منیمه

. لباس خواب سفید فقط قسمت بدون پلک زدن به تماشای او ایستاده بود

اش تا ران دخترک پایین رفته و سرسینه را پوشانده بود و دامن توری

درنهایت یک الیه ساتن دورش دوخته شده بود. موهای فِر شده و حالت 

 و پیرسینگ رزآبی، نفس ی او، در ترکیب با دستبند و پابندگرفته

سیاوش را بیخ سینه بند آورده بود. سیبک گلویش جنبید و نگاهش تا 

ی دلنشیِن دلبرش باال رفت. رژلب زرشکی و خط چشم پهن و چهره

دهنده، خط قرمزهای سیاوش بود و ماریا به عمد روی ریمل حجم

 هرسه مورد دست گذاشته بود.

انگشت پیچاند و لبخند زد، حوله او که قسمتی از موج موهایش را دور 

از دست سیاوش افتاد. نگاهی به پیرسینگ ناف او انداخت، پشت 

های ماریا باال آمد. سِر دارش تا چشمگردنش دست کشید و نگاه تب

بال نگیری تو دختر. اَد »زبانش را روی لِب پایین حرکت داد و گفت:

فام و... چه دونی رو چیا حساسم، صاف دست گذاشتی رو نقطه ضعمی

 «بهتم میاد پدرسوخته!

لبخند ماریا رنگ گرفت. موهایش را یک طرف انداخت و سیاوش 

زلزله را به تمام معنا در قلبش احساس کرد. ماریا بین موهایش دست 

 «واقعا خوب شده؟»گفت:کشید و با ناز میمی

خواست جلو برود، اما انگار پاهایش سنگین سیاوش محِو او بود. می

 چسبیده بودند به زمین. شده و
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یه چی بهتر از خوب. کمرم... درد گرفته از دسِت خوشگلیات  -

 بالگرفته.

طرفی لبخند زد و ای کوتاه نگاهش کرد. سیاوش کج و یکماریا با خنده

ی او بود. دخترک سمتش قدم برداشت. نگاه سیاوش زوِم پاهای برهنه

و خرامان خرامان  اش را طنازهای سفید و کشیدهبلد بود طوری ساق

فاصله دهد که حاِل پسِر جوان دگرگون شود. مقابلش که ایستاد، سیاوش 

ی صورت ماریا تار موهای او را از صورتش کنار زد، دستش حاشیه

. انگشت شست ی لِب زیرینش را زیر دندان گرفتنشست و او گوشه

 سیاوش از چانه تا لب او کشیده شد و لبش را از حصار دندان رها

 کرد.ی او را نگاه میآپ شدههای میککرد. با شیفتگی و حظ چشم

 ها شدی. پاکی و زیبایی، تو خط به خط از تنت هست.عین فرشته -

اش قطرات آب یکی یکی از تار موهای شیطون و لَخِت وسط پیشانی

کرد. ریخت و ماریا با چشمانی خمار نگاهش میتوی صورتش می

من هنوزم »اغ او سوق داد و زمزمه کرد:انگشتانش را بین انگشتان د

تونم بفهمم تو چطور تونستی یه دختِر سرد و افسرده و منزوی رو نمی

 «دوست داشته باشی...

هایش هر لحظه روی بخشی از سیاوش لبخند زد. کج و کمرنگ. چشم

کرد. قدمی فاصله گرفت و با سر انگشت، به صورت ماریا تمرکز می

همونطور که تو تونستی »خودش اشاره زد: یی سوختهسینه و شانه

ترین گرگی رو دوست داشته باشی که قاتله و نصف تنش به وحشتناک

 «حالت ممکن درومده و دیگه هم درست نمیشه.

شیطانی که »تر ادامه داد:ماریا محکم انگشتان او را فشرد. سیاوش آرام

ای درمون کرد که اشک جزئی از با خون بزرگ شده رو فرشته

خورم نذارم اشک ندگیش بود. به شرافتی که خودت بهم دادی قسم میز

دیگه صد قدمیت هم پا بذاره. درست همونجوری که تو خون رو از 

 «زندگیم شستی و بردی.
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های دخترک را قوس داد. سیاوش طرحی مثل لبخند، با رنگی مالیم لب

نجا دلبرش گذاشت و هما قدِم دور شده را جلو رفت. لب روی پیشانی

خوام از این به بعد، به جای سیاه و سفید، فقط خاکستری می»پچ زد:

 «باشیم...

های سیاوش بود و او با مالیمت هایش در اسارت لبلحظاتی بعد، لب

های داغ و حریصش با . نفسگذاشتجسم ظریفش را روی تخت می

ضربان قلب ماریا یکی شده بود وقتی لباس خواب را روی زمین 

ی شلوار او رفت. تمام وجودش های ماریا سمت لبهانگشتانداخت و 

انگار چشم شده بود برای دیدن دخترک ظریف و نرم و نازکی که 

زد. های نور از فرط سفیدی برق میپوست تنش زیر نور شمع و ریسه

سیبک گلویش به شدت جنبید و تنش از برخورِد آن تن ظریف به 

اش به عرق نشست. انیاش، ُگر گرفت و پیشعضالت گره خورده

وار و حریص رج به رج پاهای ماریا دور کمرش چفت شده و او دیوانه

کرد... صورت عرق گرفت و نوازش میاش را زیر دندان میباالتنه

هایی های خمار ماریا قرار گرفت و او با لباش مقابل چشمکرده

ش کرد که در پیشانِی سیاوباز تارموهای سرکشی را نگاه مینیمه

ریخته بودند. دست سیاوش کنار صورتش نشست. زمزمه 

 «امشب، ماریای من میشی؟»کرد:

 

  ۲۶۷ادامه... #پارت_

 

ی . بوسهنگاه ماریا لرزید. ترس نداشت، اما استرسش زیاد بود

ی تبم رو چی مهیاست. درجههمه»سیاوش، مسکن بود وقتی که گفت:

خوام قلبا شم اما... میمی. اگه تا فرداشب هم باهات باشم خسته نهزاره

 «ی وجودت قبولم کنی.خوام با همهراضی باشی. می
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بازش جنبید و سیاوش با های نیمههای ماریا شدت گرفته بود. لبنفس

 تاکیِد بیشتری به نگاِه روشِن او خیره شد.

 کنی کریستال؟ و به عنوان همراِه همیشگیت قبول میمن -

شست. نفس نفس میزد و هردو دست ماریا دو طرف صورتش ن

لرزید. موهای سیاوش را باال زد و خیره به صدایش کمی می

این یکی شدن، تقدیری بود که با قلبم انتخابش کردم. »هایش گفت:چشم

ی خوره... روحم قراره پای قصهامشب، تِن من به تِن تو گره نمی

ن کنم. بیشتر از هروقتی، بدوعشق امضا بزنه! پس... آره. قبولت می

 «خوامت سیاوش...مرز می

های سرخ و شیرین او کام رنگ لبخند زد و از لبسیاوش مات و بی

ی بنفش رنگ را از کشوی عسلی گرفت. نفس نفس میزد وقتی بسته

جان لب بیرون کشید. با دندان بسته را پاره کرد و ماریا با صدایی کم

 «واجبه؟»زد:

به من اعتمادی »زد:های ماریا زل لحنش خاص بود وقتی به چشم

 «.نیست! از قدیم گفتن پیشگیری کن تا به دوا درمون نیفتی

اش را نوازش کرد. دخترک ماریا کوتاه خندید و او با سر انگشت گونه

مضطرب بود و تنش نبض میزد. نبضی که سیاوش به خوبی آن را با 

 و ببندچشمات»هایش زمزمه کرد:فهمید. خیره به چشماش میتن برهنه

 «ماریای من.

بهم اعتماد کن کریستال. »های ماریا لرزید و سیاوش به آرامی گفت:لب

دونم، به هر دلیلی ذارم اذیت شی، ولی اگه درد داشتی یا... نمینمی

 «نخواستی ادامه بدیم، فقط بهم بگو. باشه ماِه قشنگم؟

هایش را به ماریا سر جنباند. از التهاب تن سیاوش تب کرده بود. چشم

های ظریف دلبرش ی مالیم سیاوش پشت پلکآرامی بست و بوسه

های ظریف او را میان دستش فشرد و باالی نشست. سیاوش مچ دست
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های گرم سیاوش به سرش نگه داشت. تن ماریا منقبض بود و نفس

کرد و پیچید. تمام مدت صورت ظریفش را نوازش میصورتش می

ماریا آن را از حفظ بود ولی گفت که کنار گوشش از دوست داشتنی می

از شنیدنش خسته نمیشد. گرمای میانشان زمانی به آخرین حد رسید که 

قرار های بیهای نازدار ماریا و نفسهای تخت با نالهصدای پایه

... و در آن ثانیه، پرستیدسیاوش یکی شد. در هر لحظه ماریا را می

ت ماریا جمع شد، شاید دلبرش را از همیشه بیشتر دوست داشت. صور

ی زنان اللههای سیاوش فرو رفت و او نفسهای بلندش در شانهناخن

 گوشش را مکید...

 

 ۲۶۸#پارت_

 

دانستند... زمانی به را هیچکدام نمی اینکه چند ساعت گذشته بود

خودشان برگشتند که ماریا تمام تنش کرخت بود و با پیشانی عرق کرده 

بر بازوی سیاوش گذاشته بود و او روی حال سر و چشمانی بسته، بی

اش با مالیمت باال ی سینهکمر کنارش خوابیده و همانطور که قفسه

عطر ماریا را دور انگشت رفت، موهای سیاه و خوشپایین می

 گفت:پیچاند و میمی

 تو اوج آرامش، از هر لحظه بیشتر بهت محتاجم ماری. -

ی تنش خسته و شت. همهخواست لبخند بزند، اما جان نداماریا می

ی سیاوش را نگاه کرخت شده بود. حتی نا نداشت پیشانِی عرق کرده

 کند وقتی او سمتش برگشت و با نگرانی زمزمه کرد:

 کنه؟نفِس سیاوش... خوبی؟ جاییت درد می -

 ی او کشید. لب زد:پشت سینهحال دستش را روی پرزهای کمماریا بی
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ی رفتم انگار. از درون کورهدرد دارم و... سردمه. لرز گدل -

 آتیشم ولی دست و پام یخ زده. 

هایش گرفت و ماریا های دخترک را مقابل لبسیاوش سر انگشت

 اش گذاشت.وار و طناز سر بر شانهتسلیم

ی اولت بود. هرچی انرژی و پتانسیل داشتی بخاطر اینه که دفعه -

 کنم عزیزم.ازت گرفته. خودم گرمت می

. او به آرامی خودش را باال کشید و پیشانِی دخترک را ماریا حرفی نزد

به سینه گرفت. ملحفه را روی تن خیس از عرق او باال برد و دستش 

داد و را زیر شکمش گذاشت. همانجا را یواش یواش و مالیم ماساژ می

اش عقب ی ماریا را از پیشانِی به عرق نشستهتار موهای شلخته

بود. چشم باز کرد و سرش را باال گرفت.  راند. درد ماریا کم شدهمی

اش گره های مخمور و صورت رنگ پریدهنگاِه آراِم سیاوش به چشم

 خورد و پچ زد:

خوام ببینم خوابم یا بیدار! تو و این همه میشه بزنی تو گوشم؟ می -

تونستم تو التهاب و آرامش... بهشتی بود که مِن گناهکار فقط می

 رویاهام داشته باشم.

ماریا کنار صورتش نشست. سیبک گلوی سیاوش تکان خورد و  دست

 او زمزمه کرد:

تونه من و تو بیداِر بیداری. گناهات بخشیده شده. دیگه هیچی نمی -

 رو از هم دور کنه... هیچی!

لبخند سیاوش روی لبش نقش بست. سرش را پایین برد و ماریا 

حظه زیر دلش خواست برای بوسیدِن او خودش را باال بکشد که همان ل

آلود به صورتش آرامی گفت و سیاوش کالفه و اخم«ِ آخ»تیر کشید. 

 دست کشید. 
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خاک بر سر من که کنترلم دست خودم نیست. جون به جونم کنی  -

ام. ببین چی به سرت آوردم... برم... برم یه چی بیارم مخ ردی

 بخوری رو به راه شه حالت...

های دخترک میان انگشت خواست از تخت پایین برود که مچ دستش

نرو... فقط بغلم »اسیر شد. سمت ماریا برگشت. او به آرامی لب زد:

 «کن سیاوش. هیچی مثل دورِی تو آزاردهنده نیست.

سیاوش لبخند زد و سمت او برگشت. تخس و َشر ابرو باال انداخت و 

 سر انگشتش روی صورت دخترک خط کشید.

ا من! ازم فسق و فجور و کنم که نفهمی خودتی یهمچین بغلت می -

 الو ترکوندن بخواه، نامرد اونه که بگه نه.

 ماریا کوتاه خندید. درد بدی ته دلش پیچید و صورتش جمع شد.

 و نخندون دیوونه.من -

مرگت این دیوونه پیش»لب سیاوش کنار گوشش رفت و زمزمه کرد:

 «کنم.بشه. خودم اذیتت کردم، خودمم خوبت می

ریش او کشیده شد جان نگاهش کرد. دستش روی تهبیماریا با لبخندی 

. موهای او را باال های کبود دلبرش کام گرفتو سیاوش کوتاه از لب

ناراحت »زد و لبش به پیشانِی ماریا چسبید. نرم و مالیم زمزمه کرد:

 «نیا؟نمیشی اگه بهت بگم خانوِم بزرگ

پیچید. حسی متفاوت، نرم نرمک و جرعه جرعه، تِه دِل ماریا 

خانوادگی بود که روزگاری با نفرت و غیظ آن را روی نیا! نامبزرگ

آورد. همین را گفت و سیاوش با لبخندی تلخ زمزمه زبان می

 «کاش میشد گذشته رو قیچی کرد و ریخت تو سطل زباله.»کرد:

های او روی از دخترک فاصله گرفت. ماریا مخمور نگاهش کرد. لب

از آنجا تا مچ ظریفش راه رفت و از مچ تا  های دخترک نشست.انگشت
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آرنج و بازویش کشیده شد. ماریا پلک روی هم گذاشت. به آرامی 

 «هاش، بهترین داستان رو برای ما رقم زد.ی بدیگذشته با همه»گفت:

های خمارش نگاه های سیاوش سمت جناغش رفت. از زیر به چشملب

هایش خارج از میان لب کرد و صورتش را پایین برد. نفس گرم ماریا

شد. سیاوش از او خسته نمیشد. پیرسینگ را زیر دندان گرفت و کشید. 

 «دردت کمتر شد؟»کمر ماریا منقبض شد و سیاوش پرسید:

 

  ۲۶۸ادامه... #پارت_

 

 پیچه به دلم.ایه. اول خیلی شدید بود، یهو میدونم. لحظهنمی -

. توی صورتش دل های سیاوش، راِه رفته را روی تنش برگشتندلب

مو بکوبم خواد کلهبینمت، دلم میمیرم و زود میام. اینجوری می»زد:

 «و به فحِش ناموسی و مثبت هیجده بکشونم.به دیوار و خودم

ماریا با تعجب نگاهش کرد و او ملحفه را روی تن ماریا باال برد. 

 شلوارش را پوشید و سمت آشپزخانه رفت...

داد و او با چشمانی خمار تن وش میکمی بعد، ماگ را دست سیا

اش اش را رج میزد. تا ماریا خواست حرف بزند، انگشت اشارهبرهنه

را روی لب دخترک گذاشت و با نگاهی سرشار از تمنا به چشمانش 

زل زد. نگاِه ماریا آنقدر گویای موافقت بود که سیاوش منتظر پاسخش 

م عرق کرده و داغ نماند. گلوی او را چنگ زد و دخترک را روی جس

خودش کشید.... ماریا دومرتبه در همان حس و حاِل گس و سیال فرو 

رفته بود... سیاوش ملتهب و وحشی کنار گوشش نفس میزد. رد 

های دخترک شانه و بازوی او را به خون انداخته بود وقتی ناخن

 ی تخت شنیده شد...گفتِن پایه« تق»صدای 
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هایش سمت او ین افتاد و انگشتی سیاوش کنارش روی زمتن خسته

ی خودش قفل کرد های ماریا را پیدا کرد، در پنجهحرکت کرد. انگشت

دار زمزمه و با لبخندی نرم، سیبک گلویش قدری جنبید. با صدایی خش

گیرم ازت ماریا. تنت... تنت یه دونه چه آرامشی میخدا می»کرد:

کنه. ام میتشنه دریاست! دریایی که هرچی بیشتر نزدیکشم، بیشتر

 «پرستمت کریستال.ماریا... تو یه موجود مقدسی. می

هایش را بسته بود. او که پاسخ نداد، سیاوش سمتش سر ماریا چشم

چرخاند و محکم و گرم، دلبرش را در آغوش کشید و میان بازوانش 

 حبس کرد.

 شم سیاوش؟... من چرا ازت خسته نمیمن -

ای او را از صورتش کنار زد و با لحن تر شد. موهلبخند سیاوش عمیق

 «بگو تو بمیری؟»تخسی گفت:

 نمیگم. ودیوونه! من هیچوقت این -

 ۲۶۹#پارت_

 

ی سمت راستش سیاوش کوتاه خندید. سر انگشت ماریا روی گونه

 نشست و همانجا زمزمه کرد:

 تو دوست دارم.چال گونه -

 سیاوش کنار صورتش دست کشید. صدایش مالیم بود.

 ی وجودت رو دوست دارم.همه ولی من -

اش بوسه زد و ماریا با لبخند نگاهش کرد. به آرامی روی چال گونه

ی ها، رد بوسهی آدمیه افسانه هست که میگه چال گونه»یواش گفت:

 «فرشته هاست!
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میگم من و تو از اول واسه هم خلق شده بودیم، میگی نه! ببین تو  -

مت دنبالم بوده. تا چشم خدا چقدر َجلَبی که هنوز دنیا نیومده چش

 رو دور دیدی، یه ماچ زدی سِر لپ ما و در رفتی!

ی سیاوش شد. هایش در دم شکار بوسهماریا به خنده افتاد و انحنای لب

 های دخترک سوخت و صورتش قدری جمع شد.لب

شیم. کنه سیاوش. من و تو با هم کنترل نمیی تنم درد میهمه -

 منه.ی دردهاش واسه تهش همه

ی دردهات همه»اش نشست. لب زد:ی سیاوش روی پیشانیبوسه

 «میرم ماری.بخوره به جونم. تو درد بکشی، من می

 حرف نگاهش کرد. او دوباره تخس شده بود.ماریا بی

زیر، تو کردم اون دختر آروم و سربهولی خداوکیلی فکر نمی -

کار تری دختر! وسط رابطه اینجوری وحشی باشه! از منم هات

 خواستم فرار کنم بهم تجاوز نکنی!

ی او مشت کوبید و اش را کنترل کرد. به سینهماریا به سختی خنده

سیاوش توی گلو خندید. او را نزدیک سینه کشید و ملحفه را تا روی 

 اش باال برد. موهایش را نوازش کرد و گفت:شانه

 درد نداری نفسم؟دیگه دل -

 . خوبم.نه -

 ات نیست؟هضعف چی؟ گرسن -

 نه. -

 کنه؟ذق نمیهات ذقته استخون -

 نه. -
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خب این یعنی خوشبحالت که شوهرت با این همه وحشی بازی هوات  -

رو داشته. هرچند تخت رو شکستیم و خرجِ اضافی رفت تو 

 مون...پاچه

فردا که تسویه کنم، صاحب هتل میگه »ماریا لبخند زد و او ادامه داد:

یش قلوت رو ِکی بخوریم؟  منم جای اینکه بگم های ششیرینِی بچه

پونزده ماه دیگه، میگم روم سیاه سپر دفاعی گذاشتم فعال بند و بساط 

بهم میگه و تا یه سال « عرضهبی»تخم و ترکه کساده! یارو هم یه 

 «شیم سقِز دهِن اینا.می

اینا چیه »خندید و حرفش که تمام شد، گفت:غش به او میماریا غش

 «ام؟پونزده ماه؟ مگه من زرافه یا؟ شیش قلو تومیگی س

 سیاوش توی گلو خندید و ماریا دوباره گفت:

 بگیر بخواب. ساعت خوابت گذشته هذیون میگی. -

ای کوتاه او را جلوتر کشید. تا وقتی خوابش ببرد، کنار سیاوش با خنده

پی، درنهایت دردخترک با لبخندهای پی گوشش شیطنت کرد و

 روی هم افتاد و نفسش سنگین شد...هایش پلک

 

 ۲۷۰#پارت_

 

شب،  00:00همان لحظه با اختالِف سه ساعت و نیم در ایران به وقت 

های شهر بود. آنقدر فرهاد در ارتفاع ایستاده و نگاِه عمیقش به خانه

اش پیچید. به سرمای تنهایی« خانواده»ی عمیق که گرمای واژه

یر پوست شهر هم همین رنگ را پیراهنش هنوز سیاه بود. شاید ز

گرد کرد. ژرفا زانوهایش را جمع کرده بود و او که داشت. عقب

 سمتش قدم برداشت، صاف روی صندلی نشست و نگاهش کرد.
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این نیمکت سبز، قبال پاتوق من و سیاوش و آروین بود. دلمون که  -

نشستیم و سیاوش انقدر از این در و اومدیم اینجا میگرفت میمی

ی عالم یادمون کرد که غم و غصهگفت و شوخی میدر میاون 

 بره.

لبخند ژرفا کمرنگ بود. سر انگشت فرهاد روی نیمکت سبز کشیده شد 

همیشه دوست داشتم با کسی که دوسش دارم بیا اینجا. یه »و ادامه داد:

ها مطرح کردم، سیاوش خندید گفت تو مریم مقدسی، مگه بار که با بچه

بندازه تو دامنت بلکه  خدا دست به کار بشه و یه بچه اینکه تهش خودِ 

 «شو بگیری بیاری اینجا.تونی دستاز تنهایی در بیای. اونوقت می

. بند مبدل شد. این بار فرهاد هم لبخند زدای نیملبخند ژرفا به خنده

 کنارش نشست و ناخودآگاه دقیق نگاهش کرد.

 تری ژرفا!خندی خوشگلچقدر وقتی می -

. شاید توقع این حرف را نداشت. به شالی که دور مات ماند ژرفا

 .گردنش افتاده بود دست کشید و سر به زیر انداخت

 کنی؟ ام میمسخره -

ی دخترک نشست و او نرم . دستش زیر چانهتر رفتفرهاد نزدیک

 لرزاند.های فرهاد همیشه دلش را مینرمک نگاهش را باال کشید. چشم

خندی، یادم میاد زندگی دارم. هردفعه که می هات رو دوستخنده -

 . تو بهم قوت قلب میدی. هنوز تموم نشده

هایشان . دست فرهاد حاال کنار صورتش بود و چشمژرفا جلوتر رفت

 در کمترین فاصله به هم گره خورده بود.

اش شخم خورده و زندگی زمین کشاورزی نیست که هر تیکه -

ست! یه حصول باشه. زندگی درهی محاضر و آماده واسه ارائه

دار و بدقواره که باید صاف و هموارش کنیم. اگه ی شیبدره

تو قبول کردم، اگه االن به عنوان محرِم همیشگی پیشنهاد ازدواج
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ی کنارت نشستم، بخاطر اینه که زوِر دوست داشتنت به همه

 . ها چربیدسختی

و افتاد و ژرفا بدون . دست دیگرش دور کمر البخند فرهاد کمرنگ بود

 .مکث در آغوشش فرو رفت

ام، برای تو و جایگاه خانوادگیت، کنم من و گذشتههنوزم فکر می -

 خیلی ناقابلیم.

 ژرفا از او فاصله گرفت. این بار اخم کرده بود. کمرنگ و شیرین.

ی پُر ی خالی رو بیشتر از نیمهدونم چرا دوست داری نیمهنمی -

زنی، اما خودت هیچوقت حقیقت رو می ببینی. حرف از واقعیت

و اقوام و جایی که  کنی. اسمت، فامیلیت، خونوادهدرک نمی

 کردی، هیچکدوم انتخاِب تو نبودن.زندگی می

فرهاد سر به زیر انداخت. سیبک گلویش لرزید و ژرفا صورتش را 

ریش او، مالیم و نرم بود وقتی زمزمه اش روی تهقاب گرفت. بوسه

شناسم. با طرز فکر و عقِل کاملی که شاید و رو با قلبت میمن ت»کرد:

. تو، دکتر فرهاد فقط ده درصد از جامعه به چنین کمالی رسیده باشن

ی ردیف اول علوم پزشکی و سخنراِن هشتاد درصد از کامرانی، نخبه

 17های دانشجویی هستی. تو همون مغز متفکری هستی که تو کنگره

ای که از سرتاسر دنیا ت. همون نابغهسالگی ثبت اختراع داش

 «ها از خداشونه دو دقیقه باهاش حرف بزنن.نامه داره و خیلیدعوت

فرهاد سر بلند کرد. لبخند ژرفا پررنگ بود و عمیق وقتی یک تای 

 «کافیه یا بازم بگم؟»ابرویش را باال برد:

ای کی میره این همه راه رو؟ اول و آخرش، بر»فرهاد ناخواسته خندید:

ی این ترین آدِم دنیا که حتی یادش نمیاد نخبهتو فقط فرهادم. معمولی

 «مملکته.
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. دست فرهاد هنوز کنار کمرش بود. های ژرفا جان گرفتانحنای لب

های دخترک شدت نرمک باال آمد. روی بازوی او نشست و نفسنرم

ید. اش چسب. ژرفا پلک زد و لب او به پیشانی. فرهاد جلوتر رفتگرفت

های دخترک از هم فاصله گرفت. صدای فرهاد مثل همیشه گرم بود لب

 و مالیم.

کنه تا کسی بیاد که ابدی باشه. کنه. صبر میقلب همیشه صبر می -

خونه باشه و تا آخرش لونه کنه تو دهلیز مهمون نباشه، صاحب

 ات.چپ سینه

چید و لبش تا قوس بینِی او پایین رفت. نفس گرم دخترک به صورتش پی

 دست دیگر فرهاد کنار گردن او نشست.

ها و ی سختیمن صبورترین قلب دنیا رو دارم. تو جواِب همه -

دختر نبودم، . من هیچوقت دنبال زن و دوستهامیصبوری

 خواستم... و خدا بهترین همراه رو سِر راهم گذاشت.همسر می

دخترک از های اش بود و نفسژرفا لبخند زد. لب فرهاد روی گونه

ی او بند شد و های او تندتر از هروقتی میشد. دستش به یقهلمس نفس

صورت فرهاد جلو رفت. گردن دخترک را بوسید و ژرفا سرش را 

، ژرفا کنار سمت عقب خم کرد. فرهاد که محکم در آغوشش گرفت

 گوشش زمزمه کرد:

 هات رو پُرخواست تو تنها بمونی، تنهاییهمونقدر که دژخیم می -

کنم. محاله بذارم دستات خالی بمونه فرهاد. از حاال تا نفِس می

 .های توئهآخر، کمر من جای دست

 

  ۲۷۰ادامه... #پارت_
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ی فرهاد کوتاه بود و ژرفا با شیطنت خندید. نگاه مخمور فرهاد به خنده

های باز و رژلب بنفش او بود. صورتش جلو رفت و پلکهای نیمهلب

دوستت »مترِی صورتش زمزمه کرد:د. یک میلیژرفا روی هم افتا

 « فرهاد. ِدارم شیرین

من بیشتر دوستت دارم فرهاِد »های دخترک به لبخند نشست:لب

 «.شیرین

دست گرم فرهاد کنار صورتش نشست. دخترک سرش را باالتر گرفت 

های نرم و هایش به لبهای فرهاد بسته شد و لبو یک ثانیه بعد، چشم

ی پیراهن بیشتر از قبل در مشت خورده بود. یقه ظریف او گره

دخترک مچاله شد. خودش را جلو کشید و صورت فرهاد را قاب 

گرفت. حتی وقت بوسیدن، تواضع و وقار در حرکاتش لمس میشد و با 

 گرفت.های دخترک کام میمالیمت از لب

و  . ژرفا متقابال لبخند زدصورتش را عقب برد و با لبخند نگاهش کرد 

اش دوید و خواست ی دخترانهیش گل انداخت. شرم به چهرههاگونه

اش زد و مانع شد. ژرفا که سرش را زیر بیندازد که فرهاد زیر چانه

ی او حرکت کرد وار روی گونهنگاهش کرد، سر انگشت فرهاد نوازش

و تا لِب زیرینش پایین رفت. نفس داغ دخترک به انگشتش خورد و 

اش ه جلو برد. التهاب تنش باال رفت، اما بوسهصورتش را دومرتب

های نرم او را میک میزد و ژرفا هنوز مالیم بود. متواضع و آرام، لب

اش تر از قبل همراهیتابهردو دستش را دور گردن او حلقه کرد و بی

 کرد...

ی مانتو بیرون کشید. نگاه فرهاد ژرفا دست برد و پالک را از یقه

ی آن خیره ماند و لبخند زد. دخترک شیشه روی انعکاس نور در

من هنوزم رویاتم فرهاد؟ همونقدر »طلب گفت:آگاهانه و فرصت

 «وقت تلخ و زننده نشم بعد از ازدواج!شیرین؟ یه
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های سیاه و درشت او ای میان چشملبخند فرهاد رنگ گرفت. لحظه

خی ی وجوِد فرهادی. تلتو همه»چشم چرخاند و به آرامی زمزمه کرد:

ی فرهاد ست ژرفا، اگه شیرین نبودی، خدا تو رو به قصهبا تو بیگانه

 «کرد. اومدی که دنیای منم شیرین کنی.وصل نمی

اش نشست و ی فرهاد روی پیشانیژرفا ریز و نمکین خندید. بوسه

ها کشید. حاال اسم دخترک با نفسی بلند، عطر او را به عمق ریه

ی های شمالی از آن رایحه درخت ِبادکلنش را از حفظ بود. بوی چو

 اندازه خواهانش بود. آمد و ژرفا بیمردانه می

 گرفتم سیاوش رو ببخشم. تصمیم -

ی ژرفا در سکوت نگاهش کرد. فرهاد سر به زیر، تکه سنگی را با لبه

نه بخاطر خودش، نه بخاطر خودم، »ادامه داد: جا کرد وکفشش جابه

های دژخیم زمینش بزنه. دژخیم سال بخاطر رفاقتی که دوست ندارم

شون دور کنه، اما من به عنوان ها رو از قلبسال دویده که آدم

 «زنم.کوچکترین بخش از جهان، سر جای خودم دژخیم رو زمین می

ی او را روی تصمیمش نگاهش سوی ژرفا رفت. انگار تاییدیه

فن اش کرد تلخواست و لبخند و سر تکان دادِن دخترک، مصمممی

ی ماریا تأمل همراه را از جیب شلوارش بیرون بکشد و روی شماره

ی قوِی کند. پیامکی که برای دخترک تایپ کرد، نشان از رشته

های سفیدش، ساخته بود تا انسانیتی بود که خدا با حوصله و دست

 هایش باز کند.ای از گرهسیاهی هرقدر هم قَُوت بگیرد، نتواند گره

را در هم  کرد. شب بود، اما... سفیدِی امید تیرگی به هالل ماه نگاه

زد. درست در زدود. انگار خدا همان حوالی بود و لبخند میمی

 هایش.ی هر تپش از قلِب بندهروشنایِی ماِه آسمان و در حاشیه

 

 ۲۷۱#پارت_
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اش لرزید و به آرامی چشم باز کرد. نفس بلندش مملو از های بستهپلک

ی سرِد لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. رایحهعطر سیاوش شد و 

کرد سر جایش ادکلن با بوی تنش ترکیب شده بود و ماریا را وادار می

تر از ی او، آرامبماند و بین موهای مردی دست بکشد که سر بر سینه

ی او باال کشید و هروقتی خوابیده بود. ملحفه را از کمر سیاوش تا شانه

ی ی روی زمین، تا تختی که با یک پایههای شلختهنگاهش از لباس

شکسته کج شده بود حرکت یافت. طرح لبخند، دومرتبه روی لبش 

وار تا نشست و بامالیمت بین موهای سیاوش بوسه زد. دستش نوازش

ی او پایین رفت و موهای سیاه او را بو کشید. همان گردن و شانه

 ش داد.های تنش را نوازلحظه بینِی سیاوش میان برجستگی

 صبحت بخیر خانوم موشه. -

 ی او خندید. آلود و صدای خش افتادهماریا با صدای آرام به لحن خواب

 ی دست به دیزی.صبح تو هم بخیر گربه -

تر شد و خودش را روی تن های سیاوش دور کمرش تنگی دستحلقه

 او باال کشید.

شم همچین چاشنِی ُودکا داشت. لعنتی بد ما رو آخ که دیزی -

رفت... دست که هیچی، با کله رفتم تا عمِق ماجرا و... موندم گ

تراشیدنش  تونم بگم خدا چند روز واسهای که نمیتو کِف فرشته

 وقت گذاشته تا انقدر ناز و ظریف بشه...

 ماریا بلندتر خندید و ندید که سیاوش مخمور و کج لبخند زد.

 ای انگار.صدات مثل معتادا شده سیا. نئشه -

های خمار و اوش کنار سِر او، روی متکا نشست. چشمسِر سی

 ای و خوشرنگ ماریا زل زد. های آینهآلودش به قرنیهخواب
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نیستم مگه؟ هر لحظه خماِر توئم. چیکار کردی باهام دختر؟  -

 چیکار کردی که اینجوری جلدت شدم؟

لبخند ماریا رنگ گرفت. دستش کنار صورت سیاوش نشست و ملحفه 

«ِ اوه اوه»ی او ِکش پیدا کرد. اِه سیاوش تا تِن برهنهکنار رفت. نگ

غش به حرکت یواشی گفت و صورتش را در متکا فرو برد. ماریا غش

 اش خندید.یک باره

 کنی دیوونه؟چیکار داری می -

سیاوش از بغِل چشم نگاهش کرد. دهانش به متکا چسبیده بود و 

 رسید.صدایش خفه به گوش می

 کشم مثال.یمعلوم نیست؟ خجالت م -

 ماریا بلندتر از قبل خندید و سیاوش دوباره صورتش را پنهان کرد.

 یعنی باور کنم خجالت تو وجود تو هم پیدا میشه؟ -

ی خنداِن او زل زد و با گر به چهرهسیاوش سر بلند کرد. مالمت

 دلخوری گفت:

 ام؟پشندی زمینیدست شما درد نکنه خانوم خانوما. مگه من سیب -

 هایش را به هم فشرد.بلندتر خندید و او لبماریا 

تونم قلقلکت بدم... وگرنه همچین انتقام حیف... حیف که نمی -

 گرفتم دیگه نتونی اینجوری به من بخندی پدرسوخته.می

  ۲۷۱ادامه... #پارت_

 

کرد. سیاوش پشت دستش را روی ماریا با همان لبخند غلیظ نگاهش می

 آرام بود و لحنش هنوز قدری گرفتگی وی او حرکت داد. صدایش گونه

 خش داشت.
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 درد نداری عزیزم؟ -

ماریا سر به طرفین جنباند. سیاوش صورتش را جلوتر برد و با تاکید 

 پرسید:

 مطمئن باشم؟ -

اش را بوسید. ملحفه را آرامی گرفت و او نرم پیشانی«ِ اوهوم»ماریا 

گه داشت. روی تن ظریفش باال کشید و ماریا آن را باالی سینه ن

سیاوش ِکش و قوسی به تنش داد و همانطور که شلوارش را باال 

 کشید، با خنده به تخت اشاره زد.می

این بیچاره رو ببین! نوزده شب سرویس داد، اَد شبی که باس ما  -

رسوند دهِن خودش سرویس شد. اُِور دوز ی آخر میرو به خونه

 کرد، من و تو رو هم ِول داد کف زمین.

نما و غلیظ لبخند زد و خواست بلند شود که سیاوش دستش ندانماریا د

 را مقابل او نگه داشت.

کجا کجا؟ بمون همینجا عزیزم. یه امروزه صبحونه رو دربست  -

ات همینجا مهموِن منی. شیر گرم و نوتال با تست میارم واسه

 رگ رنگ به صورِت ماِهت برگرده. بزنی تو

زد، آخرین یاوش همانطور که سوت میماریا با لبخند نگاهش کرد. س

ساز را روشن کرد. ماریا بورد تیک زد و قهوهمرحله را هم روی وایت

تلفنش را چک کرد و به محِض خواندن پیامک فرهاد، به سختی از جا 

 بلند شد و با لبخند سمت آشپرخانه رفت.

 

 ۲۷۲#پارت_
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اتاق گذاشته ی ها و وسایل را جمع کرده و گوشهساعتی بعد، چمدان

بودند. ماریا پشت میز آرایش نشسته بود. او موهایش را شانه میزد و 

داد. دستش را روی سیاوش می صدای آب، نشان از دوش گرفتن

ی تلفن حرکت داد و صدای خواننده که در اتاق پیچید، از جا بلند صفحه

 شد و سمت حمام رفت.

بود و قطرات آب یکی  هایی بسته، سرش را باال گرفتهسیاوش با چشم

غلتیدند. صدای چفت حمام که شنید، بوی اش مییکی از پیشانی تا چانه

عطر یاس را شناخت و لبخند زد. ماریا قدم قدم در آن هوای بخار 

سر به سیاوش گرفته جلو رفت و یک ثانیه بعد، تن ظریفش از پشت

رخِ چسبیده و هردو دستش دور کمر او حلقه شده بود. صورتش نیم

 تاتوی گرگ وحشی را پوشانده بود وقتی به آرامی گفت:

 تو آوردم.حوله -

 سیاوش نفس عمیقی کشید. سمت او برنگشت و در همان حالت لب زد:

کنم. با کنم آزموِن پاکی رو رد کردم. احساس سبکی میحس می -

 ریزه کف زمین.های وجوِد منم میی این آب، سیاهیهر قطره

ی سیاوش نشست و او با نفسی دخترک پشت شانههای ظریف لب

 عمیق، ادامه داد:

ماری، اگه تو نبودی، من هنوز رو مرکِز پرگاِر دژخیم وایستاده  -

 بودم...

تر شد. هردو دست سیاوش روی های ماریا تنگی دستحلقه 

 را شنید: های ظریف دلبرش نشست و صدای اوانگشت

اینه االن، با کمترین فاصله ها رو گذروندیم. مهم من و تو سختی -

دونم قرار نیست هیچ طلوع و غروبی رو بدون بغلت کردم و می

 تو بگذرونم.
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سیاوش ناخواسته لبخند زد. گرمای حمام، حال و هوایش را گرم کرده 

داد. سمت او بود و لمس تن نازِک ماریا حس و حالش را قلقلک می

رات آب یکی یکی اش خیره شد. قطبرگشت و بی هیچ حرفی به چهره

ی او غلتیدند. نگاِه سیاوش پرِت نیم تنهی دخترک میها تا چانهاز گونه

شد که قدری باال رفته خیس از آب به تنش چسبیده بود وقتی ماریا 

 زمزمه کرد:

کنه، بیشتر از خودم دوستت دارم. هراتفاقی هم بیفته فرقی نمی -

رو به زندگیت مثل یه گرگ برام جنگیدی، مثل یه کریستال نور 

 تابونم.می

های او چشم های ماریا باال رفت و بیِن مردمکنگاه سیاوش تا چشم

 چرخاند.

 تا حاال هیچوقت انقدر جسور ندیده بودمت! -

چرخید و قطراتی ماریا قدمی جلو رفت. نگاه سیاوش روی تن او می

کرد. خوردند را نگاه میکه از پیرسینگ تا پاهای دخترک ُسر می

 لویش جنبید و ماریا گفت:سیبک گ

چون تا حاال هیچوقت تا این اندازه از احساسم مطمئن نبودم. من -

 خوام فقط برای آینده بجنگم.گذشته رو شکستم. از اینجا به بعد، می

دست سیاوش جلو رفت. قوِس کمِر دخترک را لمس کرد و از همانجا 

های او تهای ماریا لرزید و به آرامی پلک زد. انگشعقب رفت. لب

تر بود وقتی کمر ماریا را به آرامی نوازش حتی از قطرات آب هم داغ

 گفت:دار میداد و با صدایی خشمی

 من کجای این آینده وایستادم؟ اصال منم قراره تو زندگیت بمونم؟-

ی سیاوش به صفر ی تنش با تن ُگر گرفتهماریا جلوتر رفت. فاصله

دانست چقدر دوست داشتنی می ی مالیمش، فقط خدارسید و زمزمه

 بود:
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 ای.تو دلیِل محکِم من، برای جنگیدن و حفِظ این آینده -

اش نشست و سیاوش ی سینهسیاوش لبخند زد. دست ماریا روی قفسه

های دخترک بسته شد و دست دیگرش را کنار گردِن او گذاشت. پلک

با قامِت هایش از هم فاصله گرفت. قِد بلنِد او، اختالِف ناچیزی لب

های سیاوش جز یک متوسِط سیاوش داشت و سر که باال گرفت، لب

های او نیاز نداشتند. سیاوش تن او را حرکت کوتاه برای بوسیدِن لب

بیشتر به خودش چسباند. لغزنده شده بود و پوست سفیدش دلبرتر از 

ی یک سانتی از همیشه برق میزد. صورتش را جلو برد و در فاصله

 زمزمه کرد: صورت ماریا

ما لُرها یه اصطالح داریم که میگه، دردت میِن تیآم! یعنی  درد و  -

 بالت بزنه به چشمام.

 های ماریا به لبخند آذین شد و سیاوش با نفسی داغ و اکید ادامه داد:لب

ببین چیکار کردی با این گرِگ وحشی که رام شده و تو رو قدر  -

 چشماش دوست داره...

ت و سیاوش با حظ و تعشق نگاهش کرد. هنوز لبخند دخترک جان گرف

قراِر آنها های بیچشم باز نکرده بود. قطرات آب، شرشرکنان روی تن

ریخت و ماریا آنقدر در آن حالت زیبا بود که پسر جوان ناخودآگاه می

 محوش میشد.

 

  ۲۷۲ادامه... #پارت_

 

دستش سمت خرمن موهای دلبرش رفت و تار موهای او را بین مشتش 

جمع کرد. سِر ماریا حاال کامال سمِت باال بود و او خمار و حریص 

 گفت:توی صورتش می
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خوام فقط نگات خواد تا ابد تو همین حالت بمونی... میدلم می -

 تونی انقدر خوشگل باشی دختر؟کنم. چطور می

تر ماریا حرفی نزد. ضربان قلبش باال رفته بود و حمام هر لحظه گرم

ِم سیاوش دومرتبه بانِگ قطراِت آب را در هم میشد. صدای مالی

 شکست:

ترین هیوالی تهران، ی زندگیم. تخسآروِم آروم، شدی همه -

کشید و خدا رو فراموش خواری که خوِن مردم رو باال میرانت

ای کردی که کنارت آروِم آرومه... کرده بود، تبدیل به پسر بچه

های ی خودش به پاکیپرستمت... به خوِد خدا قسم که با اجازهمی

 کنم ماریا.وجودت سجده می

اش را جلو برد. پیشانِی دخترک، حاال های ماریا لرزید و او پیشانیلب

از قطراتی خیس شده بود که از تار موهای لَخت و سرکِش سیاوش 

ریخت. موهای دخترک را رها کرد و دستش را توی صورتش می

بود که قلِب دخترک را  تر از آنپشِت سِر او گذاشت. نفسش داغ

 قرارتر از قبل وادار به گرومپ گرومپ نکند.بی

تا یه ساعت دیگه باید فرودگاه باشیم، ولی من از خدامه یکی دو  -

ساعت تاخیر داشته باشیم و روی تخِت شکسته هم که شده، تو رو 

 ی کور!گره بزنم به تِن خودم... یه گره

حرکت کرد، روی قلبی که  ی داغ و پرشوِر اودست ماریا روی سینه

 کرد مشت شد و گفت:کوبید و دیوانگی میسمت چپ تنش با شدت می

همینجا که نزدیکت وایستادم، انجامش بده... من همین حاال  -

 خوامت سیاوش.می

ی های بسته و چهرهسیاوش کمی فاصله گرفت. نگاهش روی چشم

های آمد. صورتش را که جلو برد، نفسرفت و میافسونگِر دلبرش می

های صورتی و نَم هایش پیچید و بدون مکث لبی ماریا به لبتند شده

ی دخترک را به کام گرفت. دست ماریا تا پشِت گردنش رفت و گرفته
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کردند، های آنها وحشی و طغیانگر پیکار میای که لبدرست لحظه

 خواند:خواننده با صدای بلند می

 من و تو به غیِر هم هیچکی رو نداریم -

 من و تو بدوِن هم دووم نمیاریم

 میرممن و تو بدوِن هم می

 میریمما دوتا بدوِن هم می

 هاییمهای قصهما دوتا آخِر عاشق

 ما دوتا با همیم اما اگرم جداییم

 میریمتو بدوِن هم می من و

 میریمما دوتا بدوِن هم می

 عشق! یعنی تو، یعنی ما، با هم...

 

 

 «پایان»
 

 

 

ی کامل و اصلِی امیدوارم از خوندن رمان لذت برده باشین... نسخه»

ی فایل رسه و بعد از چاپ کتاب، مطالعهرمان به زودی به چاپ می

 «همیشه سبز...تون مجازی غیرقانونی به حساب میاد. حاِل دل
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