برای دانلود رمان های جذاب میتوانید به سایت
جاست رمان سری بزنید .

باغ سیب
افسون امینیان

تهیه شده در:
وب سایت جاست رمان
آدرس سایت :
کانال
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تلگرام @Jast_Roman:

باغ سیب
باسمه تعالی
" فصل اول "
زندگی همه ی آدمها از زمانی آغاز می شود که بند نافشون بریده و اولین
نفس زندگی در ریه های نارسشون جریان پیدا می کند ...
همان لحظه که به اذن خدا ر وح درکالبد بدن جان میگیرد و پا به
این دنیا رنگارنگ میگذارد تا تلخی ها را کنار شااد ی ها تجر به کند و
عشاار را کنار ناکامی هایش  !....تا در کش قوس ر وزگار در بوته ی
آزمایش زیر سنگ اسیاب زندگی  ،صبرو تحمل آنها محک زده شود تا
در درگاه الهی  ،خالص ها و دانه درشات ها درسابد غر بال گری باقی
بمانند و نا خالص ها راهی ناکجا آباد شوند ....
مثال آدمها حکایت الما سی ا ست  ،که تازه از معدن ا ستخراج شده
 ....الماساای که دل به سااختی ر وزگار بدهد صاایقل پیدا می کند و
عاقبت ر وز ی قیمتی  ،چشم نواز وخوش تراش میشود.
نگاهی گذرا به چند سطری که نو شته بود انداخت  ،قواره ی جمله
ها برازنده ی هم بودند ....
هر بار که صفحه ی کاغذ را مقابلش می گذا شت میان سفید ی آن و
اعجاز کلمات گم می شد و نمی دان ست چه سحری در واژه ها نهفته
که او را به پرواز خیال وا می داشت !....
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با نوک مداد ِتپ ِتپ ضاار به ای کوتاه به صاافحه ی کاغذ زد...این

مقدمه دلخواهش بود  ،ولی باید به سااراغ سااوژه ی رمان می رفت
قسمتی که حرف اول را می زد و رمان باید
بر پایه آن شروع می شد ،نقطه ای که می توانست خواننده را افسون و

محسور خود کند  ،یا برای همیشه از دست بدهد ...
کالفه از افکار درهم و برهم که هرکدام ساااز خودشااان را میزدند ر وی
شاکم دراز کشاید و بالش را زیر آرنج هایش جا به جا کرد و درحالی که
پاهایش را درهوا تاب میداد  ،انتهای
مداد را داخل دهانش ر و برد و به تلی از کاغذ های مچاله شااده کنار
د ستش خیره شد ...خب باید برای نو شتن ازجایی شروع می کرد ،
لپ هایش از شدت استیصال پرو خالی شد...
می توان ست به سراغ یک مو ضو ع ع شقی پر سوز و گداز برود با یک
پایان خوش و رمانتیک!...
مثال دختر فقیرو پسااری پولدار واز قصااه ی وصاال آنها بنویسااد ...به
قهرمان مرد رمانش یک تیپ دختر کش بدهد  ،با یک ما شین چند
صد میلیونی و یک عمارت دو بلکس در باال ی شهر  ،با کلی خدم و
حشم که دل در گرو ی دخترفقیر و زیبا ر وی قصه دارد ...
نچی زیر لب گفت و ابرویی هم باال انداخت ،موضو ع عشر و عاشقی
و همخونه ای این ر وز ها خوراک کتابهای گی شه ها شده بود و دامنه
اش حتی به رمانهای انالین هم رسیده بود!...
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خب ر ویا خیلی هم قشنگ است و ذهن را نوازش میدهد اما مشکل
اینجا بود که نه تنها ما شین چند صد میلیونی سوار ن شده بود  ،بلکه
تنها عمارت دو بلکسی که به عمرش دیده بود
مر بوط میشااد به عروس ای همکار مامان گلی که تابسااتان گذشااته ،
ج شن عرو سی ی شان را تو ی یکی از همین عمارت های دو بلکس
بر پا کرده بود ندو الب ته ا جاره ای بود و هیچ ر بطی هم به عروس و
داماد بینوا که می بایست زندگیشان را از یک خانه ی اجاره ای اغاز کند
نداشت!...
دلش می خوا ستاز چیز ی بنوی سد که برای همه قابل لمس با شد ...
موضااوعی ساااده و بدون پبچیدگی ،تا خواننده تا ته رمانش را حدس
بزند و با خیال راحت ،پاهایش را ر وی هم بیندازد و کنار قهوه و چای
بعد ازظهرش ،رمان او را بخوانند و از عاشقانه هایش سرشار شوند ...
باز هم چ شم هایش را از ا ستی صال بر ر وی هم ف شرد تا افکارش را
متمرکز کند این بار تمام صورتش درهم شد ....
ّ
باید کمی گسااترده تر فکر میکرد به قول اقای فخار  ،اسااتاد کارگاه
نوی سندگی باید فکرش را ب سط میداد و به سراغ مو ضوعات رئال می
رفت و یک رمان با موضااوعی زیر پوسااتی که در بطن جامعه جریان
دارد بنویسند مثل «طالق» یا « اعتیاد»...
چینی به بینی اش داد و گو شه ی لبش به سمت باال کج شدو چندتار
مو ی مزاحم ر وی صااورتش را مهمان پشاات گوشااش کرد  ،هرچند
باغ سیب
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واقعیت بودند و تلخ ....ولی حو صله ی این مقوله ها را هم ندا شت
و ترجیح میداد نه با اعصاب خودش باز ی کند نه خواننده یبنوا!....
شاید هم بهتر بود خودش شروع به نوشتن کند و نام رمان را همنام
خودش « گیساو » بگذارد و قدر ی هم سالیقه به خر ج دهد و یک
کلمه ی دهان پر کن به اول یا آخر آن بچسباند تا خواننده به محض
دیدن اسم رمان او چهار میخ شروع به خواندن کند!...
اول آن را هم با یکی بود ویکی نبود آغاز کند و بنویسااد مامان گلی اش
به شااکر خدا بود و بابا ّ
فرخش متاساافانه اجل مهلتش نداد و نبود
....از بابا فرخش می نو شت که خاطره ای محو و گنگ از او گو شه ی
ذهنش بودبا چند یادگار ی کوچک....
نفس عمیقی کشااید تاحساارت هایش از نداشااتن بزرگترین بخش
زندگی اش ته ن شین شود  ،می نو شت که با وجود ندا شتن پدر  ،برای
خودش دنیای شاااد ی داشاات و دل خوش بود به خانواده ی سااه
نفریشان ....
نگاهش به سمت قاب عکس چ سبیده سینه دیوار برگ شت  ،قاب
عکس مر بع شکل ،بابا فرخش را در میان سالی نشان میداد که مثل
یک درخت خوش قد و باال بود و رنگ چشاامانش هم به همان
سبز ی برگ درخت ....و از بد اقبالی او سهمش از این وراثت فرخنده
 ،به جز سفید ی پوست پدر چیز چندان چشم گیری نبود !...
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نه قدو باال ی انچنانی داشت و نه رنگ چشمانش سبز و محسور کننده
بود  ...به جای آن رنگ قهوه
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۳۱ ۱۲.۰۷.۱۶[ ,
ای شاخه ی درخت نصیبش چشمانش شده بود ...
لب هایش را محکم بر ر وی هم فشاارد  ،خب اگر ق یا فه اش چندان
چنگی به دل نمیزد و م ثل هزاران دختر معمولی دی گر بود ا ما
خوشاابختانه چشاام ابرویش را از مامان گلی به ارث برده بود و خیلی
هم به چشم میامد ....
مینوشت که دوران دبیرستان با چه مصیبتی مامان گلی را راضی کرد تا
ابروهایش را بردارد آن هم خیلی خیلی دخترانه !...
با نوک انگشت چند ضر به ی کوتاه به شقیقه اش زدباز هم گوشه ی
لبش به سمت باال کج شد نفس عمیقی ک شید با خودش گفت« :
ا صال قیافه ر و ولش کن این همه خ صو صیات خوب دارم از اون ها
مینویساام  »....بازهم شااروع به جویدن ته مدادش کرد و در دریای
خیاالتش غرق شد...
اصال می توانست از ر وحیه ی جسورش بگوید که وقتی بچه تر بود  ،به
خاطر چثه ی درشاات و تشلش یک محله از دساات شاارو شااور ها
و شیطنت هایش درامان نبودند ،پ سر ها بادیدن او ما ست های شان را
کیسااه می کردند و کساای جرات نداشاات به او بگوید احیانا باال ی
چشاامت ابروساات !....چرا که به جای یکی که می گفت دو تا می
باغ سیب
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خورد و همه به او می گفتند «گی سو قلدره » و از هیچ بنی ب شری جز
مامان گلی ح ساب نمی برد و تا ابرو های بلند وکمند هفت و هشت
او را می دید ،ح ساب کار د ستش می امد و شیطنت هایش را داخل
جیب هایش پنهان می کرد ....خب فقط شیطنت هایش نبود  ،می
توانست از دوران درس و مدرسه هم بنویسد و بگوید که شاگرد زرنگ و
درس خوانی بوده و نه تنها همکالساای هایش  ،بلکه کادر مدرسااه و
دبیر ها هم برایش ساارو دساات می شااکسااتند و به او و نمره های
بی ستش افتخار می کردند  ....و تنها دو ست و یار غارش اف سانه تنبل
ترین شاگرد مدرسه بود و ال غیر.....
از خانواده سه نفری شان می نو شت  ،که در راس زندگی جمع و جور و
م*س*تاجری شان مامان بزرگ گالب بود و مامان گلی خو شگل و
ناز نازیش که عهده دار خر ج و مخارج خانه بود و حقوق چند غازش
را به حقوق چند غاز تامین اجنماعی شوهر مرحومش می چ سباند ،
تا چر خ زندگی را بچرخاند ...از خود ش بنوی سد که مهر تک فرزند ی
به پیشانی اش خورده بود وهیچ خواهر و برادر ی هم نداشت....
کمی هم هیجان چاشنی نوشته هایش می کرد و دوست پسر یواشکی
دوران دبیر ستانش می نو شت که ا سمش « امیر علی » بود و شاگرد
یک فست فود ی نزدیک دبیرستانی که درس میخواند ...
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امیر علی که اخر بی معرفت های عالم از اب درامد و با اولین خوا سته
ی بی نامو سی اش فهمید  ،این دو ستی های یوا شکی به مفت هم
گران است و باید آن را تو ی همان کوچه و خیابان جا گذاشت ...
البته این دوسااتی خیلی هم یواشااکی نبود همان ر وز ی که تصاامیم
گرفت با امیر علی بهم بزند مامان گلی فهمید ویک کتک ناب و ترو
تمیز نوش جان کرد و تنها لطفی که شامل حالش شد  ،این بود که
مامان گالب بویی از ماجرا نبرد ....
خ سته از ک شمکش های بی پایان ذهنی اش ....مداد را ر وی دفترچه
رها کرد و به پشت خوابید دستهایش را ر وی شکمش درهم قالب کرد
و نگاهش را به سقف اتاق نه متری اش داد و ترک کج و معو ج نشسته
ر وی آن ...
یا ا صال از مامان گلی می نو شت که در ا صل ا سمش « گل پر» بود و
همه صدایش می زدند «گلی » ....مادر مجرد ی که در آستانه ی چهل
سالگی همچنان چ شم ابرو ی زیبایش خواهان دا شت و هیچ مرد ی
را نمی پذیرفت از دم د ست رد به سینه ی همه انها میزد  ....از ع شر
پر شور دوران جوانی اش می نو شت که عا شر مرد ی با اختالف سنی
بی ست و پنج سال شد و علی رغم مخالفت های فامیل و خانواده با
او ازدواج کرد و شااد مثل همان « زن جوان و مرد پیر زنی بل ب یار و
جوجه بگیر»!....

باغ سیب
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لبخند کجی کنج لبش ن ش ست  ،خب او هم جوجه ی همان سبد
بود البته تنها جوجه ی این سبد  !....انصافا قصه ی قشنگی میشد ،
پر از فراز ونشیب  ،عاشقانه و هیجان های بسیار !...
ولی تن ها عیبش این بود که گلی جون حاضاار نبود یک خط از آن
عشر پرشور به پدرش حرفی بزند و اعتقاد داشت پرو که هست پرو تر
هم می شود  !...بهتر است به جای نوشتن رمان دعا کند کنکور یک
جای درساات و درمون قبول شااود وگرنه کار ی می کند که مرغان
آسمان دستمال به دست برایش «های های» گریه کنند!....
پوف بلند و کشاادار ی کشااید و کالفه از بالتکلیفی دساات هایش زیر
سرش گذا شت و یک پایش را باال برد و بی هدف در هوا تاب داد ....
دلش برای نویساانده های بینوا کباب شااد که چه عذابی برای پیدا
کردن یک سوژه ی ناب و د ست نخورده می ک شند  !....و آخر سر
هرکار ی می کنند یک جایی از موضو ع انتخابی شان شبیه به رمانهای
دیگر می شود خیلی نادعادالنه متهم می شوند به سرقت ادبی !......
با صدای مامان بزرگ گالب که یک ریز و مسلسل وار صدایش میزد و
بلند و کوتاه می گفت گی سو یک د ستش را از زیر سرش بیرون اورد و
بشکنی در هوا زد....
خودش اساات  ...اصااال از اول هم باید به سااراغ مامان بزرگ گالب
میرفت....شااجره نامه ی اهل محل زیر دساات او بود و به خاطر
ر وابط عمومی باالیش کل م حل او را می شاا ناخت ند و با او مراوده
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دا شتند و البته سفره ی درد و دل شان را هم کنار تجر به های او پهن
می کردند و از نصایح او بی مزد و بی منت بهر می بردند !....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۳۱ ۱۲.۰۷.۱۶[ ,
او گنجینه ی قصه های تلخ و شیرین بود  ،مامان بزرگی که جماعت
فامیل پشاات تک دخترش را به خاطر یک انتخاب اشااتباه خالی
کردندو تنهایش گذاشتند ....
اما او با تمام نار ضایتی که از این و صلت دا شت ماند و مادرانه هایش را
خرجش کرد  ....حتی دایی گر شا سب هم تاب خیره سری خواهر را
نیاورد و به نشااانه اعتراچ چمدان به دساات راهی دیار غر بت شااد و
تمام دلتنگی هایش به سااالم و احوال پرساای گاه و بی گاهش منتهی
شد و الغیر !....
از مامان بزرگ گال بی می گفت که گویی با قم صر کا شان بده ب ستونی
دا شت و همی شه ی خدا در ست مثل ا سمش هرچه مرتبط با او بود
بو ی گالب میداد از ر و سری ساتن فیروزه ای ر وی سرش گرفته که از
صبح علی طلو ع تا وقت خواب ر وی سرش بود  ،تا جانماز و چایی
که دم می کرد !...حتی ب*و*سااه های ا بدار ی که ر وی گونه می
کاشت و غرو لند ها و نک و نال هایی که برای پا دردش می کرد ...
از ساانجاق قفلی اش می گفت که همیشااه خدا جایش کنار یقه ی
لباسش بود و اعتقاد داشت این سنجاق قفلی بی قدر و قیمت  ،وقت
و بی وقت به کار ی می اید و ارزشااش انجا مشااخص می شااود ...از
باغ سیب
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خ یاطی اش می گ فت با تبحر ی باور نکردنی بدون متر و با و جب
کردن مشااتری چنان لباساای می دوخت که دهانت از تعجب باز می
ماند و انگشت حیرت به دهان می گرفتی !....
تمام داستانهای شاهنامه و افسانه ای را از حفظ بود و هزاران قصه ی
ناگفته در مخزن سینه اش پنهان داشت ...
از عالقه ی وافرش به حرف « گاف » می نوشت واسم اولین فرزندش
را «گل پر » گذا شته بود و نوه ی د سته گلش را «گی سو» و پ سر قند
عل سش را هم گر شا سب .....که از وقتی یادش می امد او را به ا سم«
دایی گر شا » می شناخت  ،هرچند که او را تابه حال از نزدیک ندیده
بود !...
خنده هایش با صدای پقی به بیرون پرواز کردبا همان خنده ی کنح
لبش با خودش زمزمه کرد:
«دایی گر شا شانس اورد و مامان بزرگ گالب خوش سلیقگی کرد و
اسم او را گرگین نگذاشت !....وگرنه مخفف اسمش چندان چنگی به
دل نمی زد !....
با همان خنده ی ر وی لبهایش خم شاد ومداد را از ر وی کاغذهایش
بردا شت و بار دیگر طبر عادت آن را میان دندانهایش ف شرد و شروع
به جویدن کرد و در دریای افکارش شروع به دست و پا زدن کرد ...
شاید از داستانهای او که پای درد دل همسایه ها می نشست سوژه ی
بکری دسااتش می امد  ،مثال یک معضاال اجتماعی مثل بیکار ی و
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یاکمی پیچیده تر از خ*ی*ا*ن*ت و یا انتقام می نو شت و ق صه ی
عروس کم تجر به را می گفت که شوهرش تنبانش دوتا شده ...چانه
ای باال انداخت و نچ محکمی گفت ومداد بینوا را از ح صار دندانهایش
نجات داد و این بار میان موهایش فرو برد.....با آن سرش را خاراند و
کلمات به ردیف در ذهنش چیده شد:
« این ر وزها مردم به قدر کافی تو ی جیب های زندگیشااان غصااه
چشاندند  ،دیگر کساای حوصااله ی جمع کردن غصااه ی دیگران را
ندارد !..و مردم اعصااب نداشاته یشاان زیاد ی درب و داغان اسات و
هرکس به قدر خوش غم و غصااه ای کنح دلش تلنبار شااده دارد
حکایت همان ضرب المثل که می گوید انقدر دارند سمن که یاسمن
توش گم است»...
دلش میخوا ست به سراغ مو ضو ع های شاد می رفت و ظنز ظریفی
هم چاشنی آن می کرد ....
برای اینکه به ذهنش ا ستراحتی بدهد تا دو باره جمله ها یه سمتش
سرازیر شود  ...از ر وی زمین برخا ست و دکمه ی ضبط صوت ر وی
میز تحریرش را فشاارد و با آهنگ خواننده ی لوس انجلساای که می
گفت « خوشگال باید بر*ق*صن » قری به کمرش داد و پیچ و تابی
هم به د ستانش و همراه ریتم آهنگ شروع به ر*ق* صیدن کرد که
ناگهان دراتاقش بدون در زدن چهار طاق باز شد و مامان بزرگ گالب

باغ سیب
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در حالی چادر نماز سفید و گل گلی اش را به سر دا شت همراه عطر
گال بش داخل شد و گفت:
«گیسااو !...خاموش کن نفیر در جهنم ر و بابا !....صااالت ظهره می
خوام نماز بخونم ،به جای این اطوار ی باز ی ها ...پا شو حوا ست ر و
بده به غذا ته نگیره ،آالن مامانت خ سته و مونده از راه میر سه  ...اون
کولر ر و هم خاموش کن با یه تا پیرهن ساارما می خور ی و می افتی
ر وی دستمون  !...ادم باید خودش عاقل باشه »!...
سشس همانطور که بیرون می رفت غرو لند کنان ادامه داد:
« دختر هم دختر های قدیم قدیما » ....
گیسااو چشاام چشاام هایش را به خاطر دل پیرزن خوش عطر و بو
ردیف کرد و ضبط صوت را هم خاموش  !....با ب سته شدن در اتاق
کمرش را تابی داد و پیچ و تابی هم به دستانش و زیر لب گفت:
« اخه کی تو ی این گرما مریض میشه گالب خانوم !....؟»
سشس موهای پر چین و شکنش را که تا ر وی شانه هایش می ر سید
با تبحر باال ی ساارش جمع کرد و مداد را در حکم گیره به م یان
موهایش فرو برد و خم شد و گوشه ی کاغذ جایی که مقدمه را نوشته
بود تاریخ را یاداشت کرد و نوشت «چهاردهم تیرماه » سشس قری به
کمر و سرو گردنش داد و تابی هم به دستانش و گفت:
« خوشگال باید بر*ق*صن »....
و همانطور بشکن زنان از اتاق خارج شد ...
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شاد ی و خوشحالی اولین چیز ی بود که او از دنیا می خواست..
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۳ ۱۴.۰۷.۱۶[ ,
خوردن قورمه سبز ی برایش اداب خاص دا شت و می بای ست با پیاز
آن را می خورد !....
پیاز کوچکی بردا شت و ر وی تخته ی آ ششزخانه آن را قرار داد و م شت
محکمی ر وی ساار آن فرود آورد و پ یاز بینوا در دم پخش و پال شااد و
صدای معترچ مامان گلی به هوا رفت و گفت:
« دختر مگه نو خونه چاقو نداریم!...؟ یه کم خانومانه رفتار کن»!....
مثل همیشه چشم چشم هایش را ردیف کرد ور وی صندلی اششزخانه
ن ش ست و پیاز را گو شه ی ب شقابش گذا شت و در حالی که آن را همراه
قاشر های پرو پیمانش گاز میزد جواب داد:
« چشاام گلی جون  ...باشااه ،باشااه دفعه ی دیگه خانومانه پیاز می
خورم »....
مامان بزرگ گالب قاشار ماساتی ر وی لیمو عمانی در ون یشاقایش
ریخت و قدر ی آن را ف شار داد تا تر شی آن با ما ست مخلوط شود و
ر وبه گلی خانوم شد و پرسید :
« میگم گلی جان ای کاش با صاحب خونه صحبت می کرد ی و یه
کم ر وی اجاره حونه می کشااید و امسااال هم همین جا می موندیم
 ....دو سال این جا ه ستیم و نمک گیر کوچه و محل و هم ساده ها
و بقالی هاش شدیم»...
باغ سیب
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گلی خانوم به یاد چشاامان هرز صاااجب خانه افتاد که این ر وزها با
دیدن او پیچ چشمانش شل می شد و هرز می چرخید  ...و راه و بیراه
با بهانه و بی بهانه مثل آگهی بازرگانی از راه می رس اید ...نفس عمیقی
کشید و جرعه ای از اب نوشید تا لقمه هایش ته نشین شود و پله ها
را بهانه کرد و جواب داد:
« قر بونت برم پله برای پاهای شما سمه ...این جا هم که آ سان سور
نداره و نفس برات نمی مونه تا این سااه طبقه ر و ب یای باال ....خدا
کری مه یه کم پس انداز دارم می گذارم ر وی پول پیش و یه جای بهتر
اجاره می کنیم  ....اون پراید قراضااه ر و هم برای رفت و امد نیاز داریم
وگرنه می تونستیم ر وی پول اون هم حساب کنیم »...
سشس مسیر نگاهش را به سمت گیسو تغییر داد که با ولع پیاز را گاز می
زد و پشاات ساار هم قاشااقش پرو خالی می شااد و با دیدن مداد ال ی
موهایش دلش ضعف رفت و با لبخند ی کنج لبش پرسید:
« اون چیه ال ی موهات مگه کلیشس ندار ی مادر!....؟»
لق مه اش را با جر عه ای آب پایین داد و در حالی که به خد مت ته
بشقابش می رسید جواب داد:
« ابزار کارمه  ،دم دستم باشه بهتره »!....
گلی خانوم تا ته منظورش را متوجه شااد و لبخند ی محو کنج لبش
ن ش ست وطره ای از موهای قهوه ای اش را که مهمان صورتش شده
بود پشت گوشش مهمان کرد و پرسید:
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« چه خبر از کارگاه نوی سندگی .....؟ پی شرفتی دا شتی ...؟ همه چیز
خوب پیش میره ...؟»
« تازه سه جلسه رفتم  ...امروز هم که تعطیل بود  ....ولی برای شنبه
باید یه دا ستان کوتاه اماده کنم  ...و هنوز تو ی ب ب سم الله موندم و
نمیدونم از چی بنویساام  !...نگران اون نیسااتم از پسااش بر میایم ...
ت صمیم گرفتم تو ی تاب ستون قبل از اعالم نتایج کنکور یه رمان بلند
بنویساام بعد هم چاپش کنم  ..همه امیدم به مامان بزرگ گالب که
یه داسااتان نون و ابدار برام تعریف کنه  ....دنبال یه سااوژه می گردم
ناب و ترو تازه »....
گالب خانوم که این موضااو ع به مذاقش خوش امده بود و عاشاار
قصه گفتن بود خنده ی ریز و نخود ی کرد و جواب داد:
« باشه مادر  ....ظرفها ر و که شستی و دوتا چایی تازه دم هم که اورد ی
برات قصه ی رستم وسهراب ر و میگم »...
گیسو معترچ چشمانش را قدر ی درشت تر کرد :
« مامان بزرگ این قصه ر و فردوسی خیلی وقت پیش زحمت کشیده
و خیلی خیلی قشانگ به صاورت شاعر نوشاته  ...من یه قصاه ی
ع شقی میخوام که پر سوز وگداز وهیجانی با شه ...یه مو ضو ع بدیع و
ترو تازه »...

باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

18

مامان بزرگ گالب دستی به موهای پنبه ای اش کشید و دستی هم به
پر ر وسری فیروه ای اش برد و قاشر ماستی به دهان گذاشت و جواب
داد:
« باشه مادر قصه ی یوسف و زلیخا خوبه !....؟:
گلی خانوم خنده هایش به پرواز درامد و اخرین قا شر غذایش را هم
از داخل ب شقاب جمع جور و ر وانه ی دهانش کرد و به گی سو ز ل زد
که لشهایش از حرص پرو خالی می شد ...
گیسااو هم میدانساات این پیززن خوش عطر و بو و ز برو زرنگ  ،در
حال پیچاندن اوست و این بار با لحنی ملتمس گفت:
« قر بون او عطر گال بت برم یه قصااه از همون هایی که خانوم ها و
تازه عروس های محل برات تعریف می کنند برام بگو تا یه سااوژه
د ستم بیاد ق صه ی یو سف و زلیخا ر و کجای دلم بگذارم آخه ا این
قصه ر و که همه شنیدند »!....
گالب خانوم تابی به هیکل فر به و تشل و مشلی اش داد و قدر ی ر وی
صندلی آششزخانه جا به جا شد :
«یاد بگیر ....آدم باید خوش عاقل با شه  ...وقتی ک سی پی شت میاد و
حرف دلش ر و میریزه ر وی طاقچه ی درد و دل باید امانت دار باشی و
اون ر و براش گوشه دلت حفظ کنی که غیر این باشه خ*ی*ا*ن*ت
کرد ی به اعتمادش »....
سشس دستی در هوا به سمت او پرتاب کرد ادامه داد:
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« دنبال یه سوجه ی دیگه برای قصه ات باش»....
گی سو اما خیال کوتاه امدن ندا شت  ،صندلی را پیش ک شید پایه های
آن جیر حیر ناسااور ی را مهمان گوشااش هایش کرد جفت گالب
خانوم نشست :
«مامان بزرگ اهل محل ر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۳ ۱۴.۰۷.۱۶[ ,
و ولش کنید  ....از خودتون بگید چه جور ی با بابا بزرگ خدا بیامرز
آشنا شدید !...؟ از شب عروسی تون بگید چی کار کردید!...؟»
گالب خانوم که برداشت بد ی از حرفهای گیسو کرده بود  ،لب گزید و
چشاام غره ای جانانه ر وانه اش کرد و درحالی که ساارش را به اطراف
تکان میداد ر وبه گلی خانوم شد:
«تحوبل بگیر گلی خانوم ...بو ی بی حیایی از حرفهای دخترت میاد
 ...من میگم دختر هم دختر های قدیم  ،به من میگی چرا این
حرف ر و میزنم  ...دختر به قاعده ی گیسو وقت شوهرشه .
به جای این اطورای باز ی ها می فر ستادیش به گل دوز ی  ،آ ششز ی ،
یا اصال چرا راه دور بریم  ،اگه دل داده بود تا به حال ور دست خودم یه
خیاط قابل شده بود »...
ُ
ساشس با ر وی ترش از جایش بلند شاد و همانطورکه زیر لب غرولند
های نا مفهوم ش را ردیف می کرد از آششزخانه خارج شد ...
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گیسااو گیج می زد و نمی دانساات کدام قساامت حرفهایش به مذاق
مامان بزرگ گالب خوش نیامده  ،باچشاامانی گرد ر و به مامان گلی
شد و کوتاه پرسید:
« کجای حرفم بو ی بی حیایی میداد !...؟»
گلی خانوم در حالی که به ز ور خنده اش را جمع و جور می کرد از ر وی
صندلی بلند شد و مشغول جمع کردن بساط پهن شده ر وی میز شد
و سری باال انداخت و جواب داد:
« منظورت ر و بد متوجه شاد ...پاشاو کمک کن میز ر و جمع کنیم
 ...از تو نویساانده در نمیاد  !...باید به جای کالس آموزش نویسااندگی
تعلیم رانندگی ثبت نامت می کردم  ،هرچی تواناییت باالتر با شه تو ی
جامعه کمتر صدمه می خور ی  ....خدا کنه کنکور قبول بشی و خیال
من هم راحت ب شه  ،توقع زیاد ی ندارم  ...همین که تهران با شی و
رشته ی پزشکی و یه دانشگاه دولتی برام کافیه »!....
از جایش برخا ست و د ستش را بند لبه ی میز کردو نگاهی به مامان
گلی کم توقع اش انداخت  !....گوشه ی لبش کج شد و به سمت باال
ج ست و همراه آن یک چ شمش هم کوچک تر شد...مامان گلی در
سر ر ویای پزشک شدن او را میشرواند و او ر ویای نویسنده شدن را!...
محال بود منصاارف شااود و به این قانون نانوشااته باور داشاات که
خواستن توانستن است ....
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برای تحقر آرزو ها باید ج سور بود و گرنه دنیا پرازآدمهای خوش فکر
ا ست که آرزو های شان فقط تا مرز ر ویا پرواز می کنند و بال می گ شایندو
او همواره آرزو ی پروازداشت.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۲ ۱۴.۰۷.۱۶[ ,
شتاب زده موهایش را به حصار کش سبز رنگی دراورد و انها را دم اسبی
بست و شال مشکی اش را ر وی سرش نشاند و درحالی که مداد و پاک
کن و دست نوشته هایش را از ر وی میز تحریر برمی داشت و به داخل
کیفش ُسر میداد سرش را به سمت در اتاق چرخاند و با صدای بلند
در جواب مامان گلی که مسلسل وار صدایش میزد گفت:
« مامان صبر کن دارم میام »....
صاادای غرولند مامان گلی برایش نامفهموم بود و می دانساات یک
خط در میان ناساازایی پرو پیمان پشاات بندش جمله ها ر وانه اش
میکند  !....بی خیال نگاه کردن در اینه شااد و کوله اش را ر وی شااانه
اش انداخت و با لبی خندون ترو فرز حاضاار به یراق کنار در ایسااتاد و
گفت:
« بریم من آماده ام »....
مامان گلی که لبهای خندان او را دید ع صبانیتش قدر ی فرو کش کرد
 ،ولی هنوز لحنش تندو تیز بود :
« گیسو وای به حالت اگر دیر برسم سر کار  ....مرخصی که ندارم اگه به
خاطر غیبت از حقوقم کسر بشه  ،منم از پول تو جیبی تو کم می کنم
باغ سیب
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 !....ظهر هم که کارگاه نویسندگی تعطیل شد مثل قرقی میای خونه
...بهت زنگ میزنم  ،دیر برساای بازم از پول تو جیبی ات کم می کنم
»!....
نمی دانست چرا مامان گلی تمام دق و دلی هایش را سر پول تو جیبی
های الغر مردنی او خالی می کند !...؟ و چپ و راساات به آن بینوا که
ز ورش به هفته ام نمی رسد خالی می کند !...
پول تو جیبی هم چیز ی نبود که بشااود با آن شااوخی کرد  ،تندو تیز
کفش هایش را به پا کرد و ر وبه مامان بزرگ گالب که پای بساااط
چای و صااب حانه نشااسااته بود ،یک ب*و*س پر تاب کرد و با
خداحافظی ساارسااری مثل تندو تیز از پله ها ساارازیر شااد  ...گالب
خانوم لبخند ی ر وی لبهای پر چین و شااکنش افتاد و درحالی که
سرش را به اطراف تکان میداد گفت:
« بهش سخت نگیر مادر  ...جوونه و پر شور و شر  ...برو تا بی شتر از
این دیرت نشده »!....
اما گلی خانوم  ،تمام دلواپساای هایش فقط ثمره ی زندگی اش بود ،
میوه ای که محصول یک عشر نا به هنجار و غیر متعارف بود !....
سرش را به به ن شان تایید حرفهای مادرش تکان داد و با خداحافظی
کوتاهی به دنبال گیسو راهی شد ....
****
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بع ضی از آدمها خا صند  ....خاص بودن یک امتیاز ا ست و ویژگی که
هر ک سی ندارد .....و باید برای خاص بودن وقت و زمان خر ح کنی و
ّ
آقای مهرداد فخاراین امتیاز را داشت ...
دستش راستش را زیر چانه اش ستون کرد و به او که فن رمان نوشتن
را گام به گام  ،پای تخته وا یت برد حک می کرد نگاه کرد  ...مرد ی
میان سال با قامتی متو سط که عینک حزء الینفک چهره ی الغر و
ا ستخوانی اش بود  ....هرچند که قدو باالیی چندان دلر بایی ندا شت
ولی رفتار مردانه اش بد جور ی به دل می ن ش ست و موهای جوگندمی
کنار گوش هایش زیاد ی به چهره مردانه اش برازنده بود و دختر های
کالس برایش سرو دست می شکستند....
ّ
ّ
مهرداد فخار  ....پله های ترقی را به جای باال رفتن پرواز کرده بود!...
و سااه تا رمان موفر و پر فروش هم داشاات و حاال هم با این کارگاه
نویسندگی برای خودش اسم و رسمی بهم زده بود و به جوجه نویسنده
هایی مثل او که آرزوهای دور و دراز در ساار می پروراندند  ،فوت و فن
رمان نویسی را می آموخت ....
با ُسقلمه ای که مهمان پهلویش شد از افکار درهم و برهمش یه جو
کالس پرتاب شااد و گیج و گنگ به ساامت افسااانه برگشاات و تا می
ّ
خوا ست بشر سد که  «:چی شده ...؟» آقای فخار او را مخاطب قرار
داد و گفت:
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« خانوم درخ شان فکر می کردم کالس براتون جالبه  ....شور و شوق
نوی سندگی تون فرو کش کرده یا حرفهای من ک سالت باره !....؟ که
هرچی صداتون می کنم حواب نمیدید »!...
شرمنده از ر وی صندلی دانش آموز ی چوبی اش برخاست  ،ندیده می
دان ست که تمام نگاهها به سمت او متمایل ا ست و این اولین بار ی
ّ
بود که آقای فخار کسی را برای حواس پرتی شماتت می کرد !...
« ببخشید استاد  ...دیگه تکرار نمیشه »....
ّ
فخار سری به عالمت تایید حرفهای اوتکان داد ،در ماژیک را ب ست و
آن را ر وی میز کنار دستش قرار داد و شمرده تر ر وی به گیسو گفت :
« برای نوشااتن فقط قلم و کاغذ کافی نیساات ،باید از دل و جونت
مایه بگذار ی و مثل عقاب حوا ست به اطراف با شه  ...ر ویا ر و همه
ی آدمها دارند و بین اونها فقط ک سانی نوی سنده می شن که بتوند ر ویا
هاشون ر و بنویسند  ...پس به جای اینکه خیال پرداز ی کنی حواست
ر و به کالس بده و اول فوت کوزه گری ر و یاد بگیری و بعد شاروع به
نوشتن ر ویاهات بکن»....
حرف ح ساب جواب ندا شت چ شمی گفت و سر جایش ن ش ست ...
ُ
اف سانه گویی در و گوهر از دهان ا ستاد فخار بیرون میریخت  ،که تندو
سااریع با خطی کج و معو ج حرفهای او را یاداشاات میکرد و با تمام
شاادن جمله های او نقطه ای پر رنگ انتهای جمله اش گذاشاات و

25
دور آن را هم خط کش اید و با لبخند ی کنج لبش ،جایی حوالی گوش
گیسو گفت:
«هال ک این منطر و حرف زدنش هسااتم آدم در جا میخکوب می
شه  ...ای کاش من ر و ماخذه می کرد»!...
ّ
چشام غره ای به افساانه رفت ....و مدادش را برداشات و نکات پای
تخت
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۲ ۱۴.۰۷.۱۶[ ,
ه را یادا شت کرد و فخار هم چ شم از سر فرو افتاده ی گی سو و اخم
بین دوابرو ی کمانی اش گرفت و پای تخته عنوان موضااو ع جدید را
با خط خوش نوشت  «....عشر »!....همه یک صدا هورا کشیدند و
پ سرها ایول گفتند و دختر ها ای جانم  !....یکی از پ سر ها که یو سفی
صاادایش میز ند دسااتش را به همراه خودکارش نمادین باال برد و
پرسید:
« استاد میشه از تمام عشر هامون بنوسیم !....؟»
همین یک جمله کافی بود تا شااور جوانی هله هله کنان از گرد راه
برسد و خنده ها به پرواز در آید ....
از جمع پ سر ها که دو ردیف صندلی جلو ی کالس ن ش سته بودند ،
پ سری که ریش تنک و م*س*ت ضعفی دا شت و برای خودس بچه
مثبتی بود استغفر اللهی واضح و آشکار گفت...
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فخار به سمت میز چوبی کنار تخته وایت برد رفت و با د ستهای گره
شااده ر وی سااینه اش به آن تکیه داد و لبخند ی هم مهمان لبهای
نازکش شد و با صدای یکی از دختر ها نگاهش به انتهای کالس تغییر
مسیر داد...
« ا ستاد منظورتون ع شر معنویه یا زمینی و چند صفحه باید بنوی سم
...؟»
« این مورد دل به خواهه هر کدوم ر و که دو ست دارید انتخاب کنید ،
ولی باید پراز حس با شه  ،ان شاء نمی خوام یه مطلب ا ستخون دار که
جون داشته باشه و تا آخرین خطش ر و با عالقه بخونم »....
در کالس همهمه به پا شااد و هرکس چیز ی می گفت و بعضاای ها
خود شیرینی می کردند و برخی هم مزه می ریختند  ...گی سو باز هم
دسات زیر چانه اش گذاشات این بار نه برای اینکه در خیاالتش غرق
شااود ،بلکه عزا گرفته بود و نمی دانساات چگونه از چیز ی که تجر به
نکرده مطلبی استخوان دار بنوی سد ...افسانه سرش را بیخ گوش او فرو
برد و پچ پچ کنان گفت:
« حاال تکلیف من که فقط بلدم عاشاار بشاام و نمیتونم ازعشاار
بنویسم چیه ! ...؟»
با صدای یو سفی نگاهش رااز اف سانه گرفت و م سیر دیدش به سمت
یوسفی کج شد :

27
« ا ستاد می شه جل سه ی بعد عنوان تاب ستان خودرا چگونه گذراندید
انتخاب کنید و زیادوارد بحث های تخصصی نشیم !...؟»
باز هم شلیک خنده به هوا پرتاب شد و لبخند های آقای فخار هم
به پرواز در آمد و دندانهای ردیفش را به نمایش گذاشاات و برای اینکه
حواس ها را جمع خود ش کند چند بار کف د ستش را برهم کوبید
و با صدایی بلندتر از همهمه ی کالس گفت:
« بچه ها  ...گوش کن ید شاایطنت هاتون ر و بگذار ید برای بعد ...
حاال هم دا ستان های کوتاهی که قرار بود برای این جل سه آماده کنید
و بیارید تا سر فر صت بخونم شون ....بهترین ر و انتخاب می کنم تا
تو ی کالس خونده بشه و نقد و بررسی کنیم»
زرنگتر ها برای خودشیرینی هم که شده پیش قدم شدند  ...یکی دوتا
از دختر ها هم برای دلر بایی به میز فخار چساابیدند و افسااانه هم به
جمع آنها پیوست ...نبوت به او که رسید به دست نوشته های الغر و
مردنی اش نگاه کرد  ..این چند سطر بی شتر به ان شاء شباهت داشت
تا دا ستان کوتاه  ...چاره ای نبود  ،از جایش برخا ست و با قدمهای
شل و وارفته به سمت میز فخار رفت و اخرین نفر مثل بچه دبستانی
ها که دفترچه ی دیکته ی پر غلط امالیی شااان را ر وی میز معلم می
گذارند با سری افتاده د ست نو شته هایش را ر وی میز گذا شت و فخار
به تصااور اینکه از برخورد او ناراحت اساات درحالی که نوشااته های
شاگردانش کالش را مرتب میکرد پرسید:
باغ سیب
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« خانوم درخ شان  ....می دونم این جا دان شگاه نی ست و این همه
سااخت گیری مورد ی نداره  ! ...ولی من برای وقتی که می گذارم ،
حتی اگه بابتش پول بگیرم ارزش قائلم و دلم نمیخواد فکر کنم تو ی
کالس مفید نیستم »...
گیسو نگاهش را به سمت او باال آورد و از چانه ی گرد و ریش پروفسور ی
تا چشم هایش باریک شده اش امتداد پیدا کرد و کوتاه جواب داد:
« از راهنمایی تون ممنونم استاد»....
مهرداد سری به عالمت تایید تکان داد و دست نوشته های بچه ها را
به زیر بغلش هول داد از جایش برخاست و ر و به شاگردانش گفت:
« بچه ها خسته نباشید وقت کالس تموم شد »...
شاگردان کالس دو د سته شدند  ،عده ای از پ سرها که ذوق نوی سندگی
در خونشااان به غلیان افتاده بود همراه برخی از دختر های ترو گل و
ورگل راهی شاادند  ،تا در باب موضااو ع هفته ی اینده به نتیجه ی
مثبتی برسند و جمعی از دختر ها گرد استاد فخار جمع شدند وهمراه
او از کالس بیرون رفتند که البته افسااانه هم جزء گروه دوم بود و هول
و د ست پاچه از او خداحافظی سر سری کرد و پ شت سر فخار به راه
افتاد !...
پوف ک شدار ی ک شید و ر وی صندلی مهرداد فخار هوار شد ،د ستی زیر
چانه اش زد و آهسته و نرم چیز ی شبیه به پچ پج با خودش گفت:
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« حر با یوسفی بود ای کاش استاد موضو ع جلسه ی بعد را تابستان
خود را چگونه گذراند ید انتخاب می کرد  !....عشاار پیچ یده ترین
حس دنیاست »...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۰ ۱۵.۰۷.۱۶[ ,
عاشر شبهای تابستان بود  ،اگر برق نمی رفت و به اجبار از باد خنک
کولر محروم نمی شااد !...و هنداونه ای یا شاار بت خنکی هم کنار
دستش بود و مجبور نبود در باب عشر بنویسد...
نگاهش را از نور ترسان و لرزان شمع که فطره قطره درحال آب شدن
بود گر فت و به عادت همیشااگی ته مدادش را م یان د ندان هایش
مح صور کرد و نگاهش ر وی مامان بزرگ گالب ن ش ست  ،او راه حل
فرار از گرمای شبهای تابستانی را یافته بود ،با باد بزن حصیری اش که
سوغات شمال سفر پار سال تاب ستان بود  ،خودش را باد می زدو نرم
نرمک ترانه ای قدیمی را هم زیر لب زمزمه می کرد...
مامان گلی هم خ سته از یک ر وزمرگی دیگر و بدو بدو هایش  ،سرش
ر وی بالشت بود و خستگی و گرما برایش رمقی نگذاشته و با چشمانی
ب سته  ،گاهی جواب مامان بزرگ گالب را موجزو مخت صر میدادوبعد
هم چرتی میزد...مداد را از حصاار لبهایش بیرون کشاید و دو باره کنار
شمع خم شد درحالی که چمشاته زده بود نوشت:
« عشاار حس لطیفی اساات که نرم نرمک میاید و مهمان دلت می
شود وکنج ان می نشیند تا به خودت بیای با خودت چرتکه بینداز ی
باغ سیب
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و دو دو تا چهار تا بکنی صاحب خانه ی قلبت می شود و کلید را هم
م یان ج یب هایش می گذارد ....تو می مانی و یک دن یا حس های
جدید »...
هنوز جمله اش به انتها نر سیده بود که با صدای مامان بزرگ گالب
سر بر داشت و کمر راست کرد:
«دختر اون جور ی خم نشااو قوز ی میشاای و اون وقت کساای نمیاد
سراغت ها ....و مجبور می شیم به خمره قد هیکلت بخریم و تر شی
زم*س*تون ر و تیار کنیم »....
موهای پخش و پالیش را به پ شت گوش هایش فر ستاد و خودش را
تصااور کرد که میان کوزه ی بزرگی میان ساابز ی های معطر  ،کلم و
بادمجان قرار گرفته بود و بر سرش سرکه میریزند!...
با این مزاح ما مان بزرگ گالب لبخند ی ر وی لبش جان گر فت و
پرسید :
«مامان بزرگ تا به حال عاشر شد ی....؟»
گالب خانوم چ شمانش را در حدقه تابی داد و آن را قدر ی گرد کرد و با
نوک باد بزن به پای گلی خانوم ِتپ ِتپ ضر به ای آهسته زد :

«پاشااو گلی  ....از حرفهای دختر دساات گلت بو ی بی حیایی میاد

»!...
سشس تابی به گردنش داد و مسیر نگاهش را کج کرد و سری به اطراف
تکان داد:
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«همین مامانت عاشر شد برای هفتادو هفت پشتم بسه »!....
آنگاه با چ شمانی ُبراق شده که سفید ی آن زیر نور شمع بی شتر می
نمود تابی به باد بزنش داد اضافه کرد:
«یاد بگیر  ....آدم باید خودش عاقل باشه  !...قدیما از این قرتی باز ی
ها نبود که ....دختر ر و  ،مادر پساار نشااون می کرد و می رفت ند
خواستگار ی وقتی عقد بسته می شد محبت هم بین شون ری شه می
کرد و با کم و زیاد هم می ساااختند ...قدیمی ها راه رساام زندگی ر و
خوب بلد بودند ،نساال ما اگه چیز ی خراب می شااد درسااتش می
کردند و دور نمی انداختند ...این قانون مختص به و سایل خونه نبود
و شامل رابطه ها و برخوردهاشون هم می شد »....
گالب خانوم لبهای خشااکش را با ز بان تر کرد و بعد از نفساای کوتاه
جمله هایش را ردیف کرد:
« ولی قر بونش برم حاال  ،جوون ها شب عا شقند و صبح فارغ ...و
به شش ماه نرسیده دست به کمر می شن که چی تفاهم نداریم و باید
طالق بگیریم به خودشون سر سوزنی سختی نمیدن »....
گالب خانوم انگ شت ا شاره اش را به سمت او کمانه کرد و با همان
چشمان ُبراق شده ادامه داد:
«نخودچی خوب گوش کن ببن چی میگم ....بعد از فوت شااوهر
خدا بیامرزم اونقدر حواساام پی خر ج و مخارح خونه و دوخت و دوز
لباس مردم بود حواساام از گلی پرت شااد و به موقع گوشااش ر و
باغ سیب
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نشیچوندم و رفت پی دلش و به حرف بزرگترش گوش نداد ....لجباز ی
کرد و خیر سری !...اما شیش دونگ حوا سم به تو ه ست نمی گذارم
تاریخ تکرار بشه ...به امید خدا دانشگاه هم که قبول شد ی آسه میری
و آسه میای و از این قرتی باز ی ها در نمیار ی »...
خب گو یا قرار بود ترکه ای که مامان گلی جا خالی داد و نوش جان
نکرد قسمت او شود ...اما باسیاست تر از این حرفها بود و می دانست
حرفش را کجا و چه وقت خر ج کند  ،تا خریدار داشته باشد !...
« مامان بزرگ هرچی شما بگید  ...ا صال خوبه زیر نظر شما عا شر
بشم »....
گالب خانوم خنده ی نخود ی کرد و دندانهای مصاانوعی اش را به
نمایش گذاشت و زیر لب پدر صلواتی نثارش کرد...
ولی گلی خانوم ب حث به مذاقش خوش ن یا مده بود و خواب پر پر
زنان پرکشد و رفت و با اوقاتی تلخ  ...سرش را از ر وی بالشت برداشت
و با سگرمه هایی درهم از جایش برخاست و دستی به موهای پخش
و پالیش کشید و درحالی که به سمت آششزخانه ر وان بود گفت:
« من میرم شااام را آماده کنم انگار برق حاال حاال خیال اومدن نداره
»....
به محض رفتن مامان گلی گویی پایش را از ر وی س ایم برق برداش اته
با شد باالفا صله برق آمد و نور در ف ضا پا شیده شد و شعله های کم

33
سو ی نور شمع میان آن هم حجم ر و شنایی محو و کم رنگ شدند
...
مامان بزرگ پاهایش را دراز کرد بی خ یال دلخور ی دخترش تابی به
باد بزن داد :
« آخیش خدا پدر و و مادر ادی سون ر و بیامرز و نور به قبرش بباره  ...که
نور به زندگیمون پاشید »...
ساشس درحالی که باد بزنش را تندو بی وقفه پشات سارهم به اطراف
تکان م
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۰ ۱۵.۰۷.۱۶[ ,
یداد ادامه داد:
« دختر تو که این قدر قدمت سبک بود ز ودتر بلند می شد ی هال ک
شدیم از گرما »....
گی سو شروع به جویدن انتهای مدادش کرد و نگاهش به ر وی مامان
بزرگ شو خ و شنگش ثابت شد که هنرمندانه حرف دلش را میزد و
ماهرانه ساار حرف را به ساامت دیگر می چرخاند ...با صاادای او
حواسش به سمت او برگشت :

ُ ُ
«گیسااو تو هم به جای اینکه ز ل ز ل به من نگاه کنی پاشااو برو اون

کولر ر و ر وشن کن جهنم اومد جلو ی چشمم»...
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مداد را ر وی نوشااته های نیمه تمامش رها کرد و با چشاامی ترو فرز از
جایش بر خاساات  ...و قت رفتن ما مان بزرگ گالب را د یدکه پر
ر وسری فیروزه ای اش را به پشت سر هول داده و سرش
را ر وی بال شت می گذا شت  ،حاال نوبت او بود که چرتی قبل از شام
بزند ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۹ ۱۹.۰۷.۱۶[ ,
پشت میز اششزخانه نشست و دستی به زیر چانه اش زد و درسکوت به
مامان گلی چشاام دوخت  ،زنی که در آسااتانه ی چهل سااالگی ،
همچنان زیبا بود ...وچشاامان خوش حالت و ابروهای کمانی اش
همچنان دل میبرد و هیکلش هم در گذر زمان همچنان د یدنی بود
....
مامان گلی اش را مثل کف د ست از حفظ بود ومی دان ست حرکات
تند وشااتاب زده و اخم میان قوس ابروهایش نشااان از دلخور ی اش
دارد !...مادر مجرد ی که به بهشاات پشاات کرد  ،تا در جهنم سااختی
ر وزگار بهشت را برای تک دخترش بسازد...
اب دهانش را فرو داد و آه سته چیز ی شبیه به پچ پچ صدایش زد «:
مامان گلی »....
گلی خانوم بغض هایش را همراه آب دهان فرو داد و بی آنکه برگردد ،
خال ل س ایب زمینی ها را به داخل ماهیتابه ریخت و صاادای جلز و
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ولز شان به هوا رفت...تاب نیاورد واین بار با صدای بلندتری صدایش
زد:
«مامان گلی ...ببخ شید ،تق صیر من بود نباید بحث ع شر و عاشقی
ر و پیش می کشاایدم...واسااه چی دلخورشااد ی ...؟خودت که بهتر
میدونی مامان بزرگ چیز ی تو ی دلش نیست»....
به سمت گیسو برگشت و دستهایش را از پشت بند لبه ی کابینت کردو
ساارش را قدر ی باالتر گرفت تا حلقه های اشااک در چشاامانش ته
نشین شود ....عاقبت خسته از کشمکش های بی پایان ذهنی قاشر
چوبی راکنار گاز رها کرد و صاندلی را پیش کشاید و درسات ر وبرو ی او
نشااساات  ...ودرحالی که دسااتانش میلرز ید  ،آنها را درهم گره زد
ونگاهش به ر وی انها ثابت ماند و بغ ضی که می رفت به ا شک تبدیل
شود را هم با آب دهانش فرو داد :
«از مامان گالب دلخور نیسااتم هرسااختی که تو ی زندگی کشاایدم
مسااببش خودم بودم ....وقتی تو ی چاله ای م یافتی  ،تا به خودت
بیای و بخوای از اون چاله بیرون بیای فرصت های زیاد ی ر و ازدست
داد ی...حاال شااده حکایت زندگی من ....عشاار به پدرت برای من
همون چاله بود  ،که تمام فرصاات های زندگیم ر و از من گرفت ...
هیچ وقت نمی خواستم از پدرت و عشقی که بین مون پا گرفت به تو
حرفی بزنم تا مبادا باعث بشااه افکارت ر و تحت شااعاع قرار بده به
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در ست لطمه ای بزنه ....ولی بع ضی از ق صه ها ر و باید شنید تا دیگه
تکرار نشه »...
گی سو از هیجان ز بان به کامش چسبیده و چشمانش از اشتیاق گرد و
مدور شده بود  ،لبهایش را با ز بان قدر ی ترو تازه کرد و ر وی صندلی
جا به جا شد بازهم ارنج دستش را ستون چانه اش کرد ...
« از پدر بیمارم و فروش خونه و ر وزگار م*س*تاجری چیز ی نمیگم
 ،که م یدونم بارها از ما مان بزرگ گالب شاان ید ی ...ولی میخوام از
ع شقی بگم که سرنو شتم ر و عوچ کرد  ....از لجباز ی هام بگم  ،از
اشااتباهی که به قیمت عمر وجوونیم تموم شااد و درنهایت باعث از
دست دادن کانون گرم خانواده ام شد »
گیسو نگاهش ر وی چشم وابرو ی کمانی مادرش نشست  ،چشم هایی
که به زیر افتاده بود و خیره به دسااتانش آن را بی هدف درهم پیچ و
تاب می داد!....
« من تقریبا هم سن تو بودم که عا شر شدم  ....سال اولی بود که
دانشااگاه می رفتم و پدرم چند سااالی می شااد که فوت کرده بود
....مامان گالب کنار حقوق بخور نمیر بازنشااسااتگی پدرخدابیامرزم
خ یاطی هم می کرد و چر خ زندگیمون می چرخ ید ....چه خانواده
ی خوشبختی بودیم من داداش گرشا و مامان گالب  ...گرشا که چند
سالی از من کوچکتر بود دبیرستان می رفت »...
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مامان گلی سر برداشت و به نقطه ای نامعلوم خیره شد ....هیچ نمی
دید  ،جز گذشته که با بال خیال به سمت آن پرواز می کرد ....
« ای کاش تو ی همون سالها زمان متوقف می شد  ....ر وز هایی که
من و گر شا تو ی سرو کله ی هم می زدیم و صدای خنده هامون به
گوش فلک می رس اید ...آدم هیچ وقت به چیزهایی که خدابهشااون
میده را ضی نی ستند  ،وقتی بچه ای دو ست دار ی ز ودتر بزرگ ب شی ،
دلت میخواد بدو ی تا ز ود تر به اینده برساای و غافل از اینکه اونی که
پشت سر می گذار ی عمرته  ...یه وقت پشیمون می شی و بر می گرد ی
به پشت سرت نگاه می کنی و می بینی چیز ی های ر و که داشته ای از
دست داد ی و جز افسوش و حسرت یادگار ی برات نمونده »!...
گلی خانوم نفس عمیقی کشید و نگاهش تا امتداد چشمان گی سو باال
آمد...
« ق صه ی ع شر من و پدرت از به صبح پاییز ی شروع شد  ...ما
تو ی یه محتمع چندین واحد ی زندگی می کردیم  ،واحد ر وبرو ی ما
ّ
خالی بود ....و از دساات قضااا فر خ شااد م*س*تاجرهمون واحد
!...اولین بار وقتی دیدمش که برای گرفتن انبر دست اومد در خونمون
ر و زد...با صدای زنگ یه چادر انداختم سرم  ،وقتی در ر و بازکردم محو
چ شمای سبزش شدم  ،قد بلند بود و خوش هیکل ...و چهره ی
جا افتاده و مردونه اش بد جور ی دل می برد ...وقتی ن گاه مات و
خیره ی من ر و دید برای سالم کردن پیش قدم شد  ،ولی من اونقدر
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محو اون تی له های ساابز پیش ر وم بودم که سااالمش ر و بی جواب
گذا شتم و اون هم لبخندش ر و پ شت لبهاش پنهون کرد و نگاهش
ر و دزدید و ساارش ر و به زیر انداخت ....تو ی همین گیر و دار مامان
گالب و پ شت بندش گر شا از آ ششزخونه بیرون اومدند و من با چ شم
ّ
غره ی گرشا از جلو ی در کنار رفتم »....
گی سو محو چ شمان تر مادرش بود که خط به خط عا شقی هایش را
دو
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۹ ۱۹.۰۷.۱۶[ ,
ره می کرد و ّرد پای انها نم اشکی در چشمانش به جا گذاشته بود ...
«اون دیدار دنیا ر و زیر ر و کرد و تمام ذهنم پر شده بود مرد چ شم سبز
واحد ر وبرو !...هر وقت از خونه بیرون می رفتم چشاامام به در واحد
ر وبرو مثل نخ و سوزن دوخته می شد ...ا
اما هنوز دو دل بودم  ،و از خصوصی هاش چیز ی نمی دونستم و تمام
واهمه و ترسم ازاین بود که مرد چشم سبز واحد ر وبرو سهم کس دیگه
ای باشه و من بی خبر باشم ...
اما به لطف مامان گلی که ترو فرز شجره نامه ی همه ی همسایه ها
زیر د ستش بود فهمیدم که ا سمش « فر خ درخ شان» چهل و چهار
ساااله و مجرده و کارمنده اداره ی مخابراته  ....و تنها زندگی میکنه و
تمام خانواده اش شااهرسااتان زندگی می کنند و اون برای کار ساااکن
تهران شده »...
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ّ
گی سو تمام خاطراتش از بابا فرخش به عکسهای تکی او یا دونفری شان
با مامان گلی منتهی می شااد  ...وهیچ عکساای از خانواده ی پدریش
نداشت ...
چشم هایش را بست تا قامت بلند پدرش را با چشمانی سبز  ،موهایی
خوشااحالت و نیمه مجعد تصااور کند ،همان لحظه ای را که مامان
گلی با اولین نگاه عاشااقش شااد و دلباخت ...اما این تصااورات
عا شقانه چندان طولی نک شید و با صدای مامان گالب  ،به آنی چ شم
هایش را باز کرد و بابا فرخش و به همراه تمام ت صوراتش دود شدو به
هوا رفت ...
« گلی دلم ضعف رفت ...چی شد این شامی ر و که وعده اش ر و داده
بود ی!...؟»
گلی که تازه متوجه ی حضااور مامان بزرگ گالب شااده بود از مرز
خاطراتش گذشاات و به دنیا واقعی رسااید ....هول و دساات پاچه
ازجایش برخاست  ،م*س*تقیم به سمت اجاق گاز رفت تندو پشت
سرهم سیب زمینی هایی را که یک سمتشان سوخته و سمت دیگرش
هنوز خام بود و نشحته  ،زیر ور و کرد و با صدایی که می لرزید ر و به گیسو
گفت:
«پاشو مایه ی کتلت ر و از یخچال بیار بیرون تا اماده اش کنم »...
گی سو آه از نهادش برآمد مدتها ارزو این لحظه را می ک شید تا ق صه ی
عشر بین پدر و مادرش را بشنود  ...ناراضی کنج لبش را به سمت باال
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کح کرد ،چشامی گفت ودلخور از پشات میز بلند شادبا بیرون رفتن
مامان بزرگ گالب سر بیخ گوش مامان گلی فرو برد و پچ پج کرد:
«مامان نمی خوای بقیه اش ر و بگی !...؟»
« فردا وقتی می خوام برسااونمت کالس بقیه اش ر و برات تعریف می
کنم  ...فعال دسات بجنبون و کمک کن شاام داره دیر میشاه مامان
بزرگ معده اش درد می گیره »...
ّ
گی سو آن شب خواب بابا فرخش را دید که با لبخند ی و سیع دامن
مامان گلی را پراز گل می کرد !....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۷ ۱۹.۰۷.۱۶[ ,
ذهنش پر بود از خواب دیشااب  !....پدرش را هیچگاه در عالم ر ویا
اینچنین شاااد ندیده بود و هنوز بو ی گلهایی که به دامن مامان گلی
می ریخت زیر مشامش بود ....
به سمت مادرش چرخید که در سکوت و با تبحر رانندگی می کرد و باز
هم اخمی م یان ابروهای کمندش لم داده بود نگاهش به ساامت
ترافیک صبحگاهی خیابانهای تهران داد و برای اینکه سر صحبت را
باز کند تا به ق صه ی عا شقانه های مامان گلی و بابا فرخش بر سد
زیرکانه اما آهسته ونرم گفت:
« مامان امروز باید درمورد ع شر می نو شتیم و آقای فخار می گفت یه
مطلب قو ی و ا ستخون دار می خواد  ....چند سطر بی شتر ننو شتم
خدا کنه خوب از آب در اومده باشه »...
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گلی خانوم درعالم دیگری سیر می کردو با صدای گی سو نیم نگاهی از
گو شه ی چ شم ر وانه اش کرد و سری کوتاه جنباند و درحالی که دنده
ّ
عوچ می کرد و به سمت راست راهنما میزد تا از شر چراغ دادن های
ماشین شاسی بلند پشت سرش خالص شود جواب داد:
» عشاار حس قشاانگ یه که دلت ر و به باز ی میگیره و اون ر و نرم
نوازش میده  ....ولی باید حوا ست با شه و اف سار دلت ر و به د ستت
بگیری تا هرجا که دوساات داشاات نتاز ونه و کنار هر دلی لنگر نندازه
 !....کار ی که من بلد نبودم انجام بدم عشاار به پدرت برای من یه
عشر ممنو ع بود »...
گلی خانوم نفس هایش را جا به جا کرد و بعد از تاملی کوتاه ادامه داد:
ّ
« عشاار فر خ مثل پیچک ر ونده به دور دلم پیچید و هر ر وز قد می
کشید و پر شاخه و برگ تر می شد و با تار ر و پودم وجودم عجین ...
مدام با خودم کلنجار می رفتم که تور و چه به این عشاار ممنو ع !...
به خودم نهیب میزدم که عاقل باش  ،اما ع شر ،گوش های دلم ر و
پر کرده بود  ...مرد ی که بیساات و چند سااال از من بزرگتر بود و می
تونساات جای پدرم باشااه شااده بود عشااقم و تمام افکار منطقی و
احساس خامم ر و تحت شعاع قرار داده بود  ،در صورتی که یکی دوتا از
همکالساای های دانشاا گاهیم که موقع یت خوبی هم داشاات ند
خواستگارم بودند ....
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ولی من به ع شر فر خ از خواب بیدار می شدم و به یاد چ شم های
سبز و چهره ی مردونه اش به خواب می رفتم  ...صبح ها جور ی از
خونه بیرون می اومدم تا هم زمان بشااه با ساارکار رفتن اون  ...ولی
فر خ مرد تو دار ی بود و هیچ چیز ن شون نمی داد و حتی وقتی من ر و
م ید ید ساارش ر و بلند نمی کرد و نگاهش ر و از من می دزد ید !....
همین من ر و مشتاق تر می کرد و برخورد های ما گاهی به سالم هم
نمی رسید ...
و من دور از چشاام ما مان گالب راه و بی راه با ب هانه و بی ب هانه در
خونش می رفتم و فر خ به سرد ی جوابم ر و میداد!....
گر شا کم کم ح ساس شده بود و بو هایی هم برده بود ولی چون دو
سااالی از من کوچکتر بود زیاد اهمیت نمیدادم و ازش حساااب نمی
بردم  ...سه چهار ماهی از این مو ضو ع گذ شت  ،تا اینکه یه بعد ظهر
زم*س*تونی که از دانشگاه بر گشتم خونه  ،دیدم در واحد ر وبرو چهار
طاق بازه و صدای بنگاهی سر کوچه تو ی خونه ی خالی میشیچه و
جولون میده  ...خوب یادمه که مثل یخی جلو ی افتاب تاب ستون وا
رفتم  ...فر خ من رفته بود »!...
با صدای بوق ما شین وانت پ شت سرش ،گلی خانوم خیالش بال
بال زنان به ترافیک شهر برگشت و دنده را عوچ کرد و به راه افتاد ...
گیسااو پر هیجان به ساامت مامان گلی اش چرخید  ،دسااتی در هوا
تاب داد و با لحنی ملتمس گفت:
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« وای ما مان  ...چه داسااتان هی جان انگیز ی !...ای کاش ا جازه
میداد ی ق صه ی ع شر شما ر و بنوی سم و ا سمش ر و هم می گذا شتم
«عشر ممنو ع» یه عالم هیجان قاطیش می کردم فکر کنم ناشر ها
برای اینکه رمان من ر و چاپ کنند مجبور باشاان با هم مسااابقه
بدهند»!....
گلی خانوم دسااتی به پر مقنعه اش کشاید از خوش خیالی و ر ویاهای
دور و دراز گی سو لبخند ی ر وی لبش ن ش ست و سرش را به سمت او
برگرداند و با لحنی تهدید آمیز جواب داد:
« نه دیگه نشااد  !...قرارمون این نبود که داسااتان زندگی پدر و مادرت
مو ضو ع رمانت با شه چون مجبورم از خ صو صی هامون هم برات
بگم ....اون وقت پرو که هستی پرو تر هم میشی !...اگه بخوای چنین
کار ی بکنی یه خط دیگه هم برات تعریف نمی کنم»!...
گی سو هول و د ستشاچه د ستش را بند باز وی گلی خانوم کرد و ترو فرز
جواب داد:
«چشم  ،چشم چیز ی نمی نوی سم قول  ،قول حاال تا نرسیدیم بقیه
اش ر و تعریف کن »....
گلی خانوم راهنما زد و به الین وسط رفت و از سرعتش قدر ی کاست
باز هم خیالش پرواز کنان بال گشود و به سمت فرخش پر کشید ....
« فر خ رفته بود  ...و تمام امیدم به مامان گالب بود تا علت رفتنش
ر و بدونه و از شانس من اون ر وز مولود ی خونه ی داییم دعوت بود و
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نمی دونساات چرا همسااایه ی ر وبرویی رفته  !...جرات نداشااتم از
بنگاهی سر کوچه بشرسم چون میدونستم یه سه شماره میگذاره کف
د ست مامان گالب و بعد هم داداش گر شا  ....ولی من کوتاه نیومدم
و محل کارش ر و
می شناخیتم و می دونستم حدود چه ساعتی باید سرکار باشه  ...کارم
شاده بود اینکه هر ر وز به بهانه ی دانشاگاه رفتن صابح ز ود از خونه
بیرون میزدم و با اتوب*و*س خودم ر و به اداره اش که چ ندان با
خونه فاصله نداشت می رسوندم و گوشه ای می ای ستادم تا از سرویس
پیاده بش
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۷ ۱۹.۰۷.۱۶[ ,
ه بره داخل اداره  ....یه هفته از این موضااو ع گذشاات خوب یادمه
هوا خیلی سرد بود و بار ون شدید ی می بارید ومن به عشر فر خ کنار
پیاده ر و تکیه به تیر چراغ برق ایسااتاده بودم تا مثل هر ر وز فر خ ر و
حتی کو تاه از دور ببینم ...فر خ از ساارویس پ یاده شااد ولی این بار
برعکس همیشه همراه همکار هاش به سمت ساختمون اداره نرفت
و به سمت من اومد »!...
گیسو از تعجب دهانش باز مانده بود  !....هیچگاه فکرش را هم نمی
کرد ما مان گلی مغرورش که جواب جنس مذکر را به ز ور می د هد و
هیچ یک را رقمی به ح ساب نمی اورد ر وز ی غرور دخترانه اش را زیر پا
گذاشته باشد  !...فکرش ر وی ز بانش نشست و به سمت او برگشت و
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با لحنی که گویی همکالساای اش را شااماتت می کند به میان جمله
های مامان گلی اش آمد و گفت:
« وای ما مان جواب غرورتون ر و چی حور ی داد ید !...؟چطور ی با
وجود اون همه بی محلی بازم میرفتید سراغ بابا فر خ!...امتیاز شما
ده برابر اون بود و یه دنیا فرصت پیش ر و تون بود !...؟»
گلی خانوم لب گزید و دلخور در حالی که چشاامانش به ر وبرو بود زیر
چشمی نگاهی ر وانه اش کرد :
« قرار شااد قصااه ی عشااقم ر و برات تعریف کنم نه اینکه من ر و
قضاوتم کنی....؟ من به اندازه ی کافی چوب اشتباهات گذشته ام ر و
خوردم تو دی گه چوب به گذشااته ی من نزن و به من درس اخالق
نده »!...
گیسااو پشایمان از اینکه ناخواسااته مادرش را آزرده خاطر کرده اسات
همانطور که که انگشتانش را در هم تاب میداد اهسته زمزمه کرد:
« معذرت می خوام نمی خواسااتم ناراحتتون کنم  ....لطفا بقیه اش
ر و بگید  ...بابا فر خ چی کارتون داشت و چی بهتون گفت...؟»
گلی خانوم دیگر حس و حالش پریده بود و غرق در خاطرات گذشته
کوتاه و نرم جواب داد:
« بقیه اش با شه برای یه وقت دیگه  ...می دونی وقتی حو صله ندارم
نمی تونم حرف بزنم »!...

باغ سیب
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سکوت بین شان ن ش ست و گی سو مدهوش شد از عطر عا شقانه های
مامان گلی اش  ...انقدر که گذشاات زمان را حس نکرد و وقتی گلی
خانوم راهنما زد و کنار آموزشااگاه متوقف شااد هوش و حواسااش
برگشت و با صدای او نگاهش به سمت او چرخید :
« ز ود تر پیاده شااو ...بد جایی پارک کردم  ..منم داره دیر م میشااه ،
حوصله ی توبیخ و غرغر رییس شرکت ر و ندارم »...
گی سو برای اینکه از دل مامان گلی اش در بیاورد به سمتش خم شد و
گونه اش را محکم ب*و*سید وقت پیاده شدن با لبی خندون گفت:
«شااب میام پیشاات میخوابم تا بقیه اش ر و برام بگی ....بابا فر خ
خیلی خوش شانس بود که گلی مثل مامان گلی من ن صیبش شده
بود »...
گلی خانوم لبخند ر وی لبهایش پهن شد و با خنده های گیسو غصه
هایش پر زد و گفت:
«حرفهات اصااال بو ی پاچه خوار ی نمیده  ...بعد از کالس خونه نرو
 ...مرخصی می گیرم و میام دنبالت با هم بریم خونه ...سر راه هم به
چند تا بنگاهی سر میزنیم »...
گی سو از خوشحالی چشمانش برقی زد ب*و*سه ای ر وی بال هوا به
سمت او پرتاب کرد و چ شمی گفت و دوان دوان به سمت اموز شگاه
به راه افتاد ...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۹ ۲۱.۰۷.۱۶[ ,

47
" فصل دوم "
آقای فخار تکنیک نوشااتن رمان را گام به گام پای تخته ی وایت برد
تو ضیح میداد و این بار در مورد زاویه ی دید نوی سنده صحبت می کرد
و زاویه ی دیدش به کل کالس بود  ،ولی یکی درمیان نگاهش به ر وی
گیسو می نسشت !...
آن چنان که افسانه مسیر نگاه استاد فخار را شکار کرد و به گی سو رسید
 !....ف ضولی هایش پر شاخه و برگ به بار ن ش ست سرخم کرد و کنار
گوش گیسو پچ پچ هایش ردیف شد :
«غلط نکنم ز وایه ی دید اسااتاد ر وی تو ی لنگر انداخته  ،که یه خط
در میون به تو میر سه  !...از اون گذ شته ا سم هیچ کدوم ار بچه های
کالس ر و به غیر تو یاد نگرفته و این فقط یه معنی م یده  !...غلط
نکنم به چشم خریدار نگاهت میکنه »...
به یک باره تمام هوش و حواسااش به ساامت وراجی های افسااانه
برگشاات که یکی در م یان می گفت «غلط نکنم »!....متحیر از این
پیش داور ی  ،ساارش را قدر ی نزد یک تر برد و دسااتش را چلو ی
دهانش گرفت و آهسته تر از او جواب پچ پچ هایش را داد:
« به قول مامان بزرگ گالب ادم باید خودش عاقل با شه  ...در سته
خوش ق یا فه اسااات و مجرده ....ولی جای پدر م نه  ...دیشاااب
بیوگرافیش ر و تو ی اینترنت خوندنم ساای و نه سااالشااه و دبیر یه
دبیرستان غیر انتفاعی و کنار نوشتن رمان تدریس هم میکنه » ...
باغ سیب
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الب ته  ...به غیر از این ها چیز های دیگری هم از مهرداد ف خار می
دان ست  ،مثل تعداد اع ضای خانواده اش و ا صل و ن سبش  ....فقط
نمی دان ست چرا تا به این سن مجرد مانده ا ست !...و ت صمیم دا
شاات همه ی این ها را برای افسااانه با همان ر وش پچ پچ کردن
بگوید اما مجالی نشااد  ،چرا که آقای فخار مثل عقابی لحظه ی پچ
پچ کردن او را شااکار کرد و درحالی که از تخته وایت برد فاصااله می
گرفت ر و به گیسو گفت:
«خانوم درخ شان اگه مو ضوعی ر و که زیر گوش دو ستتون پچ پچ می
کنید مر بوط به کالس میشه لطفا بلند تر بگید ما هم بشنویم »...
تمام نگاهها به سمت او که انتهای کالس ن ش سته بود کج شد  ،نا
راضاای بعد ازتاملی کوتاه به قدر یک نفس ازجایش برخاساات و به
چ شمان منتظر او خیره شد  ...خب اگر قرار بود صادقانه رفتار کند
باید می گفت موضو ع پچ پچ هایش با افسانه خصوصی های او بود
برای همین صداقت را کنار گذا شت و اولین جمله ای که به ذهنش
رسید را به ز بان آورد :
« ا ستاد در این مورد که چه وقت می تونیم شروع به نو شتن یه رمان
بلند بکنیم حرف می زدیم »!....
مهرداد به لبه ی میز تکیه داد و د ستی به ریش پروف سور ی اش ک شید و
بعد تاملی به کوتاهی عمر چند ثانیه  ،د ستهایش را ر وی سینه در هم
گره زد و سعی کرد نگاهش به ر وی سایر بچه های کالس باشد ...
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« از همین امروز ....فقط کافیه که بخواهید  ،با این تکنیک هایی که
من تو ی این چند جلسااه یادتون دادم می تونید شااروع به نوشااتن
کنید ...ولی یادتون باشه با دلتون بنویسید و سعی نکنید از نویسنده ای
تقلبد کنید ،بنوی سد تا به سبک خودتون تو ی نگارش بر سید و این
فقط تمرین و ممارست می خواد .تولستو ی نویسنده ی مشهور ر وسی
میگه من هر وقت شروع به نوشتن می کنم تکه ای از دلم جدا میشه
»...
یوسفی که از هر فرصتی برای شوخی و خنده استفاده می کرد با لحنی
نیمه جد ی گفت:
« اوه ،اوه  ...خطرناک شد استاد این جور ی تا پایان رمان دلی برامون
نمی مونه که بخواهیم دلبری کنیم !....؟»
خنده های بی پروا به پرواز درآ مد  ،ا ما لبخند مهرداد نرم ر وی لبش
نشست ،در حالی که به سمت میز تحریرش می رفت گفت:
«بچه ها خ سته نبا شید وقت کالس تموم شد ،جل سه ی بعد درمورد
نوشته هاتون صحبت می کنیم»...
سااشس در حالی که یکی درم یان خدا حافظی کار آموزانش را جواب
میداد موبایلش را برداشت و پیامک زد :
« سالم رسید ی آموزشگاه  ،خبره بده از پنجره تماشات کنم »....

باغ سیب
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با صدای خداحافظی گی سو هول و د ست پاچه  ،چ شم ار صفحه ی
تلفن همراهش برداشاات و نگاهش تا امتداد چشاامان او باال آمد وبا
لبخند ی محو که فقط انهنایی به لبهایش داده بود جواب داد:
«در پناه خدا خانوم درخشان »....
و بی انکه جواب پیامک اولش را گرفته باشد  ،دو باره پیامک زد :
«گی سو داره میاد پایین  ...چ شم و ابرو ی گی سو خیلی شبیه خودته
»!....
کالس خلوت شاده بود و یکی دو تا از دختر ها ی سامج که ع شر
نویسااندگی در ساارشااان غوغا می کرد  ،همچنان جفت پا کنار میز
ایسااتاده بودند و چشاام از او برنمی داشااتند  ...با صاادای زنگ ممتد
موبالیش و دیدن ا سم گل پر ضر بان قلبش شدت گرفت  ...و ر و به
دختر ها گفت:
«خانومها می شه سوالها تون ر و بگذارید برای جل سه ی بعد  !....من
االن باید به تلفنم جواب بدم  ...لطفا وقتی تشااریف بردید در کالس
ر و هم پشت سرتون ببندید »...
دختر ها خواهش میکنی هرچند ناراضاای گفتند و با خدا حافظی
نارا ضی تر از کالس بیرون رفتند و مهرداد به چ شم بهم زدنی از جایش
کنده شده در حالی که دکمه ی تماس زیر انگشتانش لمس می کرد به
سمت پنجره رفت وچ شم گرداند و با دیدن پراید سفید گلی خانوم از
البه ال ی انبوهی از شاخه و برگ درختان با لح
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۹ ۲۱.۰۷.۱۶[ ,
نی که شاد ی در آن مو ج می زد گفت:
« سالم خانوم  ...ر وزتون به خیر حالت چطوره ....؟»
گلی خانوم صدای مهرداد را می شنید اما ،تمام هوش و حوا سش پی
گی سو می چرخید که کنار در آموز شگاه ای ستاده بود و با اف سانه وراجی
هایش را کنار هم می چیدو پشت سرهم و بی وقفه حرف میزد و یکی
درم یان خنده هایش به پرواز در م یامد  ...گه گاهی هم ساارش را به
سمت ما شین مامان گلی بر می گ شت و دو باره جمله هایش را پی
می گرفت ...
« سالم  ....مهرداد قرار مون که یادت نرفته ...؟ دلم نمی خواد گی سو
فعال چیز ی بفهمه اگه را ضی شدم که بیاد کارگاه نوی سندگی تو ...برای
این بود که یه کم با تو آشاانا بشااه تا راحت تر بتونم درمورد تو باهاش
حرف بزنم  ...بهانه ام این بود که شرکت به اموزشگاه نزدیکه »...
مهرداد دسااتی به میان موهای نه چندان پرو پیمان و خوش حالتش
ک شید  ،نفس عمیقی هم چا شنی آن کرد ،در حالی نگاهش به ر وی
پراید سفید گلی خانوم ثابت مانده بود  ،لحنی نرم و ارام جواب داد:
«خوش مرام به جای اینکه سفارش هات ر و ردیف کنی از ماشین بیا
پایین  ،حداقل یه نظر ببینمت »...
گلی خانوم لبخند ی ر وی لبش جان گرفت و خسااتگی هایش به در
شد ...دل به خواسته ی او داد از ماشین پیاده شد نگاهش را تا طبقه
باغ سیب
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ی دوم باال ک شاند  ...لبخند مهرداد هم با دیدن او جان گرفت و زنده
شد ....و از پشت پنجره به نرمی برایش دستی تکان داد ...گیسو هم با
دیدن مامان گلی که از ما شین پیاده شده به ت صوراینکه صبرش تمام
شده نوک قیچی را به میان پر حرفی هایش با افسانه گذاشت و هول
و دست پاچه گونه ی افسانه را ب*و*سید و گفت:
«افسااانه من باید برم مامانم اومده دنبالم فکر کنم خونش به جوش
اومده که از ماشین پیاده شده »!...
دیگر هم منتظر خداحافظی افسااانه نشااد و دوان  ،دوان در حالی که
کوله ی ساابز رنگش در هوا تاب می خورد به ساامت مامان گلی اش
دوید ....
گلی خانوم با دیدن گیسااو که کوله اش جلوتر از خودش در هوا تاب
می خورد ،نگاهش را به سمت باال و طبقه ی دوم پرواز کرد و مهرداد را
دید که همچنان پ شت پنجره ای ستاده و چ شم از او برنمی دارد  !....پر
عجله و شااتاب زده با جمله هایی که فعل و فاعلش جا به جا بود
گفت:
« مهرداد من با ید قطع کنم گیسااو داره م یاد ..االن با ید بریم دنبال
خونه بگردم شب سرم خلوت شد تماس می گیرم »...
مهرداد نفس عمیقی ک شید آن چنان که صدای نفس هایش از پ شت
تلفن هم شنیده می شد :
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«ای کاش اجازه می داد ی کمکت می کردم ...گل پر لج نکن طبقه
َ
ی دوم خونه ی ما خالی افتاده  ،فقط کافیه لب تر کنی» !....
« از لطفت ممنونم خودم از پسااش بر میام فعال خداحافظ  ،گیسااو
اومد»...
گیسو مثل همیشه از حر به ی لبخند برای خلع صالح استفاده کرد ،
سالم بلند باالیی داد و کوله اش به ر وی صندلی پشت پرتاب و ببخشید
هایش را هم ردیف کرد :
«ببخشااید ببخشااید ...میدونم خیلی پر حرفی کردم افسااانه چند تا
موضاو ع پیشانهاد داد تا برای رمانم اساتفاده کنم هیچ کدوم به دلم
نشست » !....
گلی خانوم نیم ن گاهی به گونه های تب دار او اندا خت که از گرما
سر خ شده و لبخند جزء ثابت لبهایش بود در حالی که راهنما میزد
تا از پارک بیرون ب یا ید و به خ یل صاادها ماشااین خ یابان بشیو ندد
سالمش را جواب داد و پرسید:
« به افسانه می گفتی بیاد تا یه جایی می رسوندمش » ...
گیسااو که ذهنش فقط به دنبال یک سااوژه ی ناب و ترو تر تازه می
چرخید  ...چینی به بینی اش داد و جواب داد:
« باباش قرار بود بیاد دنبالش  ...دختره ی ّ
حراف با اون سااوژه های
آبکیش که یا انت قامی بود یا همخونه ای  !...به قو ل ما مان بزرگ
گالب ادم باید خودش عاقل باشه »...
باغ سیب
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گلی خانوم نیم نگاهی به سمت گی سو ر وانه کرد که با شور و هیجان
در حالی که دساات هایش را هوا تاب م یداد  ،بی وق فه حرف میزد
..لبخند ی هم مهمان لبهای او شااد و دری چه ی کولر را که خنکای
چندانی هم نداشت به سمت او تنظیم کرد...و با صدای دینگ کوتاه
پیامک تلفن همراهش آن را از ر وی دا شبرد بردا شت و با دیدن ا سم
«میم فخار» لبخند ی نرم ر وی لبهایش جار ی شد  ،پیامک را باز کرد
و زندگی در رگهای جمودش به جریان افتاد ...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۵ ۲۱.۰۷.۱۶[ ,
ذهنش پر بود از عاشااقانه های مامان گلی کم حرف و بابا فرخی که
فقط یکی یا دوتا خاطره ی محو گنگ از چهره ی او گوشااه و کنار
ذهنش لمیده بود !....گوش هایش هم پر بود البته نه از عاشقانه !....
ُ
رخر کولر
بلکه از صدای خرو پف مامان بزرگ گالب که با صدای ِخ ِ

هم نوایی می کرد و به وضااو ح حتی از پشاات در بسااته ی اتاق هم
شنیده می شد !...
گوشه ی کاغذ دست نوشته هایش با خطی خوش نوشت :
«امروز قدر ی بزرگتر شاادم!....امروز برای اولین بار دیدم که مامان گلی
برای اجاره ی خانه چه سااختی هایی متحمل می شااود و برای این

پول سیاه چقدر چانه می زد !...امروز دو دسته آدم دیدم که تفاوت هر
یک از فرش زمین تا عرش آساامان بود ،ادمهایی از جنس فرشااته با
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چ شمان و نیتی پاک و ادمهایی از جنس شیطان که پیچ چ شمان شان
مثل اراده و مردانگی شان هرز بود!....
امروز قامت خمیده ی مامان گلی را زیر بار زندگی دیدم »!...
دفتر یاداشت ر وزانه اش را بست و قلم را هم ر وی جلد آن سوار کرد با
گامهایی نرم به سراغ مامان گلی رفت و آه سته کنارش ن ش ست  ،که
ر وی مبل ر وبرو ی تلویزیون نشسته بود و درحالی که پاشنه پایش را که
پراز ترک های زیر و درشت بود چرب می کرد  ...نگاه پرغصه اش را از
ترک های ریز و درشاات پای او گرفت و با صاادایی شاابیه به پچ پچ
گفت:
« مامان اگه خونه پیدا نکنیم چی میشه ...؟»
گلی خانوم ،پاشنه ی پایش را از لبه ی میز پایین کشاند و پای دیگرش
را ر وی لبه ی میز گذاشت و مشغول چرب کردن آن شد:
«تو غصااه ی این چیزها را نخور ،تا حاال مگه تو ی خیابون موندیم
 !...پول پیش برای یه جای خوب نداریم ودلم نمی خواد به خاطر
این م سئله هر جایی بریم  ،جور ی که از بابت تو خیالم ناراحت باشه
...فکرش ر و نکن نهایتش اینه که ما شین ر و می فرو شم و می گذارم
ر وی پول پیش خونه »...
سشس برای اینکه ذهن گی سو را از غ صه هایی که دلش نمی خوا ست
ر وی دلش تلنبار شود منحرف کند گفت:
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«این حرفها ر و بی خیال شو  ...دلت می خواد ق سمت آخر ق صه ی
من و بابا فرخت ر و بشنو ی و بعد بری بخوابی ...؟»
گیسااو افکار منفی اش را از ذهنش پس زد و با لبخند ی که دندانهایش
را به نمایش می گذشت دستهایش را دور باوز ی او حلقه زد و گفت:
«من که از خدامه  ...مدیونی اگه مثل مامان بزرگ گالب بگذار ی به
پای فضولی هام »!....
گلی خانوم لبخند ی به شیطنت های او زد و د ست از چرب کردن پا
شنه ی پاهایش بردا شت و با د ستمال کاغذی د ست هایش را پاک
کرد و نگاهش به ر وی قاب عکس فر خ نشست که ر وی میز و درست
زیر آباژور لم داده بود ،چ شمانش را ب ست و چ شمان سبز وح شی فر خ
پیش چشمانش جان گرفت ...
« وقتی دیدم فر خ داره میاد به سمتم قلبم بی امان می کوبید و حس
می کردم در دم از هی جان قالب تهی کنم  !...نگاهم به قدمهای بلند
اون بود و اخم های درهمش که به ساامت من میاومد و من قدرت
حرکت نداشتیم !...وقتی رسید رسما نفسم رفت  ،اولین بار ی بود که
این همه از نزدیک میدمش  ،اخم در شتی میان ابروهاش پهن شده
بود و از چشم های سبزش خون می چکید !...
از ترس یه قدم به عقب رفتم  ،ولی اون همون یه قدم ر و هم پر کرد و
ر وبرو ی من ای ستاد  ،چتر م شکی و مردونه اش را باز کرد و باال ی سرم
گرفت و با لحنی دلهره آور گفت:
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«برای چی تو ی این سرما زیر بار ون ای ستاد ی نمی گی مریض می شی
!...؟»
سرش را قدر ی به سمت خم کرد و این بار اه سته تر از قبل گفت«:
چرا د ست از سرم بر نمیدار ی !...؟ چی از جونم میخوای گلی !...به
خاطر تو مجبور شدم قرار داد یک ساله ی خونه ر و ف سخ کنم و کلی
خسااارت به صاااحب خونه بدم !...خونه ای که با هزار مکافات پیدا
کرده بودم و نزدیک محل کارم بود »!...
ا شکهام با قطره های بار ونی که صورتم خیس کرده بود یکی شد و
لبهام می لرزید ....دلم مثل یه چینی تر ک برداشت و شکست  !...این
همه تند ی حر یک دنیا عشااقی که بهش داشااتم نبود ! نگاهم ر و
ازش دزدیدم و با یه ببخ شید کوتاه برگ شتم که برم  ...ولی وقتی بازوم
ک شیده شد قلب من هم ای ستاد !...تو ی چ شم هام خیره شد و بی
مقدمه گفت:
« گلی تو برای من خیلی ز یاد ی ...به اختالف ساانی مون نگاه کن
،منه یه ال قبا  ،خر ج یه خانواده ی چند نفری ر و میدم ،تا این ساان
نتونستم ازدواج کنم و یا حتی برای خودم یه ماشین بخرم  !...به چی
من دل ب ستی دختر که ول کنم نی ستی !...؟ دنیا دنیا فر صت پیش
ر وی تو ئه  ،با من خرابش نکن  ...از اون خو نه او مدم بیرون تا از
ذهنم بری بیرون  ...ولی خودت نمی گذار ی و مدام م یای جلو ی
چشمم  ...برو بگذا ر منم به زندگیم برسم »....
باغ سیب
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گی سو از هیجان چشم هایش گرد شده و پلک هایش از هم باز مانده
بود  ....حس لحظه های عاشقانه ی ان دو زیر باران وجودش را لبریز
از خوشاای کرد ...با هیجانی که در صاادایش به ر*ق*ص درآمده بود
سرش را از ر وی باز وی مامان گلی بردا شت و نگاهش را به نیم رخ او
داد و گفت:
« وای مامان چه لحظه های ناب و عاشااقانه ای ر و با  ،بابا فر خ
تجر به کردید !...
اما گلی خانوم صدای گی سو را ن شنید و غرق خاطرات گذ شته محو
تماشای چمنزار سبز چشمان عاشر فر خ در گذشته پرواز می کرد
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۵ ۲۱.۰۷.۱۶[ ,
 ...انقدر عاشااقی هایش را دوره کرده بود که همه را خط به خط تا
اخرین سطرش را مثل جدول ضر بی ازحفظ بود ....
« فر خ می گفت و من گریه می کردم  ...اون از جدایی می گفت و من
م*س*ت عشاار چشاامهای اون بودم و به موهای خوش حالتش
نگاه می کردم  ،عاقبت تاب نیاورد و ساارش ر و به ساامتم خم کرد و
گفت:
« چرا گریه می کنی!...؟ چ شم هات دنیام شده دختر دنیام ر و بارونی
نکن»....
گریه هام به هر هر رسااید  ...و فر خ دیگه تاب نیاورد و با مشاات
محکم به درخت کنار دستش زد و گفت:
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« دال مذهب  ...با این چشاامای بار ونیت دیوونه ام نکن ...من که
میدونم تور و به من نمیدن  ...من که میدونم از ساارم خیلی زیاد ی
...ولی میام خواسااتگاریت  !....این یکی ر و حداقل به دلم بدهکارم
که برای اولین بار برای یکی لیز خورد و به زمین افتاد  ! ...ولی به خدا
قساام ،وقتی جواب نه ر و گرفتم عطای این شااهر ر و به لقاش می
بخ شم و برمیگردم شهر خودم  ...دیگه نمی مونم تا این جور دلم ر و
بلرز ونی »!...
گلی خانوم دسااتی به موهای نرم و مواج گیسااو که یادگار ی از عشار
کهنه اش بود کشید وادامه داد:
« اگه خسته شد ی برو بخواب بقیه اش ر و فردا برات میگم »....
خواب دیگر چه صاای غه ای بود  ...او ساارتا پا گوش بود حلقه ی
دستانش را دور باوز ی نرم مامان گلی تنگ تر کرد و سرش را ر وی شانه
ی او گذاشت و گفت:
« شهرزاد قصه گو بقیه اش ر و بگو»....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۵ ۲۳.۰۷.۱۶[ ,
گلی خانوم با ح سرتی پنهان که گو شه ی دلش تلنبار شده بود نفس
عمیقی کشید تا خاطراتش ته نشین شود و دستش را به میان موهای
نرم گیسو برد و گفت:
«فر خ ساار قولش موند و اومد خواسااتگار ی و من با لجباز ی هام
اجازه ندادم جواب نه ر و ب شنوه و یه تنه جلو ی مامان گالب و داداش
باغ سیب
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گر شا وخانواده ی پدر ی و مادر ی ای ستادم ،سینه ام ر و سشر کردم و
گفتم من فر خ ر و می خوام و از هر حر به ی احمقانه و بچه گانه ای
استفاده کردم ،مثل نخوردن غذا هزار تا بی فکری دیگه !...
حکا یت لجباز ی من قصااه ی دوختن زمین به اساامان بود ...
همون قدر محال و دور از ذهن !...اما من این کار ر و کردم  ...در سته
که من و فر خ عاشر هم بودیم و عشر مقدسه  ...ولی باید ببینی در
قبال عشقی که می گیری چه چیز هایی ر و از دست مید ی ! ...
مامان بزرگ گالب حریف لجباز ی های من ن شد و عاقبت ر ضایت
داد و گفت «:خالف جریان آب شنا کردن هنر نی ست و دور نی ست
ر وز ی که چوب لجباز ی هات ر و بخور ی »...
خانواده ی پدریم  ،عموم ها و عمه هام بهمون پشاات کردند ....
خانواده ی مامان گالب هم دورمون ر و خط کشاایدند چون مامان
گالب به خاطر من تو ی ر وی همه ایستاد ...
حتی خانواده ی فر خ هم راضاای نبود ند و به اج بار فر خ برای
خواستگار ی پا پیش گذاشتند !...
فر خ هم که دلش پی من بود تسالیم عشار شاد و اون هم جلو ی
خانواده اش سینه سشر کرد و همین شد که همه ازمون بریدند  ...من
و فر خ مثل این بی کس کار ها تو ی محضاار ع قد کردیم  ،بدون
جشاان عروساای ،بدون اینکه لباس عروس تنم باشااه  ...و تنها
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شاهدهای عقد ما  ،مامان گال ب بود با چ شم گریون و گر شا با اخم
های درهم و خواهر های فر خ و مادر و پدر معلولش !...
عاقبت من به ارزو ر سیدم و شدم زن ر سمی و شرعی فر خ ...وقتی
گرمای د ستش تو ی د ستم ن ش ست تازه باور کردم که همه چی تموم
شده ولی غافل از اینکه تازه مشکالت ما شروع شده !...
گر شا طاقت نیاورد و هنوز درس تموم ن شده بود که اخرین پس انداز
مامان گالب را بردا شت و با یه چمدون راهی غر بت شد و دیگه هم
برنگشاات  ...وقتی من زن فر خ شاادم مامان گالب اون ر وزها تنها
زندگی می کرد و می گفت دلش نمی خواد سر سفره ی داماد بن شینه
 ...و به من به خواسته اش احترام می گذاشتم ...
من با وجود تمام سختی های و کم و کا ست های زندگی بازهم کنار
فر خ خوشاابخت بودم مرد مهر بونی بودو قشاانگ حرف میزد ...
گوشاام از نجوا های عاشااقانه اش پر بود ولی دسااتش تنگ بود و می
بای ست خر ج سه تا خواهر ی که تو ی خونه دا شت و پدر معلول و
مادرش ر و بده و براشون پول بفرسته ...
با این مو ضو ع هم م شکلی ندا شتم و این ر و از قبل می دون ستم و ر وا
نبود خانواده اش به خاطر من در مضیقه قرار بگیرند  ...خواسته هام
ر و کم کردم و با خودم می گفتم همین که در سم تموم ب شه میرم سر
کار ...
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حتی با اذیت و ازار های اونها ر و که من ر و الیر پسرشون نمی دونستند
و تصااور می کردند عروس بهتری می بایساات نص ایبشااون می ش اد
مشکلی نداشتم و همه ر و به عشر فر خ به جون می خریدم  ...چون
خاصیت عشر تحمل کردن و تاب اوردن در برابر سختی هاست »...
گی سو سر از ر وی شانه ی مامان گلی بردا شت به نیم رخ او که قطره
های ا شک از آن سرازیر بود خیره شدو آه سته لب زد  «:مامان گلی
گریه می کنی !...؟»
گلی خانوم که از گذشااته با شااتاب به زمان حال پرتاب شااده بود
اشکهایش را پس زد و دو باره سر اورا ر وی شانه اش گذاشت و با صدایی
که میلرزید گفت:
« هیس ..هیچی نگو فقط گوش بده  ...بگذار ق صه ام ر و تموم کنم
»....
« با وجود تمام این سااختی ها خوش بودم همین که فر خ بود برام
کفایت می کرد تا اینکه ماه سوم تور و باردار شدم ...خوب یادمه فر خ
وقتی شاان ید از خوشاا حالی ر وی پا هاش ب ند نبود و من ر و ر وی
دسااتهاش بلند کرد و دور خونه می چرخوند ...به خاطر مشااکالت
دوران باردار ی مجبور شدم از دان شگاه مرخ صی تح صیلی بگیرم با به
دنیا اومدن تو فر خ دیگه اجازه نداد که ادامه تحصیل بدم و من خونه
ن شین شدم فر خ ازمن هم لجباز تر بود و مرغش یه پا دا شت ...هر
چه بیشتر می گذشت اختالف های بین ما هم بیشتر می شد ...
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اولین اختالف مون به خاطر دانشگاه ر فتن من بود و بعد از او مشکل
بی پولی و کم کم دامنه اش به جزیی ترین مسائل زندگیمون رسید !...
خو شی ما به سال هم نک شید ع شر نتون ست دره ی عمیر اختالف
سنی ما ر و پر کنه  ...اون پخته و ح ساب شده فکر می کرد و من پراز
شااور جوونی بی پروا بودم  !...تو ی مهمونی های همکاران اداره که
فر خ ر و دعوت می کردند نگاههای معنی دارشااون خیلی اذیتم می
کرد و حرفهای نا مر بوط زیاد ی ر و می شنیدم و دم نمی زدم ...
کش مکش های من و پدرت تا چهار سااالگی تو ادامه پیدا کرد نمی
گم ازهم متنفر بودیم و دی گه عشااقی بین ما نبود  ،ولی به خاطر
م شکالت زندگی و اختالف هامون ع شر و عالقه مون هم کم رنگ
شااده بود ...تا اینکه یه ر وز به خ یال اینکه خودم ر و لوس می کنم و
اون هم میاد نازم ر و می کشااه تو ر و برداشااتم و به قهر رفتم خونه ی
مامان گالب ....
فر خ بعد از سااه ر وز اومد و منه خوش خیال تصااور می کردم برای ناز
کشی اومده اما اشتباه می کردم ...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۵ ۲۳.۰۷.۱۶[ ,
گو شه ی حیاط کوچک مامان گالب ای ستاد وگفت «:ام شب میخواد
بره شهر ستان دیدن پدر مری ضش »...سرش ر و به زیر انداخت و با
جمالتی جو یده و ناقص گفت که به این جنگ اعصاااب نمیتو نه
ادامه بده و درخواست طالق داده » ...
باغ سیب
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مات مونده بودم باورم نمی شااد عاقبت این عشاار به این جا ختم
ب شه  ...بهم گفت «:بعد از طالق همراه با تو پیش خانواده اش برمی
گرده »...
تا ساعتها منگ بودم  ،فر خ ر و می شناختم و می دون ستم حرفی که
بزنه با عمل م ساویه...به مامان گالب حرفی نزدم و اون شب تا خود
صبح چ شم ر وی هم نگذا شتم  ...به خاطر تو پا به جهنم هم می
گذاشااتم و م حال بود به خاطر خوشاابختی خودم از آسااایش و
خوشبختی تو دست بردارم.
دلم نمیخواست زیر دست این و اون بزرگ بشی و من نهایتا تا هفت
سالگی میتونستم تور و داشته باشم !...
همون شااب تصاامیم گرفتم که به هر ساااز ی که فر خ کوک میکنه
بر*ق* صم و همین که افتاب دراومد برگ شتم خونه  ...ولی ر وزگار با
ساااز من نر*ق*صااید و ظهر همون ر وز پلیس راه زنگ زد و خبرو
تصادف اتوب*و*سی که فر خ هم مسافرش بود بهم داد ...
وقتی خبرو شنیدم دنیا ر وی سرم اوار شد  ...تور و پیش مامان گالب
گذاشتم و خودم راهی شدم  ..فر خ دو ر وز تو ی بیمارستان بود و اجل
مهلتش نداد و ر وزسااوم فوت کرد ...خانواده اش که از اول هم دل
خو شی از من ندا شتند قید تور و هم زدند و رفت و امدمون قطع شد
...از اون ر وز تا همین االن من شاادم هم پدرت و هم مادرت ،کمرم
ر و خم کردن تا قامت تو افراشته بشه » ..

65
گی سو حلقه های ا شک چ شمانش را پس زد سر خم کرد و به احترام
مادر ی که به ر سم مادر ی پ شت به تمام خو شی های دنیا کرده بود
دست او را تا امتداد لبهایش باال اورد و ر وی رگهای برجسته ی دست او
ب*و*سه ای کاشت  ...این قسمت ماجرا را هیچ وقت نمی دانست
و ت صور نمی کرد ع شر بین پدر ومادرش به پای طالق هم ر سیده
باشد !...
گویی امروز برایش اولین ها رقم می خورد ...د ست از دور باز وی مامان
گلی جدا کرد و به سمت او چرخید و درحالی که سعی داشت صدایش
خیلی بلند نباشد گفت:
« مامان من این قساامت ماجرا ر و نمی دونسااتم ،حتی مامان گالب
هم چیز ی نگفته بود ...همیشااه یه جور ی از بابا حرف می زدید که
من شما ر و لیلی و مجنون می دونستم »...
« ما مان گالب به تو حرفی نزد ...چون من هیچ و قت از این
موضااو ع بهش حرفی نزدم  ...ودر ثانی دلیلی نداشااات از اختالف
هامون برات بگم و ذهنت ر و نسبت به پدرت خراب کنم ...
حتی اگه فوت شااده باشااه  ...این یه حقیقته که من عاشاار پدرت
بودم اون هم همین طور ولی عشاار برای زندگی کافی نیساات ...
چیزهایی ر و که برات گفتم ق صه آخر شب نبود تا تو خوابت بگیره یا
حوصله ات سر نره !...هر قصه ر و که می شنو ی تو ی دلش یه تجر به
اساات  ،فقط به قول مامان گالب با ید عاقل باشاای و ازش درس
باغ سیب
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بگیری  ...یکی دوماه دی گه به ام ید خدا نتایج کنکور م یاد و اگه خدا
بخواد یه جای خوب قبول می شی و میری دان شگاه اونجا با پ سرهای
زیاد ی ا شنا می شی  ...شاید هم بخت یارت بود و عا شقم هم شد ی
دلم می خواد دخترم چشم و گوشش باز باشه و عاقالنه تصمیم بگیره
» ...
خب باید به مامان گلی اش نشااان جسااارت میداد چرا که اعتراف به
ا شتباه کار شجاعان ا ست واز هر ک سی ساخته نی ست !...میخوا ست
جمله اش را بر سر ز بان بیاورد اما مجالی نشد و
با صدای دینگ پیامک تلفن همراه گلی خانوم  ،گیسو چشم هایش
صدو هشتاد درجه به سمت فضولی هایش کج شد تا ببیند این موقع
شب چه ک سی به مامان گلی خو شگل و فداکارش پیام داده ولی گلی
خانوم ترو فرز تر از او جلد ی تلفن همراهش را از ر وی میز برداشت با
دیدن اسم میم فخار ر و به او گفت:
پاشو برو بخواب فردا که کالس ندار ی  ،حداقل یه کم ز ود تر از خواب
بیدار شااو کمک این پیزرن بده خدا ر و خوش نمیاد با این پا دردش
ناهار درست کنه »...
گیسو فضولی هایش جلو ی چشمش بال بال میزدند ،چشمی ناراضی
گ فت و با شااب به خیری کو تاه راهی ا تاقش شااد و گلی خانوم
چشمانش را از قدمهای شل و وارفته ی گیسو که یقین داشت عمد ی
است گرفت و پیامک را باز کرد :
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« سالم خانوم  ..شب شما به خیر میتونی حرف بزنی می خوام بدونم
چیکار کرد ی تونستی خونه پیدا کنی...؟»
و او که می دانسات گوش های گیساو پیش او جا مانده تا از مخاطب
پشت خط او با خبر شود جواب داد:
« شااب شااما هم به خیر االن نمیتونم حرف بزنم گیسااو بیداره ...
خونه هم پیدا نکردم  .فردا با هم حرف میزنیم شب خوش»...
پیامک را ارسال کردو از جایش برخاست تا به سمت سرویس بهداشتی
برود که پیام دیگری از مهرداد ترو تازه از راه رسید و غرق آرامش شد :
«ارزو میکنم امشب خواب تورا ببینم  .شب خوش».
لبخندش هرچند کم رنگ اما واقعی بود و سر به ا سمان بردا شت و
زیرلب زمزمه کرد:
« خدایا میشه منم رنگ اسایش و ارامش ر و ببینم !...؟»
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۰ ۲۵.۰۷.۱۶[ ,
بعد از ناهار ظهر جمعه یک قیلوله دلخواهش بود آن هم نه هرجایی
!....
بل که ر وی پا های نرم و ت شل ما مان بزرگ گالب  ،که او هم
سخاوتمندانه د ست هایش را نوازش وار میان موهای او به گردش در
میاورد و رخوتی شیرین و دلچ سب مثل خنکی هندوانه ی تاب ستانی
زیر پوستش می نشاند  !...آنقدر که دلش می خواست این حس تا ابد
باغ سیب
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کش پیدا کند وم*س*ت این محبت ناب و زیر پو ستی با چ شمانی
نیمه باز  ،نوازش های د ست ونرم و چروک او را بارها و بارها دوره کند
!...
رقر تلفن همراه عتیقه ی مامان گلی  ،قدر ی چ شمانش
با صدای ِق ِ

را نیمه باز کرد ،صاادای او را می شاانید که بفرمایید و خوش آمد گویی
هایش را لفظ قلم برای مخاطب پشت خط ردیف می کرد !...
گالب خانوم گوش هایش تیزو حواسااش مثل پی کانی به ساامت
دخترش پرتاب شد !...و درحالی که باد بزن حصیری اش را به اطراف
تاب م یداد تا خودش و گیسااو را قدر ی خنک تر کند  ،پر ر وسااری
فیروزه ای اش را به پشت سرش هول داد  ،گردن کشید و پرسید:
«کیه مادر...؟ خیره ان شاالله نکنه خوا ستگار وا سه ی این تحفه ی
نظنز ما پیدا شده که این جور لفظ قلم حرف میزدی!...؟»
تا اساام خواسااتگار امد  ،همان نیمچه خوابش هم پرید  !...خب او
ُ
هم مشااتاق بود تا بداند  ،مامان گلی که همیشااه خدا خلقش کنار
اخم هایش تنگ بود خوش ۀمد گویی هایش را برای چه کساای منار
هم ردیف می کرد!...؟
هرچند چ شمانش ب سته بود  ،اما شش دونگ حوا سش به ا ضافه ی
گوشش هایش پی مکالمه ی آن دو می چرخید :

69
« نه مامان خوا ستگار نی ست  ...یکی از همکار های اداره بود ا سمش
سمیرا شاکری وچند ماهی می شه که ا ستخدام شده و اومده بخش
بازرگانی جایی که من کار میکنم .
تو ی یاد گرفتن کار خیلی کمکش کردم همون اوا یل یه چیزهایی از
شما و گی سو براش گفته بودم ولی از وقتی که پ شت سرش حرفهای
نامر بوط زده میشااه دیگه دلم نمی خواد زیاد دور و برم باشااه  ...چند
و قت پیش شاا ماره تلفن همراهم را خواسااات و من هم تو ی
ر ودر بایستی موندم و بهش دادم االن هم زنگ زده بود که بگه عصری
حول و هوش ساعت پنج میاد اینجا !...
گالب خانوم چشمانش را درحدقه تابی داد و در حالی که سری زا عالما
تایید تکان می داد گفت:
« خوب کرد ی مادر  ،مهمون حب یب خداساات  ...ند یده و از ر وی
حرف دو ست و دشمن ر وی مردم قضاوت نکن معصیت داره  ،البد
می خواد گی سو ببینه و اون ر و ن شون کنه برای برادر ی و پ سر عمویی و
چه میدونم برادر شااوهری  ....وگرنه کس ای بیکار نیساات که ِهلک و

ِه لک بعد از ظهر جمعه بیاد خونه ی همکارش که پنج ر وز هفته ر و
از صبح تا عصر وردلشه »!...

گالب خانوم این را گفت و با نوک باد بزن به شانه ی برهنه ی گی سو
ّ
که بند تاپ ساابز رنگش به ر وی باز و هایش ُسار خورده بود ِتپ تپ
ضر به ای کوتاه زد و گفت:
باغ سیب
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« خودت ر و به خواب نزن نخود چی  ....من تو ر و بزرگ کردم ،
یواش یواش دار ی خواهان پیدا می کنی ها »! ....
گی سو به سختی خنده اش را پشت حصار لبهایش پنهان کرد و بازهم
خودش را به خواب زد تا بلکه دامنه ی ف ضولی هایش گ ستره تر شود
!...
گلی خانوم خسااته از یک هفته دوندگی های ر وزمرگی دلخوش به
همین خواب بعد از ظهر ر وز جمعه بود و حاضاار نبود آن را با دنیایی
عوچ کند ...کوسن مخملی و چهار گوش ر وی مبل را برداشت و بی
خیال رفتن به اتاق شااد و همان جا کنار مبل دراز کشااید و آن را زیر
ّ
سرش گذا شت و دل به خنکای باد کولر سالن که همچنان ِخرخر
می کرد داد ،دستهایش را هم جفت سینه اش گره زد و پلک هایش را
ر وی هم انداخت :
« ساامیرا تک فرزند و تا اون جایی که من می دونم و خودش گفته ،
مجرده و شوهر نداره که برادر شوهر داشته باشه » ....
«از من پیرزن بشرس  ...این سمیرا خانوم شما قصد و غرضش حکما
همون خواستگاریه »....
سشس دستی به سرو گوش گیسو کشید و ادامه داد:
« میگم گلی  ،ای کاش به این دوسااتت ساامیرا خانوم می گفتی که
دختر ما هیچ هنری نداره  !...نه آششز ی بلده  ،نه خیاطی و گلدوز ی
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 !...ولی در عوضااش تا دلت بخواد ز بون داره و فضااوله و تو ی هر
سوراخی سرک می کشه تا مبادا چیز ی توش باشه اون جا بمونه »!...
دیگر تاب ن یاورد بیش از این خودش را به خواب بز ند  ،ساارش را از
ر وی پاهای نرم مامان بزر گ گالب برداشاات و درحالی که بند تاپش
بال تکلیف ر وی باز ویش رها شااده بود  ،موهای پخش و پالیش را به
گوشش جای داد و معترچ با چشمانی گرد گفت:
« عه  ...ما مان بزرگ این ه مه م حاساان خوب دارم شاا ما هم
چ سبیدید به آ ششز ی و خیاطی و چه می دونم گلدوز ی  !...مگه عهد
قجره که مال ک دختر خوب این چیز ها باشاااه ...؟از ن جا بت که
بگذریم برای نسل ما مال ک انتخاب دختر فرق می کنه و تحصیالت
و توانمند ی حرف اول ر و می زنه »!...

گالب خانوم با باد بزن ر وی پای گی سو کوبید با چ شمان ُبراق شده
گفت:
« خو به خو به  !...آدم با ید خودش عاقل باشااه ....مگه شااوهر
بیچارت قرار مدرک تحصیلی تو ر و گاز بزنه و سیر بشه  ...خانوم دکتر
و مهندس هم که ب شی باید از پس شکم شوهرت بر بیای یانه ...یه
غذای درس
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۰ ۲۵.۰۷.۱۶[ ,
ت و حسااابی باید بتونی بگذار ی جلو ی خانواده ی شااوهرت یا نه
!...؟ دورغ که نمی گم یه خوشاات قیمه بلد نیسااتی ساار هم کنی...
باغ سیب
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عوضااش به قدرتی خدا ز بون دار ی قد اتوبان کر ج!...حاال که دیگه
َ
درس و کنکور ندار ی به جای اینکه صابح تا شاب بچشی تو ی اتاق و
مثل میرزا قلمدون « ور ،ور »بنوی سی  !...بیا ور د ست خودم این سه
ماه تاب ستون ر و ا ششز ی یادت بدم  ،بلکه یه خدا بیامرز ی پ شت سرم
بگذارم  ،مامانت که از کله ی سحر دنبال یه لقمه نون میره و شب از
خستگی جنازه بر می گرده و وقت نداره این کار ها ر و یادت بده
گلی خانوم که به کل کل های این دو عادت کرده بود و می دانساات
از پس ز بان هم بر م یای ند بی آنکه پلک های ساانگینش را باز ک ند
گفت:
« ترو خدا تمومش کنید سمیرا به خدا خواستگار نی ست  ...اگه حرف
خواستگار ی باشه خب اداره ر و ازش که نگرفتن صبح تا شب ور دل
منه  ...البد حو صله اش سر رفته می خواد از خونه بزنه بیرون و جایی
به جز این جا به فکرش نرسیده »!...
گیسااو دو لنگه ی ابر وهایش را به نشااان پیروز ی برای مامان بزرگ
گالب باال و پایین کرد و لبخند ی ر وی لب نشاااند و می خواساات
بگوید بفرمایید این دوره زمونه خوا ستگار کجا پیدا می شود که مامان
گلی پیش قدم شد و به میان افکار بی شوهری اش آمد:
« مامان لطفا شما هم به زاد و ر ود این دختره کار ی ندا شته باش و
بگذار شجره نامه اش برای خودش باقی بمونه  ...من زیاد این دختر
ر و نمی شناسم و دوست ندارم
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زیاد با هم ندار و باجی بشیم »....
گالب خانوم دلخور شد و ر وی ُترش کرد و ر وی از او گرفت و به سمت
دیگر سرش را چرخاند ...
«وا مادر ....حرفها میزنی که تو ی مغازه ی هیچ عطار ی پیدا نمی شه
َ
 ،زاد و ر ود مردم چه دخلی به من داره ؟ آدم باید خودش عاقل با شه
»!...
گیسااو  ،تاب دلخور ی مادر بزرگ خوش عطر بویش را نداشاات و
ماهرا نه گوش ب حث را گر فت آن را پی چا ند و در حالی که قری به
گردنش می داد گفت:
« گالب خانوم حاال ببین این میزا قلمدون که هی بهش ساار کوفت
میزنی در آینده چه آدم مشااهور ی بشااه ،که همه براش ساارو دساات
بشکنن »...
ُ
سااشس ساارش را دو باره ر وی پاهای نرم و تشلی مامان بزرگ گالبش
گذاشاات  ،ه مان جایی که برایش دلخواه ترین جای دن یا بود و از
بچگی دوستش داشت و برایش جان میداد..
گالب خانوم هم بند تاپ او را ر وی شانه اش سوار کرد الهی آمینی از ته
دل گفت و گی سو هم تا نیامدن مهمان درد سر ساز به باقی قیلوله ی
تابستانی اش رسید .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۵۰ ۲۶.۰۷.۱۶[ ,

باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

74

سمیرا شاکری دختر زیبایی بود  ...خوش قد و باال و با اندامی خوش
تراش  ،اصال همه چیز این دختر به جا و خواستنی بود ....
از صااورت جو گندمی اش گرفته تا لبها و بینی خوش فرمش  ،خنده
هایش هم به دل می نشست و لباس هاش شیک و خوش دوخت و
یقی نا مارک دار بودند  !...درساات مثل عطر گران قیمتش که به پرز
های بینی گیسااو چساابیده بود  ،ازآن عطر هایی که برند دارند و باید
برای هر پیسش قیمت نجومی پرداخت کنی !...
بو ی عطر ساامیرا جلوتر از خودش همراه دسااته گل وارد خانه ی
کوچک انها شااد ،آن چنان که گیسااو برای اینکه عطر بیشااتری
درم شامش جای دهد به طور نا مح سوس مجبور به فین فین شد
!...
گلی خانوم لیوان خوش تراش شاار بت البالو را قدر ی به ساامت او
هول داد و با لحنی که سعی داشت خیلی خودمانی نباشد ولی مودبانه
گفت:
« خانوم شاکری بفرمایید شر بتتون میل کنید یخ هاش آب شد »...
ساامیرا لبخند ی ر وی لب های خوش فرمش نشاااند و جر عه ای از
شر بتش را نوشید و نگاهش به سمت او برگشت :
«خانوم سرمد ی معذرت می خوام مزاحم استراحت ر وز تعطیل شما
و خانوم والده شدم برای تشکر از زحماتی که تو ی این مدت کشیدیدو
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به من کار یاد دادید ،باید ز ود تر از این ها خدمت می رساایدم و هیچ
فرصتی بهتر از یه بعد از ظهر کسالت بار تابستونی ندیدم»...
سشس تابی به چشمان خمار و زیبایش داد و نگاهش به سمت گالب
خانوم برگشت و ادامه داد:
«البته تشکر فقط بهانه ای بود برای زیارت گالب خانوم و گیسو جون
که مختصری ازشون برام گفته بودید »...
گی سو طبر عادت که هرگاه فکری در سرش چر خ می خورد و گوشه
ی لبش به سمت باال کج می شد ،خیره به سمیرا رفتار خانومانه او را
برانداز می کرد که لفظ قلم حرف می زد و عشوه ی خاصی هم قاطی
جمله هایش بود!....

ُ
خب دختری با این همه زیبایی و رفتار خانومانه یقینا باید گشااته و
ُمرده هایی از جنس مذکر داشته باشد ،
البته دامنه ی افکار ش زیاد بسااط پیدا نکرد  !....چرا که مامان بزرگ
گالب که از سمیرا حسابی خوشش امده بود و لحظه ای از او چشم بر
نمی دا شت عاقبت تاب نیاورد و با ترفند هایی که خاص خودش بود
ساار بحث را بازکرد و در حالی که باد بزن حصاایری اش را به اطراف
تاب می داد گفت:
« به به  ...ماشااالله چه برو ر ویی ادم حض می کنه اگر گرشااای من
ایران بود تو ر و واسااه ی پساارم نشااون می کردم ببینم خواسااتگار ی
،خواهانی  ،نامزدی چیز ی ندار ی مادر!...؟»
باغ سیب
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گلی خانوم که می دانساات تا مامان گال بش شااجره نامه ی ساامیرا را
درنیاورد دساات از ساار او برنمی دارد مودبانه اما هشاادار دهنده کوتاه
گفت:
« مامان گالب لطفا»...
ساامیرا اخم ظریف میان ابرو هایش را پس زد و لبخند ی زیبا بر ر وی
لبهای خوش اب و رنگش ن شاند و د ستی هم به موهای مش شده
اش کشید به مبل تکیه داد :
« گالب خانوم شما به من لطف دارید اونقدر ها هم تعریفی نی ستم
من هنوز مجردم و خیال ازدواج هم ندارم»...
« اوا  ....چرا مادر دختر به این خوشگلی پدر و مادرت ارزو دارند رخت
و لباس عروسی به تن دخترشون ببینند » ...
ساامیرا این بار آشااکار اخم تلخی میان ابروهایش جا داد که از دید هر
سه ی آنها پنهان نماند با صدای آرام جواب داد:
« مادرم سااال پیش عمرش ر و داد به شااما و پدرم که خیلی به مادرم
واب سته بود دیگه تاب موندن تو ی این شهر ر و نیاورد و برگ شت زادگاه
تولدش و پیش عمه و عموم هام  ...از وقتی پدرم برگشته شهر خودش
من تنها زندگی می کنم پدرم متا سفانه و ضع مالی خوبی نداره و نمی
تونم برای مخارح زندگیم ر وی کمک ایشون حساب کنم »...
موهای خوش رنگش را از ر وی صورتش پس زد و با همان لحن ارام
وغمگین و محزونش ادامه داد:
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«گلی خانوم یعنی خانوم سرمد ی خیلی به من لطف دا شتند و تو ی
کار کمکم کردند  ،اگه کمک های ایشااون نبود به ز ود ی ها کار ر و یاد
نمی گرفتم حقیقتش ر و بخواه ید تو ی این چند ماه اخیر اوضاااع
مالی مساعد ی نداشتم و این کار ر و به سختی پیدا کردم  ...گلی خانوم
خیلی خو شبخته که خانواده ی خوبی مثل شما و گی سو جون داره
»...
سمیرا صادقانه حرف میزد و گو شه و کنار حرفهایش یه غمی پنهان
لم داده بود و البته شاخک های فضولی گی سو مثل آنتی نامرئی باال ی
سرش افرا شته شده بود نگاهی به لباس های مارک دارش انداخت ،
خب اگر وضع مالی چندان مساعد ی ندارد انچنان که به کار نیاز داشته
باشد !....پس یقینا پای جنس مخالفی در میان است که برای ِقرو فر

های سمیرا خانوم ناز نازیش تروال های درشت خر ح کند !...

سمیرا متکلم وحده بود و با ظرافت خاص خودش حرف میزد و هر
سااه ی آنها به ساابک و ساا یاق خودش او را تجز یه و تحل یل می
کردند....
گلی خانوم گفته ای او را با پچ پچ های در گوشاای که چند وقتی ساار
ز بانها افتاده بود و دهن به دهن میان همکار ها می گ شت مقای سه
می کرد !....
و ما مان بزرگ گالب همچ نان بر این باور بود  ،ساامیرا برای
خواستگار ی پا پیش گذاشته و با سیاست رقتار می کند و آمده تا قبل
باغ سیب
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از هرچیز  ،خانواده ی گیسااو را هم از نزد یک ببی ند و دل تو ی دلش
نبود تا سمیرا قصه ی زندگی خودش را رها کند و یک راست برود سر
اصل مطلب تا بب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۵۰ ۲۶.۰۷.۱۶[ ,
یند گیسو را برای چه کسی خواستگار ی می کند !...
خم شد و لیوان را از کنار د ستش بردا شت و ظرف هنداونه ی قرمز و
آبدار را به ساامت او هول داد و تکه ای هندوانه برایش گذاشاات و با
ظرافت سر حرف را به سمت گیسو چرخاند :
« هندوانه بخور مادر ....خنکه و جیگرت ر و خنک می کنه تو هم
مثل گلی و گیسااو ی من دختر خودمی  ...گیسااو ی من تازه کنکور
داده و بچه درس خون و زرنگیه  ،کالس نوی سندگی هم میره و وا سه
ی خودش میزا قلمدونی که بیا بین  !....ا ششز ی اش چندان تعر بفی
نداره ولی دختر با استعدادیه و ز ود همه چی ر و یاد می گیره »...
گیسو خنده های بی وقتش را جمع و جور کرد و زیر لب هشدار گونه و
کوتاه گفت «:مامان بزرگ»!....
ساامیرا تکه ای از هندوانه اش را به دهان برد و ساارش نرم به ساامت
گیسو چرخید:
« به به ....این که خیلی عالیه این ر و نمی دون ستم !...من تا به حال
یه نویساانده ر و از نزد یک ند یده بودم  ،با ید همین االن قول بد ی
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کتابت چاپ شاد یک جلدش ر و با یک امضاا ی مخصاوص بهم
بد ی تا ُپزش ر و بدم »...
خب آرزو ی قشانگی بود پراز زرق و برق که ر ویاهایش را نرم به نوازش
می گرفت لبخند او هم جان دار شااد و عمیر ،بعد از اندکی تامل به
قدر فرو دادن آب دهانش جواب داد:
«شما به من لطف دارید وصف آرزو ها حتی حال دلت ر و خوب می
کنه چه برسااه حال ر و یا هات ر و  ،این یکی از آرزو ها مه که ر وز ی
نوی سنده ی سرشناسی بشم و میدنم تا رسیدن به این آرزو  ،باید سیاه
مشر هام ر و پر کنم و راه طوالنی در پیش دارم »...
سمیرا ان شااللهی زیر لب گفت و تکه ای دیگر از هنداونه را به دهانش
برد و ر و یه گیسو شد :
« پس باید اهل مطالعه و کتاب خوندن هم باشی درسته !...؟»
خب حد سش در ست بود اهل مطالعه بود ولی به لطف مامان گلی
جانش تمام کتابهایش درساای و کم درساای بودند و چند تایی کتاب
رمان بی شتر ندا شت  !....گو شه ی لبش به سمت باال کج شد و با
لحن با مزده ای جواب داد:
« خانوم شاکری من اهل مطالعه نی ستم من عا شر کتاب خوندنم
و عاشر نوشتن  ،بیشتر وقتم ر و به نوشتن اختصاص میدم و فعال یه
کارگاه نویسندگی آقای مهرداد فخار ثبت نام کردم فکر کنم تالبوش ر و
دیده دیده با شید  ،نزدیک شرکتی که شما و مامان گلی اونجا کار می
باغ سیب
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کنید  !...ر وزهای ز وج از ساعت ه شت صبح تا دوازده ظهر کالس
دارم»...
ساامیرا سااری به عالمت نفی تکان داد و یک پایش را مهمان پای
دیگرش کرد  «:نه متاسفانه دقت نکردم »...
گلی خانوم تمایلی ندا شت گی سو با سمیرا که یک قطار حرف پ شت
سرش بود  ،خیلی صمیمی شود  ،قیچی را میان صحبتشان گذاشت
و سرش به سمت گیسو چرخید :
« گی سو جان لطفا پا شو یه چایی تازه دم در ست کن و بیار تا با این
شیرینی هایی که خانوم شاکری زحمتش ر و کشیده بخوریم »...
گیسااو که تازه به بحث مورد عالقه اش رس ایده بود چشاامی هرچند
ناراضای گفت و از جایش بلند شاد و به سامت آشاشزخانه رفت و به
محض داخل شاادن صاادای قر قر تلفن همراه مامان گلی که ر وی
میز اشااشرخانه جا مانده بود توجه اش را جلب کرد و قدمی پیش
گذاشاات و بی انکه ان را بردارد خم شااد و با دیدن اساام «میم فخار
»نگاهش رنگ تعجب گرفت و ابروهایش ر و به باال انهنا پ یدا کرد و
کوتاه زیر لب فقط گفت «:استاد فخار!....؟»
هنوز سرو سامانی به عالمت سوال های تعجب های ذهنش نداده
بود که مامان گلی سر اسیمه و دوان دوان به آششرخانه امد ان را از ر وی
میز بردا شت باالفا صله دکمه ی خاموش آن را ف شرد و با کلماتی که
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دست پاچگی از آن می بارید سرش را به سمت گیسو خم کرد و اهسته
زیر گوشش پچ پچ کرد:
« زیاد با این دختر گرم نگیر ازش خوشم نمیاد »...
انگاه سرش را قدر ی کنار کشید و با صدای بلند تری گفت:
« تو ی چایی ِهل هم بنداز »...

سشس موبایل به دست از اششزخانه خارج شد و گی سو ماند و یک دنیا

تعجب و عالمت سااوال  ....مهردادفخار اسااتاد خوش تیپ کالس
نوی سندگی شماره ی مامان گلی ناز نازیش را از کجا دارد و برای چی به
او زنگ زده !....؟
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۷ ۲۷.۰۷.۱۶[ ,
همه ی آدمها پنج حس دارند و البته حس نا شناخته ای هم ه ست
که به آن حس ش شم می گویند ...اما گی سو حس هفتمی هم دا شت
که آنرا « حس فضولی » می نامید!...
و هال ک بود تا بداند میم فخار که یقینا داشاات همان مهرداد فخار
اساات یک بعد از ظهر کسااالت بار جمعه  ،چه کار ی با مامان گلی
نازنازیش داشته است !....؟ رفتار هول و شتاب زده ی مامان گلی هم
مهر تایید ی برای فر ضیاتش بود ،باید قدر ی با سیا ست رفتار می کرد
و بی گدار به آب نمی زد اگر بین این دو نا گفته ای پنهان با شد دیرو یا
ز ود می فهمید و فقط باید کمی صبور ی می کرد ...
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سرش را کج کرد و نگاهی به جای خالی اف سانه انداخت که صندلی
اش را غصب کرده و تمام وسایلش را ر وی آن هوار کرده بود ...
و دو باره با همان نگاه مشکوکش سرش به سمت مهرداد برگشت که
در حال تایپ کلمه ها ر وی صاافحه ی موبایلش بود ...حاضاار بود
َ
نیمی از زندگی اش را در دم بدهد تا بفهمد مخاطب پشاات خطش
مامان گلی ست یا شخص دیگری !....
مهرداد زیر چشمی نیم نگاهی ر وانه ی گی سو کرد  ،که ته کالس نشسته
و برخالف بقیه ی بچه ها ی کالس که م شغول نو شتن بودند به او
ُ
ز ل زده و چشم بر نمی داشت  !...برای گلی تایپ کرد:
ُ
« گل پر نمی دونم چرا امروز گی سو از اول صبح ز ل زده به من چ شم
بر نمی داره  !...تا سرم ر و میارم باال نگاهش ر و می دزده ...هیچ وقت
این قدر بی پروا به من نگاه نمی کرد»!...
جواب پیام آمد آن هم به قدر عمر چند ثانیه ی کوتاه ...
« وای مهرداد حاال چیکار کنم ....؟ بی احتیاطی کردم ا سمت کاملت
ر و داخل گو شی خیره کردم ،دیروز بعد از ظهر که تماس گرفتی گی سو
اساامت ر و ر وی صاافحه ی موبایلم دید  ،مطمئن نبودم ولی حاال
حتم دارم  ،گیسو دختر باهوشیه »...
مهرداد لبخند ی ر وی لبهای باریکش نشااساات !....از خدایش بود که
ز ودتر همه چیز عیان شااود تا رابطه ی ساااده و دوسااتانه ای که بین
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شان برقرار ا ست  ،حالت ر سمی و شرعی به خودش بگیرد ...و این
اولین گام بود ...
با حفظ همان لبخند پیام بعد ی را به آنی ارسال کرد:
« امروز بعد از اضاافه کاریت میام دنبالت تا بریم یه جای دنج و با هم
حرف بزنیم  ،من هم یه دل سیر تماشات کنم »...
پیام را ار سال کرد و تاییدش را هم گرفت ،از جایش برخا ست واز میان
بچه ها که سااخت درحال نوشااتن بودند و گذشاات و به نشااانه ی
دوسااتی به ر وی کتف یکی از پساارها چند ضاار به ی کوتاه زد و با
قدمهایی بلند به انتهای کالس وصندلی گیسو رفت  ....و کنار او ایستاد
و با صدایی آرام گفت:
« خانوم درخ شان شما نقد دا ستانی ر و که تو ی کالس خونده شد ر و
نوشتید...؟»
خب درحال نقد و بررساای بود ،ولی نه داسااتانی که در کالس خوانده
شده بود ،...بلکه نقدو برر سی تلفن م شکوک دیروز که علتش را نمی
دانست !...

گی سو که نگاهش به زیر ُسر خورده بود و خودش را به ظاهر م شغول
نوشااتن نشااان می داد به آنی ساار برداشاات و به احترام او از جایش
برخاست و محترمانه جواب داد:
« نه استاد ذهنم در حال نقد و بررسی موضوعات دیگه است »!...
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مهرداد خنده هایش را پشاات لبهایش پنهان کرد ولی رد ی از آن به
شکل انهنایی ر و به باال برایش باقی ماند :
« ولی من نقد و بررساای داسااتانی ر و که ساار کالس خونده شااد می
خواسااتم نه موضااوعات دیگه ر و  ...آالن وقت زیاد ی تا پایان کالس
نمونده  ،نقد و برر سی بچه ها ر و که یک صفحه ا ست می گیرم ولی
شااما برای جلسااه ی بعد پنج صاافحه نقد پرو پیمون میار ی و سار
کالس میخونی و دو راه بیشااتر ندار ی  ...یا ق ید کالس های مهرداد
فخار ر و بزنی و دی گه تشااریف ن یار ید و یا اینکه جلسااه ی بعد پنج
صفحه نقد و بررسی اول صبح ر وی میز من باشه »...
مهرداد این را گفت ودر حالی که به سمت میزش بر می گ شت  ،مچ
دستش را تا امتداد نگاهش باال اورد و بعد از دیدن ساعت گفت:
« بچه ها خسااته نباش اید وقت کالس تموم شااد نوشااته هاتون ر و
بگذارید ر وی میز من و تشریف ببرید »
آه از نهادش بر آمد نو شتن پنج صفحه نقد و برر سی برای دا ستانی که
سر و ته آن ده خط هم نمی شد ظلم مضاعف بود !....نگاه درمانده
اش به سامت مهرداد برگشات که در حال مرتب کردن نوشاته های
ب چه های کالس بود امروز از همیشاااه خوش پوش تر بود آن هم
باموهایی ح سابی کوتاه و اب و جار و شده ،در ست مثل ک سی که یک
قرار خیلی مهم داشته باشد !...
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هنوز سوال هایش در بخش فعال حس ف ضولی همچنان بی جواب
باقی مانده بود و برای سر سامان دادن به آن باید قدر ی صبور ی می
کرد پوف پر صدایی کشید وسایل پخش و پالیش را داخل کوله اش جا
داد و ان را ر وی شانه اش سوار کرد ودرحالی که از کالس خارج می شد
با لبهایی آویزان ر و به مهرداد گفت:
« خسته نباشید استاد  ،خدا حافظ ».....
مهرداد سر برداشت و با لبخند ی که کنج لبش بود ر و به او جواب داد:
« خدا نگهدار خانوم درحشان »...
****
کله اش داغ کرده بود اشعه های خورشید تیرماه مثل شالقی برسرش
فرود می آ مد و حس می کرد مغزش در حال نیم پز شاادن اساات
نگاهش را در طول خیابان کش داد ک
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۸ ۲۷.۰۷.۱۶[ ,
َ
َ
ه گویی تاکسی هارا به ورد «اجی َمجی» در دم غیب کرده بودند !...
و هر دم که به یاد پنج صفحه جریمه اش می افتاد کله اش به جوش
ُ ُ
می آمد و صدای قل قل آن را هم می شنید  !....پیامک های مامان
گلی هم هر یک دقیقه ترو تازه از راه می ر سید و ر وی اع صابش کش
میامد و پشاات بند همه ی آنها یک « چشاام » خالی می فرسااتاد و
عاقبت برای اینکه به قافله ی پیامک های او که پر بود از ساافارش

باغ سیب
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ُ
های ریز و در شت پایان دهد پیامک ح سن ختام را برایش فر ستاد و
نوشت:
« چ شم مامان با ما شین شخ صی خونه نمی رم و حتما تاک سی سوار
می شم و رسیدم خونه بهتون زنگ می زنم »
بعد هم یک ا ستیکر ب*و*س ضمیمه اش کرد و آن را فر ستاد تا به
د ست صاحبش بر سد  ...موبالش را به داخل کوله اش ُ سر داد که
ناگهان دسااتی ر وی باز ویش نشااساات و به هراس برگشاات و بادیدن
سمیرا شاکری نگاهش رنگ و بویی از تعجب به خود گرفت !...
اگر ده  ،دوازده تا پیامک مامان گلی هر یک دقیقه از راه نرساایده بود
یقینا نگرانی برای او اولین حسی بود که به سراغش می آمد....
اما حاال که خیالش از بابت مامان گلی راحت بود ،عالمت سااوال به
ُ
همراه تعجب دور سرش به پرواز درآمد و با لحنی شل و ورافته سالم
کرد که بی جواب ماند و ساامیرا در حالی که نفس هایش خسااته اش
یکی درمیان با هن هن همراه بود گفت:
« گیسااو جون  ...می تونم چند دقیقه با هم حرف بزنیم  ...کارت
دارم »
عالمت سااوال ها و تعجب مثل طنابی به دور افکارش پیچیده ش اد
 !....ساامیرا شاااکری ترگل و برگل چه کار ی می توانساات با دختر
همکارش داشته باشد!...؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶[ ,
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گیسو توحه اش به لباس فرم و مقنعه ی سمیرا برگشت  ،که زیاد ی به
تنش برازنده بود و به قول مامان بزرگ گالب بعضاای آدم ها اگر گونی
هم به تن کنند باز خوش پوش هستند ...
سمیرا د ستی به پرمقنعه ی م شکی اش ک شید و با کلماتی شتاب زده
ادامه داد:
« متوجه ی بیرون اومدنت از آموز شگاه ن شدم  ،بی ست دقیقه ا ست
کنار در منتظرت بودم  ،دیگه داشااتم فکر می کردم که حتما نیومد ی
 !...خوب شد قبل از اینکه سوار ماشین بشی دیدمت »! ...
سمیرا می گفت و گیسو هر لحظه متعجب تر می شد  !...و علت این
شتاب زدگی سمیرا را و کار ی که به خاطرش وقت گذا شته و بی ست
دقیقه منتظر او مانده بود را نمی دانست !...
نگاهش به ر وی لبهای صورتی رنگ سمیرا مات ماند  ،باز هم حس
هفتم  ،همان حس فضااولی به سااراغش آمد و آنتن های نامریی آن
برافراشته شد !....
سمیرا قدر ی به کمرش قدر ی زاویه داد و به پ شت برگ شت و انتهای
خیابان را نشاان داد و با نفس هایی که حاال قدر ی نرم تر شاده بود و
دیگر هن  ،هن نمی کرد و اضافه کرد :
« گی سو جون من وقت زیاد ی ندارم و مرخ صی ساعتی گرفتم یه کم
پایین تر از این جا یه پارک کوچیک هساات  ،اگه مایل باشاای بریم
اونجا و با هم صحبت کنیم »...
باغ سیب
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سعی کرد بر تعجب هایش قدر ی م سلط شود و به قول مامان گلی
خانومانه رفتار کند  ...لبخند ی ر وی لبهایش کش آمد و جواب داد:
« بله حتما خو شحال می شم  .....ولی خیلی وقت ندارم و باید ز ود
تر برگردم خونه  ،وگرنه مادر بزرگم نگران می شه »...
سااشس با گامهای بلند همراه ساامیرا به راه افتاد که زیاد ی رفتارش
مشکو ک بود و او هال ک تا علتش را بداند ! ....؟
****
ر وی دنج ترین نیمکت پارک ن ش ستند  ،که سایه اش درخت سرو ی
بود با شاااخه هایی خمیده و ر و به پایین که مثل موهای بلند یک
زن دل می برد و با وزش ن سیمی به نرمی تاب می خورد و به این سو و
آن سو می رفت ...
سمیرا نگرا ن زمان بود  ،مچ د ستش را تا امتداد چ شم هایش باال آورد
و نیم نگاهی به آن انداخت و گفت:
« گی سو جون نیم ساعت بی شتر وقتت ر و نمی گیرم و سعی می کنم
زیاد حاشیه نرم » ،

ُ
نگاهش یه سمت او برگ شت که به ر وبرو ز ل زده بود و آرام حرف می

زد ...
« یه بعد از ظهر کسااالت بار ر وز جمعه باعث شااد ،دیروز بعد از مدتها
جریان زندگی ر و زیر نبض خونواده ی گرم و صمیمی شما حس کردم
چیز ی که من دیگه اون ر و ندارم  !...همه ی آدمها قصه ای دارند  ،به
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خصوص دختر ها تو ی جامعه ی ما  ..تقریبا همه شبیه هم هستند
 ،همه درس می خونن و دان شگاه میرن  ،م شغول به کار می شن و یه
ر وز ی هم ازدواج می کنن و زندگی تشااکیل میدن  .فقط ساابک و
ساایاق هر دختری رنگ و لعاب خودش ر و داره ولی قصااه ی من
متاساافانه مثل بقیه ی دختر های هم ساان خودم نشااد  ،پراز فراز
ونش ایب بود و مقصاارش هم خودم بودم که دل به بلند پرواز ی هام
دادم » ...
گیسااو به نیم رخ ساامیرا خیره بود که زیبایی یک تابلو ی نقاشاای را
داشت  ...اخم زیبایی هم بین آن جا خوش کرده بود ...
« بگذریم  ...میرم سر ا صل مطلب  ،دیروز وقتی شنیدم د ست به
قلم هسااتی و می خوای رمان بنویسای یه فکر مثل صاااعقه از ذهنم
گذشت »
سمیرا نگاهش را از نا کجا آباد جمع کرد و سرش به سمت او چرخید
و این بار با لحن آرام تری ادامه داد:
« می دونم توقع ز یاد یه !.....می تونی قبول نکنی  ،ولی ازت خواهش
می کنم دساات رد به ساای نه ی من نزن  ،دلم می خواد ،خاطرات
زندگیم ر و به شکل یه رمان بلند بنوی سی و اگه تون ستی چاپش کنی...
»
گو شه ی لبش به سمت باال کج شد  !....او هم دلش می خوا ست
حرفهای او را به پای شاوخی و مزاح بگذارد  ،ولی او کامال جد ی بود و
باغ سیب
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این را از لحن محکمش فهم ید  ...لبخند ی هر چند بی رمر ر وی
لبش نشاند تا تعجب هایش را پنهان کند ...
« خانوم شاکری  ،شما به من لطف دارید که من ر و در قدو قواره ی
یه نوی سنده می بینید و حقیقتش این که من یه مبتد ی ه ستم و به
غیر از چند دا ستان کوتاه و د ست نو شته چیز زیاد ی تو ی کارنامه ی
کاریم ندارم  !...نوشتن یه رمان رئال تبحر می خواد  ...از اون گذشته ،
اگه ج سارت نی ست می شه بشر سم چرا من ر و برای این کار انتخاب
کردید!...؟»
ساامیرا با چشاامان خمارش که قدر ی هم ساار خ شااده بودند به
چشمان او خیره شد و جواب داد:
« خب باید اعتراف کنم این تصمیم برای من اصال کار ساده ای نبود
و دیشااب تا طلو ع آفتا ب فکر کردم و عاقبت دلم  ،من ر و مجاب
کرد تا بهت اعتماد کنم  ...من با وجود اینکه شااناخت چندانی از تو
ندارم ترد ید ها  ،اما و اگر ها ر و پس زدم و بهت اعتماد کردم  ،تو هم
به توانایی هات اعتماد کن و لطفا خاطرات زندگی من ر و یه شااکل
رمان بنویس »...
با پاهایش ر وی زمین آهساته ضارب گرفت  ،که نشاان از تردید ها و
اضاطراب هایش بود  ،دلش می خواسات قدر ی فرصات داشات تا
افکارش را نظم دهد باید قدر ی ر وی این پیشاانهاد فکر می کرد ...اما
پاتک بعد ی ساامیرا مجال فکر منطقی را از او گرفت و از داخل کیف
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کنار دسااتش دفتر چه ای قطور را بیرون آورد که با کا غذ کادویی پراز
ُر زهای های قرمز کادو پیچ شده بود  ،با چشم و ابرو آن را نشان داد :
« این دفتر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶[ ,
خاطرات منه .....اینکه چرا تو ر و انتخاب کردم دلیلش کامال وا ضحه
و من دال یل خودم ر و دارم  ،من قلم خوبی ندارم و نمی تونم ر مان
بنو سیم  ...آرزوم این که خاطراتم به شکل رمان در بیاد در ست مثل
تو که آرزو دار ی ر وز ی نویسنده ی بزرگی بشی »...
سشس دفترچه ی خاطراتش را باالتر آورد و آن را درهوا تاب داد و مثل
کسی که بخواهد یه بستنی خوش و آب و رنگ و لعاب را نشان یه بچه
ی شکمو بدهد اضافه کرد:
« دوم اینکه ک سی ر و نمی شنا سم تا قابل اعتماد با شه و دفترچه ی
خاطراتم ر و به دسااتش بسااشارم به نظرت منطقی نیساات که کنار
دراموزشااگاه بیاسااتم و دفتر چه ی خاطراتم ر و به بچه های کارگاه
نوی سندگی بسشرم تا یکی از اونها حاضر بشه خاطرات من ر و به شکل
رمان در بیاره »...
گیسااو نیم نگاهی به دفتر چه ی خاطرات ساامیرا انداخت  ....و
ناگهان دست ظریف و کشیده ی سمیرا ر وی دستش نشست :
« گی سو جون می دونم از عمر آ شنایی ما بی ست و چهار ساعت هم
نمی گذره ولی آشنایی با خانوم سرمد ی و شخصیت محکم و تحسین
باغ سیب
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برانگیزش برای اعتماد به دخترش برای من کافیه ...این لطف ر و در
حر من ان جام بده .....ولی ق بل از هرچیز  ،با ید قول بد ی این
موضااو ع بین خودمون م ثل یه راز باقی بمو نه  ...من از خانوم
سرمد ی جز خانومی چیز ی ندیدم و ازش خیلی ر و در بای ستی دارم و
دلم نمی خواد بفه مه تو ی ز ندگی من چه ات فا قاتی اف تاده و چه
بالهایی سرم اومده تنها به این شرط دفتر چه خاطراتم ر و بهت میدم
و همین االن هم ازت جواب می خوام »...
دل یل این ه مه تعج یل را درک نمی کرد  !....ا گه ما مان گلی می
فهم ید م ثل یک سااردار مغول ساار از تنش جدا می کرد و آرزو ی
نویسنده شدن را باید به گور می برد  ...و میان کش مکش های ذهنی
اش که فضولی هم آن میان پر توان عرچ اندام می کرد چشم از رفتگر
پارک گرفت که با جار وی د سته بلند ی جاور می ک شید و خش خش
آن نظم افکارش را برهم زده بود  ،و با لحنی م*س*تاصاال جواب
داد:

« مامان بزرگ گالب همی شه یه َمثل ورد ز بون شه که من خیلی ازش

خو شم میاد و میگه  «:کور از خدا چه می خواد دو چ شم بینا »...من
از خدامه که یه سااوژه ی رئال بنویساام ولی همونطور که گفتم من یه
مبتد ی ام و می تر سم نتونم از پ سش بر بیام و شرمنده ی شما ب شم
»...
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سمیرا لبخند تلخی ر وی لبش نشاند و نگاهش میان شاخه و برگهای
بوته ی های گل های ساافید پارک گیر کرده و نرم و آهسااته جواب
داد:
« اونی که شاارمنده اساات منم  ...من با تمام بی اعتماد ی که تو ی
وجودم ریشااه کرده به تو اعتماد کردم تو هم به توانایی در نوشااتن
اعتماد کن  ،اگه تونستی رمانت ر و بعد از تموم شدن چاپ کنی که چه
بهتر  ....و اگه نشااد اون ر و ر وی سااایت های مجاز ی قصااه و رمان
بگذار  ،دلم می خواد سرنو شتم خونده ب شه تا دختر دیگه ای ا شتباه
من ر و تکرار نکنه و بشاام آینه ی عبرت ...و این ر و حداقل به مادرم
که از دست من دق مرگ شد بدهکارم »...
سمیرا دو باره نگاهش به سمت گی سو چرخید و با چ شمانی که رد
اشکی آن را َبراق کرده بود ادامه داد:
« ولی قبل از این که دفتر چه ی خاطراتم ر و ب هت بدم با ید قول
بد ی و به ا سم خدا ق سم بخور ی و خیالم ر و ازاین بابت که حرفی به
مامان و یا مادر بزرگت نمیزنی راحت کنی  ،قول بده این موضااو ع و
دیدارمون مثل یه راز بین خودمون باقی بمونه  ...البته می تونی قبول
نکنی اون وقت من هم همه چیز ر و فراموش می کنم »....
سکوت بین شان جار ی شد اما سر گیسو پر بود از همهمه  ! ...و چه
کنم ها ...؟ انصاف نبود این همه تخم وسوسه تو ی دلش کاشته بود
و ب عد می گ فت «می تونی قبول نکنی و من هم فراموش می کنم »
باغ سیب
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که با صدای او نگاهش به سمت لبهایش برگ شت که بغ ضی نهفته
میان حرفهایش لم داده بود :
« من در قد قواره ای نی ستم که بخوام انتقام بگیرم و این حرفها مال
قصاه هاسات و اون ر و بار و ندارم ولی حداقل می تونم آینه ی عبرت
با شم  ...می تونم ر وی قولت ح ساب کنم یا اینکه بی خیالش ب شم
»...
نگاهش به ر وی دفترچه ن ش ست .و گلهای زر قرمزش  ...بعد از امیر
علی همان دو ست پسر یواشکی اش که بعد ها مامان گلی فهمید و از
خجالتش حسااابی درامد این اولین پنهان کاریش بود اما انجایی که بر
خالف همه حس هفتمی به ا سم ف ضولی دا شت و بال بال میزد تا از
سرگذشت سمیرا شاکری سر در بیاورد مامان گلی و اخم های هفت و
هشاتی اش را به کنار ی زد و به حس فضاولی اش پاساخ مثبت داد و
گفت:
« خانوم شاکری مامان بزرگم همی شه میگه وقتی ک سی میاد و پی شت
و حرف هاش ر و میریزه ر وی طاقچه ی درد دل با ید به اعتمادش
احترام بگذار ی و اون ر و مثل یه گنج کنج دلت نگهشااون دار ی و اگه
غیر این باشاااه به اعت مادش خ*ی*ا*ن*ت کرد ی  ...خ یالتون
راحت من به اعتماد شااما خ*ی*ا*ن*ت نمی کنم  ...وقتی رمان
ر و بر پایه ی خاطرات شما ست نو شتم یه ن سخه ی اولیه ر و بهتون
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میدم تا بخونید تا هر جایی ر و که مایل بودید اضااافه یا حذف کنم
»....
ساامیرا لبهایش طرحی از لبخند به خود گرفت از جایش برخاساات
دستی به مانتو ی فرمش کشید تا چروک های پشت آن را صاف کند و
درحالی که نگاهش در صورت او می چرخید گفت:
« خاتوم سرمد ی خیلی خوشبخ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶[ ,
ته که دختری مثل تو داره و از مادر ی مثل گلی جون دختری مثل
شما خیلی دور از ذهن نیست »...
سشس دفترچه را میان د ستان گی سو جای داد و با صدایی نرم تر ادامه
داد:
« دفتر خاطراتم پیشاات امانت بمونه هر وقت رمانت ر و نوشااتی به
همراه یه نسااخه از رمان ازت پس میگیرم و شاااید سااالهای بعد که
خاطراتم کهنه شد  ،اون ر و بخو نم !....ولی االن که همه چی برام تازه
ا ست عالقه ای به دوره کردن خاطرات گذ شته که برام پر از تلخی بود
ندارم فقط اساام ها ر و تغییر بده و برای من یه اساام دیگه به دلخواه
خودت انت خاب کن و همین برای من کاف یه  ،بق یه اش ر و هم
میسشرم به ذهن خالق خودت » !....
سمیرا این را گفت و بار دیگر به ساعت مچی اش نگاه کرد و جمله
هایش را با شتاب بیشتری ردیف کرد:
باغ سیب
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«گیسو جون من داره دیرم میشه و باید ز ود تر برگردم ...یادت نره من
ر وی قول تو حساااب کردم و به هیج و جه مادر و مادر بزرگت دلم
نمی خواد بفهمند موضو ع رمانت سر گذشت تلخ منه »...
سمیرا شاکری رفت و با نگاههای متحیر گی سو بدرقه شد آن چنان
که هر دم پیش چشمانش  ،کوچکتر و کوچکتر می شد و گیسو ماند و
یک دفتر خاطرات با جلد کادویی پراز رز های قرمز که برای خواندن
حتی بخشاای از آن هم بال بال میزد  ،اما پیامک مامان گلی که از راه
رسید و پرسید  « :کجایی ...؟ رسید ی...؟»
بال و پرش را ب ست و به ناچار آن را به وقت دیگری موکل کرد  ،دفتر
را به داخل کوله ی سبز رنگش ُسر داد و به سو ی خانه راهی شد...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۹ ۳۰.۰۷.۱۶[ ,
وقتی به خانه ر سید دلش از گر سنگی قیلی ویلی می رفت و سر خوش
به آن وعده ی یک چلو خور شت پرو پیمان از نو ع قیمه بادمجان یا
قورمه ساابز ی داده بود که بعد از آن ر وی تخت خوابش لم بدهد و
دساات نوازشاای بر ساار گوش فضااولی هایش بکشااد و با فراخ بال
خاطرات سمیرا را بخواند تا ببیند چه به او گذ شته که باعث از د ست
دادن مهمترین فرد زندگی یعنی مادرش شده !...
َ
اما گویا ته کشااتی نقشااه هایی که کشایده بود  ،سااوراخ بود !....که به
َ
طرفه العینی غرق شد و به ته دریای خوش خیالی فرو رفت!....
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نگاهی به کارتن ها ی خالی و مامات بزرگی که و سط آنها نشسته بود
انداخت که سر حو صله و با دقت و آنها را داخل کارتن می گذا شت
....کوله اش را از ر وی شانه اش به پایین ُسر داد و با صدایی خ سته اما
شاد گفت:
« سااالم به خوش بو ترین مادر بزرگ دن یا  ...چه خبره شااهر ر و
شلوغش کرد ی هنوز که برای ا سباب ک شی پنج هفته فر صت داریم
 ...برای چی این همه عجله !....؟ »
سشس با یک حرکت مقنعه اش را از سرش بیرون ک شید و درحالی که
دایره وار آن را تاب میداد دور انگشتان دستش می چرخاند ،پرسید:
« مامان بزرگ ناهارچی داریم ...؟ تا مرز تلف شاادن از گرساانگی یه
قدم فاصله دارم»...
گالب خانوم در حالی که سعی می کرد شکستنی ها را با دقت بی شتری
ال ی ر وزنامه بشی چد تا کمترین ضاار به موقع حمل و نقل ببی ند پر
ر وسری فیروزه ای اش را به عقب هول داد و جواب داد:
« سالم به ر وی ماهت  ...شکستی ها و و سایل دکور ی باید با دقت و
حو صله جمع ب شه وگرنه موقع ا سباب ک شی دیگه صاحبش نی ستی
،.....و سیله ها اگه ب سته بند ی با شه کارمون سبک تره  ....ناهار هم
ّ
آب دوغ خیار درساات کردم هم مقویه و هم یه غذای تابسااتونی و
ُ
خنک ،یه کم هم توش گل سر خ خشک ریختم »...
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دساات ر وی شااکمش گذاشاات که معده ی بینوایش هم به نشااان
اعتراچ قار و قور ش در آمده بود  ،خب بله آب دوغ خیار خیلی هم
ّ
مقوی ست مخ صو صا خیار هایش  !...و با صدای مامان بزرگ گالب
حواسش به سمت او برگشت :
« به جای ی این که مثل چوب لباس ای دم در بیاسااتی !...برو لباس
هات ر و عوچ کن و اون نون خشااک هایی که ر وی میز آشااشزخونه
گذاشااتم خورد کن تا ناهار بخوریم ....و بعد هم بیا کمک تا با هم
و سیله ها ر و جمع و جور کنیم  ،بچه م وقتی میاد خونه از خ ستگی
جون به تنش نی ست یه د ستی زیر بال و پر مادرتت بک شی راه دور ی
نمیره »....
چشم بی رمر و کم جانی گفت  ،به سمت اتاقش راهی شد ،
مامان بزرگ گالب نمی دانساات که از دیروز بعد از ظهر تا آالن ذهنش
مثل یک ترمینال شلو غ و پر رفت وآمده شده  ....از یک سو تلفن
م شکوک مامان گلی با جناب میم فخار را دا شت و حاال هم سمیرا و
زندگی مرموزش را  !...چاره ای نداشت مشغله ها باید قدر ی صبر می
کردند  !...تا دل گالب خانوم را بدست آورد ....
****
تمام سلول های خاک ستری مغزش د ست در د ست هم بی امان به
ساامت دفتر خاطرات ساامیرا هجوم می بردند  ،این حس به قدر ی
قو ی بود که مدام پی فر صت می گ شت تا از د ست فرمون های ریز و
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در شت مامان بزرگ خالص شود و با آمدن زن هم سایه ی ر وبرو که
چند تایی پیاز برای ناهار می خواساات مثل مجرمی که به دنبال راه
فرار ا ست آه سته به داخل اتاقش خزید و در را آه سته تر پ شت سرش
ب ست  ،ج ستی زد و ترو فرز و دفتر خاطرات سمیرا را از کوله اش بیرون
کشید و ر وی تخت چهار زانو نشست...
قلبش از هیجان پر تشش تر شد  ،این هیجان تا مرز انگشتان دستش
هم ر سید و باعث سرد ی سر انگ شتانش شد  ....بو ی خوش عطر
ساامیرا به دفتر خاطراتش هم رسایده بود و به محض باز کردن دفتر
بو ی خوش عطری به پرز های بینی اش چسبید ...
چند صفحه از ابتدای دفتر به طرز نا شیانه ای پاره شده و همچنان
رد ی از تکه های پاره شده آن بی نظم به جا مانده بود  ...صفحه ی
اول فقط تاریخ ر وز و سال را یادا شت کرده بود که به تاب ستان دو سال
پیش بر می گشت...
صاافحه ی اول را به نرمی ورق زد و صاادای ِقر چ ِ،قر چ آن در فضااا
طنین انداز شد ...نگاهش به تنها جمله صفحه نشست که به شکلی

مورب سمت چپ آن با خطی نه چندان خوانا نوشته شده بود ...
« واقعیت زندگیم را از همه پنهان کردم به جز این دفترچه »!...
چیز ی تو ی دلش به پایین سرازیر شد  ...حاال حس ششم ،یک قد و
قامت باالتر از دیگر حس هایش ای ستاده بود ،جمله کوتاه بود و فقط
چند کلمه ،اما دنیایی حرف پس و پ شت آن پنهان بود  !...با ا شتیاق
باغ سیب
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صاافحه را ورق زد اما مجالی برای خواندن پ یدا نکرد چرا که مامان
بزرگ گال بش مثل یک دار وغه که به دنبال مجرم می گ شت در اتاق را
باز کرد و سرش را به داخل کشاند و گفت:

َ
« کجا فرار کرد ی دختر  !....؟ مثل صابون لیز می خور ی و می چشی
تو ی این اتاق  !...به جای این اطورای باز ی ها دل به زندگی بده ،
پاشو بیا کمک من دست تنها از پسش بر نمیام »...
با لبهایی که انهنایی ر و به پایین داشت چشمی ناراضی گفت و دفترچه
را بست و آن را زیر بالش پنهان کرد ..
حاال عال وه بر حس ف ضولی ،حس ش شم اش هم فعال شده بود !...
اما بی اعتنا به این حس قو ی  ،حال دگرگونش را به آب و دوغ خ یار
بینوا نسبت داد که شکمش را
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۹ ۳۰.۰۷.۱۶[ ,
مثل قور باغه ای متورم کرده بود ...
***
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۵ ۰۱.۰۸.۱۶[ ,
برای گلی خانوم نشستن کنار مهرداد فخار حتی به بهانه ی یک قهوه
ی تلخ فرصااتی بود تا زمان را برای مدتی  ،حتی کوتاه متوقف کند و
فراموش کند که یک مادر سی هشت ساله ی مجرد است  ،و فراموش
کند که سالها بار زندگی ر وی شانه هایش سنگینی می کند !...
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مهرداد و صاادای نرم و مالیمش مثل یک « آرام بخش » قو ی روح
خسااته ی او را به خلسااه ای باور نکردنی می برد و همین قدر برایش
کافی بود و چیز ی بیش از این نمی خواست !...
« کجایی خانوم ...؟ دست من ر و هم بگیر با خودت ببر »!...
به آنی چشاام از فنجان قهوه اش گرفت و نگاهش تا مساایر نگاه
مهرداد و چ شمانی که از پ شت شی شه ی عینک هم می درخ شید باال
آمد و معذرت می خوامی زیر لب گفت ...
مهرداد تکه ای از کیک شااکالتی را داخل بشااقاب گلی گذاشاات و
درحالی که دهانش نرم می جنبید گفت:
« به جای فکر کردن بخور  ...غصه کدوم دفعه گره ای ر و باز کرده که
این بار دومش با شه  !...نگران گی سو هم نباش باالخره که یه ر وز باید
این موضااو ع ر و بفهمه و دیر یا ز ود این اتفاق می افته  ...پس بگذار
تقدیر ر وال عاد ی خودش ر و طی کنه و سااعی نکن تو ی کار ی که
ُمقدر شده اتفاق بیافته اما و اگر بگذار ی »....
گلی فنجانش را پیش ک شید و جرعه ای از قهوه اش را نو شید و بعد از
تاملی کوتاه به قدر فرو دادن تلخی قهوه با صادایی که خساتگی از آن
می بارید جواب داد:
« از واکنش گیسو واهمه دارم اون دختر باهوش و تو داریه و غصه هاش
ر و پشاات لبخندش پنهون می کنه فقط گیسااو نیساات  ،من باید به
فکر مادرم هم باشاام ،مادر ی که به خاطر من به همه حتی پساارش
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پ شت کرد  ،هنوز ر وز ی ر و که گر شا به د ست و پای مامانم افتاده بود
ازش می خوا ست  ،تا همرا ه و هم سفرش ب شه ر و فراموش نمی کنم
 ...من به این پیرزن بهترین لحظه های عمرش ر و که به پای من و
گیسو گذاشت بدهکارم »....
گلی می گفت و مهرداد محو تما شای او بود و برای اینکه ثانیه ای هم
از زیر چشاامانش در نرود پلک برهم نمی زد و عاقبت تاب نیاورد و به
میان حرفهای او امد:
« این حس م سئولیت تو این قدر ق شنگه که من حتی میتونم چ شم
بسااته تمام زندگیم ر و به زیر پات بریزم  ...این ریتم غم تو ی آهنگ
صدات دلم ر و به درد میاره  ...من صبر کردن ر و خوب بلدم تو هم
کنار من صبر کن  ،همه چی درست میشه »...
لبخندش به پرواز در امد درساات مثل کبوترساافید ی که ر وی لب بام
بنشیند و دو باره راه آسمان را پیش بگیرد ...
دلش می خواساات مثل ابری که به س اینه ی آساامان و گیاهی که به
زمین تکیه می کند او هم به شااانه های صاابور این مرد تکیه می کرد
....
***
پنهان کار ی ر وش های خاص خودش را دارد و برای گیسااو که هیچ
چیز پس و پنهونی نداشت این کار سخت ترین کار دنیا بود !....
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خواندن خاطرات ساامیرا با فراخ بال جلو ی مامان گلی نازنازیش که
و راه و بی راه با بهانه و بی بهانه به اتاقش می امد پشاات بندش مامان
بزرگ گالب از راه می ر سید صد سال سیاه هم مقدور نبود و باید تا
وقت خواب قدر ی صابر میکرد  ...الیته یقین داشات که مامان گلی
پس و پنهونی هایی برای خودش دارد و بع ضی از شبها که دیر به خانه
می رسااید تقصاایر را بر گرده ی ترافیک بینوای تهران می انداخت و
ام شب یکی از آن شبها بود  ،چرا که هیچ ترافیکی را نمی شنا سد که
لبخند ی نرم آن هم گاه و بی گاه بر ر وی لبها بنشاااند  !...خب ته و
تو ی این ماجرا ها را هم در میاورد فقط نیاز به زمان داشت ...
با ر سیدن عقر به های ساعت به یازده و سی دقیقه و خوابیدن اهالی
خانه مثل گر به ای که منتظر فرصاات باشااد به آرامی از رختخواب
بیرون خزید و خم شااد دفتر خاطرات ساامیرا را از زیر تخت بیرون
کشید و نیم نگاهی به در بسته ی اتاق انداخت و به آرامی به پشت میز
تحریرش رفت و دفتر خاطرات سمیرا را باز کرد ...
صاافحات آن را َساا َ
رسااری ورق زد و نگاهی اجمالی به آن انداخت و
شروع به خواندن کرد ...خط سمیرا خوانا نبود و برای نوشتن از چند
خودکار با رنگ های متفاوت اسااتفاده کرده بود  ...اما با این احوال
نمی داست چرا این قدر جاذبه بین کلمات وجود دارد و او هر سطر را
که می خواند مشتاق سطر بعد ی می شد ...
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ساامیرا از خانواده ی سااه تفریشااان گفته بود و پدر ی که یک س اوپر
مارکت کوچک دا شت  ...از ر وزگار دان شجویی و خوا ستگار های ریزو
درشااتش  ! ...که با یک پشاات چشاام غلیظ یک « نه » درشاات و
محکم به سینه ی همه ی آنها چ سبانده بود  !....از خو شبختی اش
نوشته بود که زیر پوستش ولوله ای به راه انداخته بود ....از ر وزگار ی که
مثل پرنده ای ازاد بر ر وی بام بلند پرواز ی نشسته بود!...
چند خطی هم درمورد پی شنهاد های رنگارنگ دو ستی که به او شده
بود  ،نو شته بود  ....ولی باقی آن در صفحه ی بعد بود که سمیرا آن را
پاره کرده و ق سمت پاره شده ی آن بد قواره تو ی دل دفترچه به جا
مانده بود ...
گی سو می خواند و گاهی برای اینکه متوجه ی داستان شود مجبور بود
به چند خط قبل تر باز گردد  ...در اواسااط دفترچه ساامیرا از مرد ی
گفته بود که سر آغاز آشنایی شان به یک مه
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۵ ۰۱.۰۸.۱۶[ ,
مانی بر می گشاات  ...از همان اولین هایی که هیچ گاه نباید تجر به
کرد  !....مهمانی که به پیشاانهاد یکی از دوسااتان صاامیمی اش بود و
اعتقاد داشت میتواند برای او سکو ی پرواز شود .
از دوستی اش با همان مرد گفته بود که انگشت کوچک دست چشش
بک بند نداشاات و همیشااه خدا حلقه ای نقره ای مهمان آن بود و
مرد ی که ماه گرفتگی و سیعی به شکل ابری پنبه ای انتهای کمرش
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جا خوش کرده بود ...از ابرو های پرو پیو سته و صورت پهنش گفته
بود  ....هر چه بیشتر می خواند بیشتر در بهت فرو می رفت ...
سر برداشت و نفس عمیقی مهمان ریه هایش کرد و نگاهش را از پس
پرده ی تور به ماه نقره ای که از دور می درخشاا ید داد  ...حاال می
فهمید چرا ساامیرا دلش نمی خواساات مامان گلی از موضااو ع دفتر
خاطرات چیز بهفمد!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۵ ۰۲.۰۸.۱۶[ ,
گیسااو دسااتهایش را به میان موهایش فرو برد و انها را از حصااار کش
ن جات داد  ،حاال عال وه بر مو هایش مغزش هم ن یاز به هوای تازه
داشت ...
ساامیرا ازاعتماد بی حد و مرزش به همان مرد شاایک پوش و خوش
ظاهر که به صیغه ی کوتاه مدتی منتهی شد ،نو شته بود که یک بار
این صیغه تجدید شد و مرد ق صه اش دیگر زیر بار همین پیوند نیم
بند هم نرفته بود .....از خدعه ها و نیرنگ هایش گفته بود  ،که حتی
به سااوپر مارکت کوچک پدرش که در واقع بقالی بیشااتر نبود رحم
نکرده و آن را با فریب و وعده و وعید از چنگش در اورده بود ...
از سر شک ستگی پدر و قلب بیمار مادرش که عاقبت تاب نیاورد و ریتم
زندگی اش برای ابد متوقف شد بود ....
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پف ک شدار ی ک شید و لپ هایش پرو خالی شد و قدر ی ر وی صندلی
جا به جا ....و صفحه ی بعد را ورق زد که گو شه ی خالی صفحه با
خودکار قرمز نوشته بود :
«وقتی دلت را به رخت و لباس و ظاهر بدهی آن را مفت باخته ای
»...
برای لحظه ای چ شمانش را ب ست تا مرد منفور ی که سمیرا او را نه با
ا سم بلکه فقط « او » خطاب کرده بود پیش چ شمانش تج سم کند
مرد ی متمول با لباس های برند دار و ما شین شا سی بلند  ...چینی
به بینی اش داد و سر خم کرد تا باقی آن را بخواند ...
پاراگراف های بعد ی سمیرا چهره ی مرد قصه اش را با کلماتی ابتدایی
و جمله هایی که فعل و فاعل در ستی ندا شت تو صیف کرده بود و از
کار های خالفش هم نو شته بود از ر شوه و کالهبردار ی گرفته تا پول
شویی و مهمانی های مردانه و بساط دود و دمش و غیرو غیره !....
صااورتش این بار کامال درهم شااد ،تصااورش هم چندش آور بود چه
برسد به دیدنش در واقعیت ! ...
چند صفحه که جلوتر رفت به جاهایی رسید که به قول مامان بزرگ
گالب بو ی بی حیایی از آن می آمد  ....سمیرای ترگل و ورگل بی پروا از
بی حیایی هایش با همان شاخص « او »نوشاته بود چند خط را که
خواند «اوه  ،اوه » بلند ی گفت به سرعت آن را ورق زد و از آن رد شد
و حس می کرد گونه هایش سر خ و تب دار شده است ...
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خب این ها چیز ی نبود که در تنهایی خوانده شود چه برسد به اینکه
آن را در بخشی از رمان بگنجاند  !...به یاد تکه کالم مامان بزرگ گالب
افتاد که همیشااه می گفت » آدم باید خودش عاقل باشااه » و یقینا
سمیرا دختر عاقلی نبود  ،وگرنه از خصوصی هایش به این راحتی و بی
پروا یی نمی نو شت و آن را به د ست یک دختر نمی سشرد و این قدر
ز ود به کسی اعتماد نمی کرد ...
گی سو می خواند و پشت سر هم ورق می زد و وقتی به انتهای دفتر چه
خاطرات رسید آسمان جایی میان گرگ و میش گیر کرده بود  ...دفتر
را بست کش و قوسی به کمرش داد و از پشت میز تحریرش بلند شد ،
آن را دور زد و به لبه ی آن تکیه داد و به تماشای شهر و چراغ های ریز
و درشتش ایستاد  ،شب برای ماندن آخرین تقال ی خود را می کرد ولی
می دانساات با طلو ع اولین اشااعه های خورشااید باید بار و بندیلش
راجمع کند و رهسشار می شود ...
ق صه ی سمیرا شاکری با وجود تمام فراز و فرود هایش می توان ست
ق صه ی خواند ی شود  ،فقط می بای ست ا سم ها تغییر دهد و برای
مرد منفور ی که سمیرا حتی رغبتی به نوشتن اسمش نداشت و « او »
خطابش می کرد اسمی فرضی انتخاب می کرد و بقیه را هم به قوه ی
فعال تخیلش می سشرد تا اولین رمانش متولدشود !...

باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

108

نفسااهایش را قدر ی جا به جا کرد ،باد کولر م*س*تقیم به ر وی
باز وی هایش می ن ش ست لرز ی به تنش ن شاند  ،د ستهایش را در ر وی
سینه گره زد و نگاهش را به آسمان داد ر و به آن گفت:
« پرود گارا صااب حت به خیر ....؟ کمکم کن بتونم اولین ر مانم ر و
بنوی سم  ...مامان گلی از سمیرا خو شش نمیاد و اگه باد به گو شش
برسااونه و متوجه این پنهون کار ی بشااه ساارم ر و بیخ تا بیخ میبره
.....ولی نو شتن یه رمان رئال که توش پراز درس زندگی با شه فر صتی
نی ست که همی شه به د ست بیاد  ...نمیدونم شاید بخت یارم بود و
ر وز ی یه رمان موفقی شد که خواننده ها براش سرو دست بشکنن...
اون وقت سمیرا به خواسته اش میرسه و من هم به ارزوم »...
چ شم هایش را ب ست و ا سم گی سو درخ شان را ر وی جلد رمان ت صور
کرد و حس خوبی در دلش ساارازیر شااد  !...دل از پنجره جدا کرد و
میان هیاهو ی ذهنی اش به رختخواب رفت  ،ذهنش ساانگین تر از
پلک های چشاامش بود و منتصاال ساامیرا با آن زندگی بی ساارو
سامانش پشت پلک چشمانش پس و پیش می شد...
پتو راتا زیر چانه اش باال کشاااند و عاقبت پلکهایش تاب نیاورد و ر وی
هم سوار شدند و او خواب مرد قد بلند ی را دید که یک بند از انگشت
کوچک دستش قطع شده بود !...
به خواب آرامی فرو رفت و نمی دانست که ر وزگار چه باز ی های غریبی
در آستین اش دارد و چه تازه هایی برایش مقدر شده است !...
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶[ ,
گیسو حال شاگرد خیاطی را داشت که الفبای خیاطی را از اوستا کارش
یاد گرفته باشااد و حاال با پارچه ای که در دساات دارد  ،دل تو ی دلش
زیر و ر و می شود تا لباسی به دلخواه
خودش ِب ُبرد و بدوزد ...
َ
کلمات مثل سایلی خروشااان به ذهنش ساارازیر شااده بود و هر دم
جمله ای که به ذهنش می ر سید ،گو شه ای یادا شت می کرد و آن قدر
برای نو شتن بی تاب بود که از صبح خروس خون از خواب بیدار می
شد و تا پاسی از شب هم بیدار می ماند و کلمات را مثل زنجیر به هم
می بافت و به دنبالش پاراگراف ها متولد می شااد ....کلمات را به
ذهن خالقش می سشرد و صحنه ها را خلر می کرد و گاهی که چراغ
ر وشاان ذهنش خاموش می شااد و دیگر جمله ای در ذهنش نقش
نمی ب ست  ،ه شت کتاب سهراب را باز می کرد و لبریز از شعر های
ساده ی او می شد !...
پ شت میز تحریرش کش و قو سی به کمرش داد و صدای شک ستن
قلنجش را شنید !....
مغزش تاب برداشااته بود و نمی دانساات از نوشااتن های پی در پی و
مت صل به هم ا ست یا گرمای مرداد ماه که از گرد راه نر سیده بی امان
خود نمایی و عرچ اندام می کرد  !....شاید هم از صدای ِقر ِقر چر خ
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را پهن کرده و  ،صاادایش مثل موساایقی متن فیلم پس زمی نه ی
ذهنش شااده بود !....گالب خانوم درز های پارچه را در یک خط
م*س*تقیم می دوخت و گیسااو خط به خط قواره ی جمله ها را
بهم !....
آخرین پاراگرا ف را که نو شت  ،آرام شی ته دلش جار ی شد  ....حس
می کرد ماموریت مهمی را به پایان رسانده  !....با شوقی و صف ناپذیر
مداد را ر وی دل کاغذ محکم فشار داد و نوشت پایان ....
بعد از پنج هفته بی وقفه نوشااتن رمانش به اتمام رسااید ....پاراگراف
آخر را بار دیگر خواند و این پایان  ،دلخواهش بود !...
با ذوقی که همراهش یک لبخند وسایع و دساات و دلباز بود  ،مداد را
مثل نجار ها به پشت گوشش فرستاد و به کمرش زاویه داد و به سمت
پ شت چرخید و مامان گلی را دید که کنار چر خ خیاطی ن ش سته بود و
کوک های پیراهن لیمویی که مامان بزرگ گالب برای نوه ی دسااته
گلش می دوخت را دانه به دانه باز می کرد و در سکوت غریبی فرو رفته
بود  .....دم و بازدم عمیقی مهمان ریه هایش شد  ،دستش را ر وی لبه
ی صااندلی گذاشاات و چانه اش را ر وی آن سااوار کرد ....مامان گلی
ُ
نازنازیش این ر وزها خلر همیشااه تنگش  ،تنگ تر هم بود  !...آب
دهانش را فرو داد و با احتیاط و جمله هایی شمرده گفت:
« مامان رمانم تموم شد میخوام از آقای فخار کمک بخوام تا یه ناشر
بهم معرفی کنه »....
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گلی خانوم سر برداشت و نیم نگاهی به او انداخت دو باره سر خم کرد
و مشغول کارش شد و با اخم های هفت و هشتی اش جواب داد:
« الزم نکرده ...اگه رمانت قابل خوندن و چاپ شاادن باشااه ناشاار
طالبش میشه و نیاز ی به توصیه و سفارش ندار ی » !....
آرزو هایش را میدید که لبه ی پرتگاهی ایستاده اند و برای سقوط فقط
نیاز به تلنگری کوتاه داشااتند  ...لبهایش منهی ر و به پایین شااد و
چشم از لیمویی خوش رنگ پیراهن گرفت و معترچ گفت:
« ما مان ترو خدا  ...خواهش می کنم چرا نه ....؟ آ قای ف خار یه
نویسنده اس و دست به قلم  ،میتونه کمکم کنه و راه و چاه ر و نشونم
بده »....
برای گلی خانوم چرایش کامال معلوم بود و خ یال هم نداشاات که
برای گیسو از چرا هایش بگوید  !....میدانست فقط کافیست تا لب تر
کند آن وقت مهرداد فخار سرش را جای پایش می گذارد و معرفی ناشر
که چیز ی نبود !....برای گل پرش که او را خانوم صااادا میزد
ب*و*ستان و گلستان را بخواند و از حفظ کند  .برای او که سالها یاد
گرفته بود ر وی پاهای خودش بیاساتد این کار ساخت ترین کار دنیا
بود و دلش نمی خواست از حس لطیفی که بین شان جاری ست سوء
استفاده کند !...
« همین که گفتم  ...ر وز ی که کارگاه نویسااندگی ثبت نامت کردم
بهت گفتم به این کار مثل یه زنگ تفریح نگاه کن فکر چاپ رمانت
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wWw.JustRoman.iR

112

ر و هم از ساارت بیرون کن  ،هیچ ناشااری برای یه کار مبتد ی هزینه
نمی کنه  ،منم د ست و بالم باز نی ست تا بگم با هزینه ی خودم این
کار ر و برات انجام میدم  ،پس بی خیال شو  ...این قدر م شکل داریم
که چاپ رمان تو آخر صف به ز ور جا می شه »...
سشس انگشت اشاره اش را به سمت او نشانه رفت و با لحنی که یقینا
بو ی تهدید می داد اضافه کرد :
« گیساو وای به حالت اگه بفهمم رفتی ساراغ آقای فخار ازش کمک
خوا ستی  ،هفته ی پیش هم که شکر خدا کالس هاتون تموم شد
»....
آنتن های فضولی اش باز هم برافراشته شد و چرتکه ی دو دوتا چهار
تا هایش ردیف کرد  ...مامان گلی از کجا می خواساات بفهمد که
گی سو از جناب فخار کمک خواسته!...؟ مگر اینکه بین این دو پس و
پنهونی هایی باشد ! ...
گو شه ی لبش به سمت باال کج شد ودر حالی که از میان چ شم های
باریک شده اش به او خیره شده بود با لحنی پر معنا گفت :
« چشم مامان ....سراغ آقای « میم .فخار » نمیرم »! ...
گلی خانوم د ست پاچه شد وذهنش را برای واکن شی منا سب زیر و ر و
کرد ا ما گالب خانوم که ن گاهش بین مکال مه های آن دو مدام در
گردش بود  ،به دادش رسید و ر و به گیسو گفت:
« میرزا قلمدون

113
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶[ ,
 ،به جای این اطوار ی باز ی ها یه کمکی به مامانت بده و باهاش برو
دنبال خونه  ،بلکه پا قدمت سبک باشه و یه جای مناسب با قیمت
خوب پیدا کردیم »...
سشس نگاهش به سمت گلی چرخید و از پس عینک به او خیره شد
و ادامه داد:
صبح که رفته بود ی سرکار زن صاحب خونه اومد این جا  ،یه پاچه
ورمالیده ی بود که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه »!...
با شنیدن اسم زن صاحب خانه از ترس دلش هور ی به سمت پایین
سرازیر شد موهایش را از پیش چ شمانش پس زد و با لحنی جد ی و
سرد و پرسید:
« حرف حسابش چی بود ...؟ من که از شوهرش سه چهار ر وز دیگه
هم وقت گرفتم »...
« چه میدونم این قدر آپارتی باز ی و جیغ جیغ در اورد و که نفهمیدم
حرف حسابش چی بود !...فقط فهمیدم همین امروز و فردا باید این
خونه ر و خالی کنیم  ...از سرکار که اومد ی اونقدر خسته بود ی که دلم
نیومد ز ود بگذارم تو ی کاسه ات و حرفی بهت بزنم »!...
گلی خانوم حرف حساااب زن صاااحب خانه را می دانساات و درد او
شوهر چ شم چرانش بود که نگاه هرزش پی او می چرخید !....بازهم
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گلی به مرامش که حرفی به این پیرزن نزده و بار غ صه هایش را بیش
از این نکرده بود !...
با صاادای دینگ دینگ پیامک موبایل نگاهش را از چهره ی دلخور
گی سو که بی هدف نو شته هایش را زیر ر و می کرد گرفت و موبایلش را
از کنار د ستش بردا شت و با دیدن ا سم مهرداد غ صه هایش کم رنگ
شد لبخند ی ر وی لبش جان گرفت و پیام را باز کرد :
« ای بی وفا ...سکوت این عاشر را ناشنیده مگیر »...
نفسی از ته ته حسرت هایش کشید  ،مهرداد براش حکم نسیم خنکی
را داشت که تو ی دل تابستون ر وحش را به نوازش می گرفت ...
با نف سی خ سته از جایش برخا ست و در حالی که غ صه ها کنج دلش
هیاهو به راه انداخته بودند ر و به مادرش گفت:
« نگران نباش مامان این هفته هرجور شده یه جایی ر و پیدا می کنم
و از این جا میریم »...
گلی خانوم این را گفت و از اتاق خارج شد ...
وقتی خطوط درهم مامان گلی را دید تمام شوق و شور چاپ اولین
رمانش کور شد  ...باید قدر ی خودخواهی هایش را کنار می گذاشت و
گوشااه ای از بار این زندگی را از دوش مامان گلی بر می داشاات برای
م شهور شدن همی شه وقت دا شت و حال باید به مقوله ی مهمتری
به نام « مادر» می رسید ...
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اوقات تلخش را به همراه چند تار مویی که ر وی پیشااانی اش مهمان
بود پس زد و انتهای رمانش جایی که چند خطی ساافید باقی مانده
بود نوشت:
« لبخند بزن  ،صبر گره های کور را باز می کند »....
****
" فصل سوم "
هر شروع بهانه ای میخواهد و بهانه ی ر وز طلو ع خور شید ا ست و
بهانه ی نانوا ر وشن شدن  ،آتش تنور و چانه ی خمیر ی که زیر پنجه
های ماهر شاطر نانوایی پهن می شود و می ر ود در دل تنور تا برکت
ساافر ه ای شااود  ،بو ی نان که بیاید  ،یعنی زندگی زیر پوساات شاهر
جاریست و ر وزها نبض دارند و شبها آرامش ....
بو ی محصور کنند ه ی نان تازه در یک صبح ملس تابستانی که هنوز
از خنکای شااب رد پایی به جا مانده بود زیر بینی اش پیچید  ...نان
های گرد و خوش طعم که پیش چ شمش صف ک شیدند  ،چ شم از
شاااطر و پیش بند ساافید و حرکات موزنش گرفت و سااهم هر ر وز
رابردا شت و با لبخند ی دو ا سکناس ر وی پیش خوان نانوایی گذا شت
و از کنار صف عریض و طویلی که مثل دانه ی ت سبیح پ شت سرهم
چیده شااده بودند رد شااد ....تکه ای از ساار نان جدا کرد و طعم
دلچسب نان تازه بزاق دهانش را به باز ی گرفت ....
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از قدم هایش چند تایی نگذ شته بود که با ف شار د ستی ر وی شانه اش
برگشاات و با دیدن برز و و نفس هایی که هن هن می کرد ابرو هایش
قدر ی باال تر رفت و متعجب پرسید:
« سالم .....اغور به خیر واسه چی سر صبح به هن هن افتاد ی ...؟»
برز و جستی زد و یکی از نان ها را از دستش قاپید !...
« سااالم داداش « فرهنگ » نوکرتم به خدا به موقع چتر شاادم ،
هرچی صاادات می کردم تو عالم سااماوات س ایر می کرد ی و متوجه
ن شد ی  ...صبح خواب موندم عمه و شوهر عمه ام م سافرند و دارن
برمی گردن شهرشون و برای صبحونه نون نداشتیم »...
سشس هول و سر سری لبه ی نان را ر وی هم گذا شت وآن را تا کرد و
گفت:
«نوکر اون فرهنگ و ادبتم هستم ....جون تو جبران می کنم ....نون
ر و بر سونم سر سفره اومدم دنبالت بریم با شگاه  ....همچین برات
برو باز و بساااازم که دختر های ه فت م حل اون ور تر تو ی ک فت
بمونن»....

فرهنگ نگاهش ر وی ُپف پشاات پلک چشاامان برز و ثابت شااد و
لبخند ی کنج لبش ن ش ست  ،برز و با آن هیکل پرو پیمان و باز و هایی
که ال یه به ال یه غضاا له ر وی آن خواب یده بود م ثل گ لدون ما مان

مهرانگیزش کمر باریکی داشاات و هرچه به ساار نزدیک تر میشااد به
قطر آن هم افزوده تر می شد !...
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ابروهایش را ت صنعی در هم تاب داد و قدر ی سرش را نزدیک تر برد تا
گفتگویشان دو نفری شود :
« پسر تو آدم به شو نیستی !...؟»
سشس جمله ی بعد ی را قدر ی بلند تر گفت :
«شاارمنده  ،میدونم قول امروز ر و به تو داده بودم  ،ولی فرصاات نمی
کنم بیام با شگاه  !....دی شب ا ستاد راهنمام زنگ زدم و قرار شد امروز
یه سر برم دان شگاه ببینمش ...بعد هم که باید برم پیش حاجی و تا
شب دررکابش باشم ...باشه ا
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶[ ,
ن شالله یه وقت دیگه »...
برز و با کف دست به شانه ی فرهنگ ضر به ای زد و اورا به قامت یک
قدم به عقب هول داد :
« حیف این قدو باال و شونه های پهنی که خدا به تو داده  !...نعمت
حروم کنی !....ا گه قد و باال ی تور و داشااتم همچین اول هی کل و
دختر خفه کنی میشدم بیا و بین »!...
فرهنگ با چ شم و ابرو همراه لبخند ی محو به نان ها ا شاره ای زد و
گفت:
« اگه خدا بهت قدو باال نداده عوضااش ترو فرز ی عقاب ر و که دار ی
 ...مگه عجله نداشتی !...؟»
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برز و با کف دساات آزادش محکم به پیشااانی اش کوب ید چنان که
َ
صدای تقش در آمد و با لحنی پر حرص جواب داد:
«مذهبت ر و شکر واسه ی آدم که حواس نمی گذار ی  ! ...الاقل شب
که کارت تموم شد یه سر بیا باشگاه دلم خوش باشه »....
َ

سشس بی آنکه منتظر جواب فرهنگ بماند با دمشایی های که شرق

َ
شاارق به زمین کوبیده می شااد به ساامت کوچه تند و تیز دوید و
فرهنگ هم با گامهایی آهسته به دنبالش ر وان شد !...

ا سمش برز و بود به معنای قد بلند اما تنها چیز ی که ندا شت همان
قد بلند بود !....ولی به جای آن به یمن با شگاه بدن ساز ی که خود
نیز مر بی آن جا هم بود هی کل پرو پی مان و به قول خودش دختر
خفه کنی داشت که بیا و بین !...
برز و دو ست و همباز ی دوران کودکی اش بود  ....هم سایه ی چندین
و چند سااله ی خانه ی ر وبرویشاان  ....یار دبساتانی  ،رفیر فابریک
دوران راهنمایی و دبیر ستانش هم بود و از دان شگاه راه شان جدا شد ،
برز و به عشاار برو باز و به همان فوق دیشلم قناعت کرد و فرهنگ به
عشر مهندش شدن راهی دانشگاه و درس و کالس شد ...
اما یک وجه ا شتراک همچنان بین شان باقی ماند و آن ر سم خوش
رفاقت بود !....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۴۸ ۰۵.۰۸.۱۶[ ,
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در خانه ی کوچک آنها که حیاطی داشت با حوضی گرد و کاشی های
فیروزه ای .....خ وردن صاابحانه آداب خودش را داشاات و با تغییر
فصول جای آن هم عوچ می شد ...
تابسااتانها  ،بساااط صاابحانه ر وی تخت چوبی گوشااه ی حیاط که
در ست کنار باغچه و زیر بوته ی یاس ر ونده ای که از دار ب ست فلز ی
آویخته بود پهن می شااد و زم*س*تانها در اتاقی که پنجره اش ر و به
حیاط بود و جفت بخار ی گاز ی کنج اتاق  ،بساااط سااماور و قور ی
استکان کمر باریک مامان مهری اش به راه بود ...
کلید مهمان قفل شااد و چرخی به آن داد و به محض باز شاادن در
آهنی ح یاط  ،مر غ حنایی پا کوتاه مامان مهری جسااتی زد و از کنار
پایش به گو شه ی حیاط فرار کردو خروس خوش قدو باالیش هم به
سمتش دوید ...
سر بردا شت با دیدن مامان مهری و چادر سفید گلدارش که به ر وال
تاب ستان ها ب ساط سماورش زیر بوته ی یاس ر وی تخت چوبی پهن
بود ،سااالم کوتاهی کرد  ...هنوز هم از او بابت ماجرا چند ماه اخیر
دلخور بود و آن را میان سکوتس پنهان می کرد  ،خم شد نان را دورن
سفر گذاشت و خودش هم کنار سفره ی چهار گوش نشست و لقمه
ای نان و پنیر برداشت ...و درحالی که آهسته آن را می جوید گفت:
« دوتا نون گرفته بودم یکیش ر و برز و مثل یه عقاب ازم گرفت »...
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مهرانگیز خانوم استکان فرهنگ را پراز چای کردو تابی به هیکل گردو
تشلش داد و آهسته پچ پچ کرد:
« سالم به ر وی ماهت مادر....نوش جونش  ...البد ق سمت امروزش
تو ی سفره ی ما بوده  ...سفره ی رفاقت که پهن می شه دلها هم
یکی می شه »...
فرهنگ تکه ای دیگر از نان جدا کرد و این بار کره و عسل میان لقمه
اش جای گرفت و درحالی که دهانش نرم می جنید پرسید:
« واسه چی پچ پچ می کنی مگه حاجی هنوز بیدار نشده!....؟»
پر چادرش را تا ر وی پیشااانی اش پیش کشااید و نگاهش به ساامت
پنجره ی اتاق برگشت و پچ پچ هایش را از سر گرفت:
« نه مادر ...حاجی عجله داشاات و پیش پای تو با نون ب یات دیروز
ناشااتایی خورده و نخورده رفت و گفت بهت بگم امروز ساارشااون
شاالوغه و دساات تنهاساات حتما بری کمکش ...فرامرز تو ی اتاق
خوابیده دی شب دیر وقت اومد ،تو باال خواب بود ی و متوجه ن شد ی
..دی شب گفت امروز دیر میره شرکت و بیدارش نکنم ،خیلی پری شون
بود فکر کنم بازم با الهه بگو مگوشون شده »...
فرهنگ متعجب نگاهش به سمت پنجره ی اتاق چرخید :
« دراتاق بسااته بود و متوجه ی اومدنش نشاادم ...کفش هاش هم
تو ی ایوون نبود »...
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مهرانگیز خانوم سوال فرهنگ را بی جواب گذا شت و تابی به سرش
داد که نشان از تاسفش داشت با همان لحن پچ پچ وار ادامه داد:
« چقدر به این پ سر گفتم الهه تکیه ی خونواده ی ما نی ست و حرف
به گوشااش نرفت و شااد خیاط ساار خود و خودش ُبرید و دوخت و
تنش کرد ...لباسی که اصال قواره ی تنش نبوده و نیست »!...
سشس قدر ی خم شد و دست نرم تشلش را ر وی پای فرهنگ گذاشت
و ادامه داد:
« قر بون اون قدو باالت برم ...تو عاقل باش و عشاار و عاشااقی راه
ننداز ...حدقل سرتو به آرزوم برسم و یه دختر خوب برات نشون کنم
و بریم خواسااتگار ی  ...ساار فرامرز که حساارت به دل موندم اون از
خواستگار ی که یه چشمم اشک بود و یه چشمم خون  !....اون هم
از عروسای که به عزا شااباهت داشاات  ...قر بون قدت برم ،می دونم
هنوز سر بند اون دختره از دستم دلخور ی  ...خبط کردم و مقصر این
فرزانه ی ذلیل ن شده ا ست که هول و وال به دلم ریخت ...و من هم
خام حرفهاش شدم و فکر کردم اونم یکی مثل الهه ست که زیر پای
برادرت نشسته »...
فرهنگ با شنیدن خاطرات سه یا چهار ماه گذشته ابروهایش در هم
گره شااد و حس های بدش به غلیان افتاد  ،برای این که حرمت را
نشااکند و احساااس بدش را پس بزند از جایش برخاساات و به کنار
حوچ و سط حیاط رفت  ،کنار پا شویه ی آن زانو زد و د ستش را در
باغ سیب
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آب چرخی داد  ،موجی در سااطح آب پدیدار شااد و ماهی های قرمز
حوچ هراسان هر یک به سویی ر وان شدند ...
مشتی آب به صورتش پاشید و نم انگشتانش را مهمان موهای صاف
و تیره اش جای داد و پنجه هایش را شااانه وار در ون موهایش فرو برد
 ...مامان مهری و دخالت های بی مرزش را می شناخت و می دانست
بخشی از دعوا های فرامرز و الهه و به مامان مهری و وردست وفادارش
فرزانه بر می گردد !...
به ساامت تخت چوبی به راه افتادو درحالی که کمر بندش را ر وی
شکم مرتب می کرد با لحنی که آزار دهنده نباشد گفت :
« مامان اون ها زن و شااوهرند تو ی کارشااون دخالت نکنید امروز
قهرند و فردا آشاتی  !...شااید موضاوعی که باعث قهرشاون شاد ر و
یادشون بره  ....ولی دخالت های شما ر و فراموش نمی کنند »...
« چه کنم مادر دلم با این دختر صاف نمیشه ولی به خاطر فرامرز هم
که شااده پا ر وی دلم می گذارم و بهش زنگ می زنم تا شااام دور هم
باشیم  ،بلکه این قیل و قال بخوابه »! ....
فرهنگ خم شد و از کنار سفره تلفن همراهش را بردا شت و نگاهی
به صفحه ی آن انداخت و مر غ حنایی پا کوتاه مامان مهری را که دو
ُ
ر و بر تخت می چرخید و خرد نان ها بر می چید با نوک کفش پس
زد و گفت:
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«مامان موبایلم شارژ نداره  ،گفتم که اگه یه وقت خاموش شد نگران
نشی ...اول باید برم دانشگاه ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۴۸ ۰۵.۰۸.۱۶[ ,
ا اسااتاد رهنما درمورد پایان نامه ام صااحبت کنم و می خوام اگه خدا
بخواد این ترم دفاع کنم تا برای کنکور دکتری اساافند ماه فرصاات
دا شته با شم ...بعد هم میرم پیش حاجی و غروب با هم بر می گردم
»...
مهرانگیز خانوم خرده های نانهای پر چادرش را برای مر غ و خروس
محبوبش ریخت :
«به خدا می سااشارمت الهی که چشاام خدا امروز همراهت باشااه مادر
»...
فره نگ لبخ ندش قدر ی ر نگ گر فت و حس آرامشاای لطیف
جایگزین حس های بد چند دقیقه ای پی شش شد با حفظ همان
لبخند راهی شد ...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۲۷ ۱۰.۰۸.۱۶[ ,
کال فه بود !.....آن هم خیلی  ،به قدر مو های ساارش  !....و نمی
دان ست این کالفگی از غر غر های بی پایان مامان بزرگ گالب ا ست
که یک خط درمیان آنها را مثل دانه ی ت سبیح پ شت سرهم ردیف
می کرد و مدام گله داشاات که چرا نگذاشااته تا باد بزن حصاایری
محبوبش را با خود ب یاورد  ،یا کله اش از کل کل های او با شاااگرد
باغ سیب
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مغازه ی زیراک سی بر سر قیمت داغ کرده بود ،و چ شم غره هایش را
برای شاگرد مغازه کنار گذا شته بود و غرغر هایش را هم برای گی سو و
مدام می گفت  «:دختر  ، !...پول که علف خرس نیسات تا د ست
هر کس و ناکسی بد ی »!...
و البته شاااگرد مغازه ی زیراکساای هم ر وی دنده ی لجباز ی افتاده و
گوشااه کنا یه های مامان بزرگ گالب را بی جواب نمی گذاشاات و
ازقصد ِلفت می داد!....

َ
کالفه پوفی کش اید و لپ هایش پر خالی شااد .....فضااای خفه و دم
کرده ی مغازه ،که با بو ی عرق همان بی قواره عجین شده بود و به
کالفگی اش دامن می زد ....تا نقطه ی جوش فقط یک گام فا صله
داشت !....
شااگرد مغازه با اخم های که ر وی هم افتاده بود  ،از دساتگاه قدر ی
فاصااله گرفت و برگه های پیرینت شااده را ر وی هم دسااته کرد و با
صدایی که دورگه بود و برای هیکل الغر و بی قواره اش زیاد ی درشت ،
گفت:
« شیرازه و طلر شی شه ای  ،برای ر وی جلد ر و هم جدا ح ساب می
کنم  ،گفته باشم ها »!....
گی سو نگاهش را به سمت گالب خانوم برگشت که با اخم هایی کور و
چشمانی باریک شده در حالی که به ویترین شیشه ای مغازه تکیه داده
و دسااتهایش ر وی آن سااوار بود شاااگرد مغازه را مثل یک مجرم
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اقتصااد ی زیر نظر داشات ودمی از او غافل نمی شاد ....و با صادای
شاگرد مغازه بازهم توجه اش به سمت او جلب شد :
«این و گفتم تا دو باره حاج خانوم اعتراچ و گله نکنه ها »....
گی سو سرش را به سمت مخالف چرخاند  ،تا خنده هایش را پنهان
کند  ،جمله هایش هم درساات مثل خودش بی قواره بود و آخر هر
جمله اش یک « ها » می چسباند !...
طلر و شیرازه که ر وی صفحات ن ش ست و قیمت تمام شده را که
شنید  ،آه غلیظی همراه نفس های گرم و دم دار از ته دلش برآمد !....
نیاز ی به حساب و کتاب نبود و باید قید پول تو جیبی که تمام مدت
پس انداز کرده بود را می زد و حسابی آس و پاس می شد !...
سرش به سمت مامان بزرگ گالب برگ شت تا شاید کمکی  ،یا امداد
غیبی و با حتی تعارفی از راه برسااد و حداقل نیمی از هزینه را دساات و
دلباز پرداخت کند  ،اما گالب خانوم ز بل تر از او بود و پ شت چ شمی
باریک کرد و سرش را به سمت مخالف چرخاند زیر لب غر غر کنان
گفت:
« آدم باید خودش عاقل باشااه  ،مگه پول علف خرسااه که پای یه
مشات کاغذ حروم بشاه  ،هرکی خر بزه می خوره پای لرزش هم می
شینه ....حاال اگه برای درس و مدرسه ات بود یه چیز ی»!...
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گیسو با همان آه غلیظ تمام پس اندازش را جیرینگی پای کشی رمانش
داد ،فلش اش را همراه کشی ها بردا شت و با غر غر های مامان بزرگ
گالب که امروز بنای ناسازگار ی گذاشته بود بیرون آمد ...
گامهایشاان به ده تا هم نرسایده ،مامان بزرگ گالب ر وی اولین پله
ی ساختمانی که سر راهش بود و در آن نیمه باز  ،ن ش ست و خ ستگی
َ
هایش را دم و بازدم عمیقی ن شان داد  ،پر چادرش را قدر ی باالتر برد و
تابی به آن داد و شروع به باد زدن خودش کرد تا قدر ی خنک تر شود
و البته از غرغر کردن هم غافل ن شد و سر نخ آن را گرفت و شروع به
بافتن غر غر هایش کرد
«وای هال ک شدم از گرما  !....گفتم بذار باد بزنم ر و بیارم  ،هی میگی
تو ی خیابون زشته  ...زشت اون که من از گرما تلف بشم »!....
سشس سر بردا شت و ر و به گی سو که ر وبرویش ای ستاده و لبخند ی هم
کنج لبش جا خوش کرده بود  ،ز بانش را تا انتها از حلقش بیرون آورد
و آن را نشان داد:
« آ....نگاه کن ز بونم خ شک شده و چ سبیده به سقف دهنم !....
حاال هی بخند و دندون هات ر و بریز بیرون ....دختر هم دختر های
قدیم !....
گلی تنها خالفش این بود که عا شر یه مرد سن دار شد  ،وگرنه مدام
ساز دلش ر و با دل من کوک می کرد و قدر پول ر و می دونست  ،مثل
تو قرتی باز ی نویسنده شدن نداشت که ....
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صاابح که از در خونه اومدیم بیرون گفتی با هم بریم بنگاه عمو ی
دو ستت افسانه  ،گفتی سفارشمون ر و کرده و قرار شده ضرب االجلی
یه خونه ی با قیمت خوب برامون پیدا کنه  ...خب خودش هم می
اومد که بهتر بود !....الاقل یه آشاانا همرامون بود و کارمون ز ود تر راه
می افتاد ....ولی از تاکسی پیاده شدیم سر از اون مغازه که دست کمی از
سر گردنه نداشت درآوردیم ....آدم باید خودش عاقل باشه »!...
نمی دانساات چرا نمی تواند این خنده های بی وقتش را جمع کند
 !....لبهایش را ر وی هم فشرد و دستش را هم جلو ی دهانش گرفت
تا مانع پرواز خنده هایش شود ! ...
سشس با لبهایی که هنوز رد پای خنده ر وی آن جا مانده بود کنار پای
مامان بزرگ گالب زانو زد و دست ر وی پاهای تشل و نرم او گذاشت :
«قر بون اون ز بون خشااکت برم  ...وقتی از تاکساای پیاده شاادیم و
چ شمم به مغازه ی زیراک سی افتاد و سو سه شدم تا رمانم ر و ر وی دل
صفخات کاغذ زنده کنم و فکر نمی کردم این قدر گرون با شه و وقت
گیر »!....
گیس
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۲۷ ۱۰.۰۸.۱۶[ ,
و این را گفت و به گردنش زاویه داد و به پشاات ساارش چرخید و ادامه
داد:
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« ببین  .....اون طرف خ یابون یه آب میوه فروشاا یه  ،ا گه دو تا
اسکناس ده هزار تومنی بد ی می رم برات آب هویج می گیرم تا گلوت
تازه ب شه  ...بعد هم می ریم بنگاه آقای جهانگیری عمو ی اف سانه ،
که سر همین چهارراهه و خیلی با اون فا صله نداریم  ....اف سانه رفته
شاامال و تهران نیساات وگرنه خودش هم می اومد  ،ولی می گفت
سفار شمون ر و دو قب ضه به عموش کرده تا امروز و فردا کارمون ر و راه
بندازه  ...خدا ر و چه دید ی  !...شاید قدم گالب خانوم ما سبک بود
و تو ی این محله ی جدید یه خونه ی مناسب پیدا کردیم »....
مامان بزرگ گالب قدر ی اخم هایش را شل کردو باز هم پر چادرش
را ر وی به صاورتش تاب داد تا قدر ی خنک تر شاود و از داخل کیف
مشااکی اش یک اسااکناس ده هزار تومانی بیرون کش اید ر و به گیسااو
گرفت:
«دو تا اسااک ناس الزم نیسااات  ،یه دو نه اش هم ک فا یت می کنه
...ولخرجی هات ر و بگذار وا سه ی خونه ی شوهرت  !...تو ی این
گرونی و م*س*تاجری و بی ک سی یه کم دور و بر خر ج ر و بگیر و نذار
دستمون جلو ی هر کس و ناکسی دراز بشه »....
گی سو چ شمی گفت و ا سکناس را از د ست مامان بزرگ گال بش گرفت
و دوان دوان به سمت آب میوه فروشی آن سو ی خیابان رفت ...
خب با این پول یقینا نمی توان ست پرو پیمان خرید کند و نگاهی به
آب هویجی در ون پارچ های مخلوط کن که کنار آب شاااتوت و آب
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توت فرنگی خوش می درخ شید و دل می برد و آب می کرد انداخت و
نیم ن گاهی هم به تابلو ی قی مت ها !.....و عاقبت به یک لیوان
کوچک آب هویج و یک بسااتی لیوانی اکتفا کرد و دوان دوان عرچ
خیابان را طی کرد و پیش گالب خانوم برگشت ....
****
ضاارب االجل:تعیین وقت برای ادای دین یا انجام کار ی « فرهنگ
نامه ی دهخدا »
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۴۵ ۱۱.۰۸.۱۶[ ,
نفس هایش بو ی گرما می داد و عرق ر وی پی شانی اش ِ،قل ِقل کنان
تا باال ی ابرو هایش کش می آمد ....با لبخند ی که از لبش جدا نمی

شد بستنی را به سمت مامان بزرگ گالب گرفت و گفت:
« مامام بزرگ ببین گیسوت چی برات خریده !....؟ بستنی لیوانی !...
از همون هایی که دو ست دار ی  ،واسه ی خودم هم آب هویج گرفتم
»...
گالب خانوم ترو فرز ب ستنی را گرفت و شروع به خوردن کردو صدای
َملچ و ملوچش که قا شر ،قا شر ب ستنی را با حظی وافر می خورد ،
چند قدم آن ساو تر هم شانیده می شاد  ،گیساو آب هویج اش را ال
جرعه سر ک شید و نگاهش ر وی ساختمان قدیمی چرخی داد که دو
طبقه بود و هر واحد دو پنجره ی دلباز ر وبه خیابان داشاات ،مساایر
باغ سیب
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نگاهش به ر وی دوتا تابلو بیخ دیوار چسبید  ،طبقه ی اول دارالترجمه
بود و طبقه ی دوم تابلویی ساااده و قدیمی داشاات که با خط خوش
مشکی ر وی آن حک شده بود « دفتر انتشارات فتوحی»!...
چ شمانش از خو شی برقی زد و فکری مثل صاعقه از ذهنش گذ شت
 ...خب این فکر م ثل ر ها کردن تیری در تاریکی بود ،ه مان قدر
محال و دور از ذهن!...
اما امتحانش ضرر ی نداشت و چیز ی از دست نمی داد  !....سرش به
سمت مامان بزرگ گالب برگشت که همچنان در گیر بستنی اش بود
و َملچ و َملچ هایش هم به راه !....
باید کمی سیا ست به خر ج می داد و بی گدار به آب نمی زد عاقبت دو
دل و مردد  ،میان گفتن و نگفتن کنار پای او زانو زد و گفت:
« مامان بزرگ یه چیز ی ازت می خوام و می دونی اگه بگی نه محاله
که ر وی حرفت حرف بزنم »....
گالب خانوم تمام حوا سش به سمت او جمع شد ،ابروهایش قدر ی
رنگ اخم گرفت  ،سیاست ها و ز بون باز ی های نوه ی دسته گلش
را می شناخت و به تصور اینکه باز هم پول می خواهد ر و به او گفت:
« نخود چی حرف آخرت ر و اول بزن  ....بیخود ی ز بون نریز  ،با شه
یه اسااکناس دیگه میدم برو هله و هوله بخر  ،ببینم راض ای می شای
!...؟»

131
گیسااو لبخند ی پهن و وساایع ر وی لبش نشااساات  ،همین را می
خواست نرمی و انعطاف مامان بزرگ گال بش را ...
« نه قر بونت برم  ...پول نمی خوام ....ببین ر وی پله ی ساختمونی
که نشااسااتی  ،طبقه ی دومش دفتر انشااارات یه  ...همون جایی که
نوی سنده ها کتاب ها شون ر و میدن به نا شر تا چاپ ب شه  ...می گم
بیا با هم بریم داخل و من یه صحبتی با نا شر بکنم  ،شاید پا قدم
شااما ساابک بود و ناشاار قبول کرد  ،رمانم ر و بخونه ....خدار و چه
دید ی شاید هم خوشش اومد ...هوم نظرت چیه ...؟ »
گالب خانوم بی خیال قاشاار بسااتنی را به ته لیوان کش اید و آن را به
دهانش برد و ز بانش را ر وی لبهایش کش اید تا نوچی و چساابناکی آن
کمتر شود :
« آدم باید خودش عاقل با شه  ،منه پیرزن ر و به هوای بنگاه عمو ی
دو ستت تا این جا کشوند ی ...سراز اون مغازه ی پلوکشی در آوردیم ...
حاال هم می گی می خوای بری پیش ناشر » !....
گیسو م*س*تاصل نگاه داغ و تب دارش را به سمت او کشاند محال
بود کوتاه بیاید  ،امروز را اگر از دساات می داد دیگر فرصااتی بهتر از این
پ یدا نمی کرد و غیر ممکن بود مامان گلی اجازه دهد تنهایی به دفتر
انتشاراتی بیایدو بعد از تمام شدن کارگاه نوی سندگی  ،بهانه ای هم برای
از بیرون رفتن از خانه نداشاات ....قدر ی چشاامانش را باریک کرد و
صدایش را هم نرم تر گفت:
باغ سیب
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« گالب خانوم خوش عطر بو  ،جون گی سو نه نیار  ....با هم می ریم
داخل شما جلو ی باد کولر بن شین و نف سی چاق کن  ،تا من برم با
ناشاار یه صااحبتی بکنم ف بعد هم می ریم بنگاه آقای جهانگیری
دنبال خونه  ...باشه ...؟»
اسااتغفرالهی زیر لب گ فت و دسااتی به زانویش گر فت و از جایش
برخاست :
« لعنت به شیطون و دار و د سته اش ...راه بیافت بریم باال ،ببینم این
ناشر کوفتی که می گی چی هست !....؟»
گی سو که از خو شی نمی توان ست لبخندش را مهار کند ،گونه ی نرم و
تشل او را ب*و*سید و سرخوش گفت:
« قر بون بو ی گال بت برم که عطر مهر بونیت دنیا ر و برداشته »...
***
این اولین بار ی بود که به دفتر انتشاراتی می آمد  ،اولین تجر به اش بود
و اولین چیز ی که به ا ستقبال شان آمد ،باد خنک کولر همراه با بو ی
نم پوشال های آن بود و منشی محجبه ی میان سالی که بسیار مودب
بود و مباد ی آداب ....
آن چنان که مامان بزرگ گالب ف ضای ساده و صمیمی اما کوچک
آن جا به دلش ن ش ست  ،سالنی که شاید دوازده متر هم نمی شد  ،با
پنجره ای که ر وبه خیابان آغوش گشوده و لبه ی طاقچه ی آن پر بود
از گلدان های شمعدانی با گل های سفید و صورتی ...
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گالب خانوم هم نیامده بی تعارف خسااتگی هایش را ر وی صااندلی
هوار کرد و آخی شی از ته دل زیر لب گفت و گی سو چ شم از او بردا شت و
ر و برو ی منشی خوش ر و ایستاد و من ،من کنان گفت:
« ببخ شید خانوم  ...می شه با آقای نا شر صحبت کنم ....؟ من یه
رمان نوشااتم و می خواسااتم اگه بشااه ایشااون رمان من ر و بخونند و
نظرشون ر و درمورد چاپ رمانم بدونم ».
من شی نگاهش را از مامان بزرگ گالب و موهای سفید و پنبه ای که
همراه ر وسری ساتن فیروزه ای اش می درخشید گرفت و با لبخند ی
نرم سرش به سمت گیسو برگشت:
«معذرت می خوام حرفتون ر و قطع می کنم شما از قبل وقت گرفته
بودید ،آقای فتو
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۴۵ ۱۱.۰۸.۱۶[ ,
حی بدون وقت قبلی کسی ر و نمی پذیرند !....؟»
ُ
آه از نهادش بر آمد ،فکر این جایش را دیگر نکرده بود  ،با لحنی شل
و وارفته جواب داد:
«نه متاسافانه نمی دونساتم باید وقت بگیرم ،حقیقتش ر و بخواهید
این اولین رمان منه و امروز به طور اتفاقی با این جا آشنا شدم »!...
گالب خانوم که حاال قدر ی خنک تر شده بود ،چشمانش را در حدقه
تابی داد و ر و به منشی در حالی که سری به اطراف می چرخاند گفت:
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« ای خانوم جون  ...مطب دکتر که نیومدیم  ! ...شااکر خدا به غیر
ما هم هیچ کس این جا نی ست ،بذار نوه ی من بره داخل ببینم به
آرزوش می رسه و نویسنده می شه یا نه ....؟»
منشی لبخندش را میان لبهایش حبس کرد و دستی به پر ر وسری اش
که تا امتداد ابروهایش امتداد پیدا کرده بود کشید وگفت:
« بله حر با شما ست ...ولی خب این جا هم قانون های خودش
ر و داره و من موظف به اجرای این قوانین هسااتم  ،ولی چشاام ،به
احترام مو ی سااف ید شااما به آ قای فتوحی اطالع م یدم ،اگه قبول
کردند ،نوه تون می تونن ت شریف ببرن داخل ....در غیر این صورت
براتون یه وقت تعیین می کنم و اون موقع تشریف بیارید »....
گالب خانوم پیر شی زیر لب گفت و گی سو هم ت شکری کوتاه  ...ومن
پ شت بندجمله اش بی درنگ گو شی تلفن را بردا شت و بعد از تاملی
کوتاه گفت:
«آ قای مهندس یه خانومی بدون وقت قبلی برای اولین رمانشااون
ت شریف آوردند و می خوان با شما صحبت کنند اجازه ه ست بیان
داخل  ...؟»
فرهنگ چشم از رمان بی سرو ته آب دوغ خیار ی پیش ر ویش گرفت
 ،تو ی ک ساد ی بازار کتاب ،حو صله ی این جوجه نوی سنده ها را که
می خواستند ره صد ساله را یک شبه طی کنند نداشت ...
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سااه ر وز تمام وقتش را ر وی رمان کلیشااه ای  ،با جمالتی بی محتوا
گذا شته بود  ،حا ضر نبود حتی یک خط دیگر  ،رمانی با این سبک و
سیاق بخوانند و وقتش را حرام کند 1...
د ستی به چ شم های خ سته اش ک شید و طبر عادت پنجه هایش را
میان موهایش شانه وار فرو کرد و جواب داد:
«خانوم سبحانی لطفا خیلی محترمانه عذرشون بخواهید  ،فعال نمی
تونیم ر وی رمان نویسنده های مبتد ی سرمایه گذار ی کنیم ».
خانوم سبحانی میان دو چشم مشتاق گیر کرده بود و برخالف همیشه
که یه چ شم غلیظ می گفت و اطاعت می کرد  ،آب دهانش را فرو داد
و بعد از تاملی کوتاه گفت :
«آقای مهندس ....می شااه خواهش کنم ایشااون ر و بشذیرید...؟ هر
قلمی رنگ و بو ی خودش ر و داره »!....
فرهنگ از تعجب ابروهایش قدر ی باال تر رفت ،این اولین بار ی بود
که خانوم سبحانی چشم نمی گفت و چنین درخواستی داشت !....به
پاس احترام به این اولین درخواست ،کوتاه و آمد گفت:
«لطفا بفرستشون داخل »...
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۳ ۱۱.۰۸.۱۶[ ,
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گیسو از هیجان قلبش تاالپ و تولوپ می کرد و چشم از دهان خانوم
سبحانی بر نمی دا شت ...گالب خانوم هم بی وقفه یه او ز ل زده بود
و پلک نمی زد !...
خانوم سبحانی گو شی تلفن را که سر جایش گذا شت  ،لبخند ی نرم
از سر پیروز ی ر وی لبش نشاند :
« موافقت کردند ،می تونید تشریف ببرید داخل »....
گیسوبا تشکری کوتاه سری جنباند ودستی به پر شالش کشید  ،صدای
تاپ تاپ قلبش را وقتی داخل می شد زیر صدای مامان بزرگ گالب
می شنید که به خانوم سبحانی می گفت:
« خیر ببینی دختر  .....حاال که د ست به خیری یه چیکه آب بده که
دارم از تشنگی هال ک می شم »....
***
" فصل چهارم"
فرهنگ با چند ضر به ی کوتاه به در اتاق  ،چ شم از جمله هایی که
فعل و فاعلش زار می زدند و هیچ تنا سبی با هم ندا شتند ،گرفت وبا
صدایی رسا گفت «:بفرمایید »....
بعد از تاملی کوتاه به قدر یک نفس در به نرمی باز شد ودختر ی جوان
با قامتی متو سط که سفید ی پو ستش در قاب شال م شکی زیاد ی به
چ شم می آمد  ،داخل شد  ...سالمش هم به نرمی رفتارش بود !....
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فرهنگ به احترامش ایسااتاد و به صااندلی چرمی که درساات مقابل
میزش بود اشاره کرد و گفت:
« سالم فتوحی هستم ،بفرمایید در خدمتم »....
گیسو از این همه احترام حس خوبی به دلش سرازیر شد و آن را به فال
نیک گرفت  ،مرد پ شت میز قد بلند بود و چهار شانه  ،پیراهن چهار
خانه ی سفید و سرمه ای آستین کوتاهش هم مثل موهای صاف و
تیره اش که د سته د سته ر و به باال خوابیده بود ،برازنده و خوش قواره
بود ....ولی چشاامان س ایاهش زیر ابروهای مشااکی و بلندش خوف
غریبی به دل سرازیر می کرد !...
نفس حبس شااده اش را به همراه آب دهانش قورت داد و به جای
آن لبخ ند ی ر وی لبش نشااا ند تا م خاطبش را خلع سااالح کند
 ....سشس پیش از آن که بن شیند ،از داخل کوله ی سبز رنگش رمان
پیری نت شااده اش را بیرون آورد ،قدمی پیش گذاشاات ر وبرو ی میز
فرهنگ ایستاد که پشت سرش پنجره ای م*س*تطیل شکل بدون
پرده ای قرار دا شت و شاخ و برگ درخت چنار خیابان مهمان چهار
چوب پنجره شده و نور خور شید ک شان ک شان از البه ال ی برگ های
درخت به داخل سرک ک شیده بود و زاویه دار تا ر وی لبه ی میز چوبی
او کش آمد بود ....
آب دهانش را فرو داد و رمانش را به نرمی ر وی میز گذاشاات و قدمی از
میز فاصله گرفت و گفت:
باغ سیب
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« من هم گیسااو درخشااان هسااتم ،ممنونم که قبول کردید من ر و
بدون وقت قبلی بشذیرید »...
فرهنگ نگاهش را از گوشااه ی میز گرفت و تا امتداد صااورت او کش
داد و ر وی ابروهای بلند و کشیده ای او نشست ..ر وی چشمان خوش
حالت و بدون آرایشااش نایسااتاد ،بعد از بینی معمولی اش به لبهایش
رسااید  ...ابروهایش از تعجب قدر ی ر و به باال هال ل شااد  !....این
دیگر نوبر بود ....تا به حال دختری را ندیده بود که فقط باال ی لبش
را رژلب بزند آن هم نارنجی!...
نام گی سو درخشان را در ذهنش تکرار کرد  ،اسمش هم مثل قیافه اش
چنگی به دل نمی زد و او را به یاد تبلیغ تلویزیونی شاامشو می انداخت
 ...قامتش متوسط بود ولی پرو پیمان با صورتی گرد  ،پوست سفیدش
او را به یاد فنچی که زم*س*تان گذ شته میان برفها پیدا کرده بود می
انداخت !....
گی سو دلیل سکوت مرد مقابلش را نمی دانست ...؟ و برای این که به
خودش و جمله هایی که می خواست بگوید مسلط شود ،نشستن را
به ای ستادن ترجیح داد و بالفاصله نشست ...منتظر شد تا فتوحی آغاز
گر صحبتشان باشد ....
فرهنگ بی عالقه نیم نگاهی به رمان پیش ر ویش انداخت که اولین
صفحه ی سفید ش از پشت طلر شیشه ای پیدا بود  ،به صندلی اش
تکیه داد و درحالی که نگاهش رنگ بی تفاوتی داشت گفت:
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«خانوم درخ شان لطفا از خودتون بگید از فعالیت هاتون در زمینه ی
نویساا ندگی و اولین کار جد ی تون چی بوده ...؟ و این که مدرک
تحصیلی تون چیه ....؟»
لبهایش را ر وی هم فشرد .....خب اگر می خواست از فعالیتش هایش
بگوید ،باید به دوران دبیرستان بر می گشت و از زنگ انشا می گفت که
برای بچه های کالس درمدت زمانی به عمر بی ست دقیقه ....ان شا ی
پرو پیمانی می نوشت و مزد هم می گرفت !..
آخرین مدرک تحصیلی اش هم که یک دپیلم ناقابل بود !...
آب دهانش را فرو داد تا جمله های اضااافه اش را همراه آن قورت
دهد ،دلش نمی خوا ست در اولین جل سه خیلی خودمانی شود ،برای
همین از گفتن تاریخچه ی عالقه مند ی اش به نو شتن گذ شت و با
جمالتی که سعی داشت بدون استرس و شمرده باشد جواب داد:
« آقای فتوحی...من تازه امسااال برای کنکور شاارکت کردم و هنوز
دان شگاه نرفتم و البته یه مبتد ی ه ستم و به نو شتن خیلی عالقه دارم
...این رمانی ر و که ر وی میز گذاشااتم ،اولین رمان بلند منه ...تمام
فعالیتم برمی گرده به چند تا داسااتان کوتاه و چندتایی هم نقد و
بررسی  ،البته یه دوره  ،کارگاه نوی سندگی آقای مهرداد فخار هم شرکت
کردم »...
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فره نگ ن گاهش را قدر ی بی ت فاوت جلوه داد ا ما تع جب اطراف
سرش پر پر می زد  !...هیکل پرو پیمانش اورا بزرگ تر از سنش ن شان
می داد و به دختر دبیرستانی ها شباهتی نداشت !...
برای پنهان نکردن تعجب هایش سااری به عالمت تایید تکان داد و
دستی به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۳ ۱۱.۰۸.۱۶[ ,
ته ری شش ک شید ،این دیگر برای خودش نوبر بهار ی بود و اعتماد به
نفس باالیی هم داشاات  ،...بدون تجر به و مطالعه در این زمینه می
خواست یک شبه ره صد ساله را طی کند !...
نگاهش به ساامت برگه های پیرینت شااده ی ر و میز برگشاات  ،که
بیشااتر شااب یه جزو های دانشاا گاهی بود  ...ب عد از کمی تا مل
م*س*تقیم به چ شمان گی سو خیره شد  ،صفحات پیرینت شده را
به ساامتش هل دادو جم له های زهر دارش را ردیف کرد تا دختر
دبیر ستانی ع شر نوی سندگی  ،کا سه و کوزه اش را جمع کند و برود َرد
کارش !....
« با آثار آقای فخار آشاانا هسااتم  .قلمشااون بی نظیره  ،ولی خانوم
درخشااان گذر وندن یه دوره تو ی کالس های یه نویساانده ی به نام
کافی نی ست !....به خودتون یه کم فر صت بدیدو برای معروف شدن
این قدر عجله نکنید !....بهتره کمی بیشااتر تو ی این زمینه مطالعه
دا شته با شید  ...این طور که من متوجه شدم تازه از دبیر ستان فارغ
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التح صیل شدید و سن کمی هم دارید  ،پس یقینا با توجه به تجر به
ی اندکتون نباید اولین کارتون چندان چیز چشاام گیری باشااه !....
نویساانده شاادن به همین راحتی ها نیساات و هیچ کس با چند تا
دست نوشته و داستان کوتاه و عشر نویسندگی ،نویسنده نشده »!....
برای گی سو تنها همین جمله ی آخر کافی بود ،تا اخم هایش در هم
شود و لبخند ر وی لبش هم محو...
« آقای فتوحی  ....پیش داور ی عادت قشنگی نیست  ...شما همیشه
ندیده و ن شناخته این طور ناعادالنه ق ضاوت می کنید !...؟ در سته که
سنم کمه  ،ولی می تونم از خط به خط رمانم دفاع کنم ...شما حتی
یه خط از مقدمه ی رمان ر و نخوند ید !....پس چطور می تون ید این
قدر راحت حکم بدید!...؟»
فرهنگ که انتظار این دفاع جانانه را نداشت  !...قدر ی از موضعه اش
عقب نشینی کرد و با ابروهای باال رفته سری به عالمت تایید تکان داد
 ،سااشس خم شااد رمان را برداشاات و صاافحه ی اول آن را ورق زد و
گفت:
« بله حر با شما ست .....پس از رمانتون دفاع کنید و من ر و قانع
 .....که رمان تون ارزش خوندن و وقت گذاشااتن والبته هزینه کردن
ر و داره »...
فرهنگ این را گفت و یک برگ از نوشته های پیش ر ویش را برداشت
آن را در هوا تابی داد و گفت:
باغ سیب
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« خانوم درخ شان ببیند  ...در این ماه من دوتا رمان از دو تا نوی سنده
ی تازه کار دا شتم که یکی از اون ها یه رمان چاپی هم داره  ...حداقل
برای من که به عنوان م سئول این جا ن ش ستم با سلیقه ی خواننده
ها آشنا هستم جذاب نبوده !...
چی رمان شما ر و خوندنی و متمایز کرده ...؟ ا صال از ا سمی که برای
رمانتون انتخاب کردید شروع می کنیم ،چرا باغ سیب !...؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۱۳.۰۸.۱۶[ ,
گیسو نفس عمیقی کشید باید به جنگ این شوالیه ی تا دندان مسلح
می رفت و اهل عقب نشینی و کوتاه آمدن هم نبود ....آب دهانش را
فرو داد و د ستانش را در هم گره زد و م شغول چالندن انگ شت هایش
شااد و صاادای ترق و تروق یکی از آن ها در آمد و بعد از تاملی کوتاه
سکوت بین شان را شکست :
«اسم رمانم ر و باغ سیب انتخاب کردم  ،چون داستان از یه باغ سیب
شروع می شه  ،جایی که دختر ق صه با مرد ی آ شنا و بعد ها تو سط
همون مرد اغفال می شه »....
فرهنگ بی حوصااله به میان جمله هایش آمد ،دسااتی در هوا تاب
دادو هیجان گیسو را نا تمام گذاشت :
« حد سم در ست بود  ،یه مو ضو ع کلی شه ای و تکرار ی دیگه ....از یه
نویسنده ی تازه کار »....
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گی سو بر آ شفت و دیگر تاب نیاورد و از ر وی صندلی برخا ست  ،قدمی
پیش گذاشت و دستهایش را بند لبه ی میز فرهنگ کرد و به چشمان
تیره ی او که زیر ابروهای پرو مردانه اش خوش قواره نشسته بود خیره
شد  ...باید آخرین تالشش را هم می کرد:
«آقای فتوحی ،حر با شااماساات....من یه مبتد ی هسااتم ،شاااید
موضو ع رمان من تکرار ی باشه و به گفته ی شما کلی شه ای !....ولی
این رمان رئاله ،که برگرفته از واقعیت های همین جامعه اساات و زیر
پوست شهر جریان داره و ما نمی تونیم اون ر و انکار کنیم...
تو ی کتاب فرو شی ها پر شده از رمان هایی با مو ضوعات کلی شه ای
 !....مثل رمان های همخونه ای و انتقامی و غیرو غیر ....شاید همه
ی اون ها یه موضو ع تکرار ی داشته باشند  ،ولی سبک و سیاق و نو ع
نگارش نویسنده ها باعث میشه رمان ها از هم متمایز بشن ....زندگی
ه مه ی ما تکرار یه از صاابح خروس خونش گرفته تا وقتی به بوق
سگش می رسیم ....ولی هر کدوم از ما با وجود تکرار ی بودن قصه ی
زندگی هامون  ،رنگ و بو ی ر وزمرگی هایی که پشت سر می گذاریم  ،با
هم فرق می کنه !....
شااما به من بگ ید ،چرا به اولین ها بها نمی د ید !...؟حتی در حد
خوندن  ،چند صاافحه از مقدمه  !....چرا به نویساانده های تازه کار
فرصاات دیده شاادن نمی دید و از همون ابتدا اون هار و بایکوت می
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کنید  ...؟تصور نمی کنم هیچ کس نوی سنده متولد شده باشه و همه
ی نویسنده های بزرگ اولین هایی داشتند »!....
نطر غرای گی سو ز بان فرهنگ را بند آورد  ،حتی ت صورش را هم نمی
کرد که این دختر دبیر ستانی تا این حد م سلط حرف بزند و فکر می
کرد همین که با دو تا جم له ی ت ندو تیز تو ی دلش برود و چ هار
تادرشت بارش کند ،باچشمانی تر راهش را می گیرد و می ر ود َرد کارش
!...
نگاهش به صورت گی سو ثابت ماند که به قامت یک میز با او فاصله
دا شت و خیره به رد نارنجی باال ی لبهای او شد  ،از این فا صله راحت
تر می توان ست ت شخیص دهد که رد نارنجی باال ی لبش رژلب نی ست
 ! ...بلکه احتماال اثری از آب هویج و یا مایع نارنجی دیگریساات !....
این فنچول نمی دانساات وقتی چیز ی می خورد باید دهانش را هم
تمیز کند و حاال برایش سااخنرانی هم می کرد  !...لبخندش طرحی از
پوزخند کج به خودش گرفت  ،تکیه اش را به صندلی داد ومو شکافانه
پرسید :
«یه سوال دیگه ازتون می پرسم ...اگه این سوال ر و هم جواب بدید و
من ر و قانع کنید ،قول می دم رمان تون ر و بخونم و اگه قابل چاپ
بود با هزی نه ی خودمون اون ر و چاپ کنیم و حر و حقوق شااما
هم محفوظ بمونه »...
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گامی پس رفت تا این جا ُبرد با او بود ....د ستش را به سمت شالش
برد و چتر ی هایش را به زیر شالش کشاند ....و طبر عادت لبخندش
را جایگزین ا ضطراب هایش کرد و منتظر چ شم به مرد پیش ر ویش
دوخت ...
فرهنگ قدر ی چ شمانش را باریک کرد  ...خطوط کنار ابروهایش در
هم شد و با لحنی پراز تردید ،اما آرام و شمرده پرسید:
«شااما که به گفته ی خودتون این همه به نوشااتن عالقه دارید چرا
رمانتون ر و تو ی اینترنت به ا شتراک نمی گذارید !....؟ یقینا اگه کارتون
خوب باشه  ،خواننده های زیاد ی پیدا می کنید و برای خودتون تو ی
فضای مجاز ی اسم و رسمی بهم بزنید !...؟»
گیسااو آب دهانش را فرو داد  ،تا از میان جمله های قطار شااده ی
ذهنش بهترین را انت خاب کند ...و ب عد از قدر ی تا مل به قدر یک
نفس عمیر و کشدار جواب داد:
«هر آدمی  ...یه سااری آرزو هایی داره که منتظر ه مت واال ی
صاحبان شون ه ستند ...چاپ رمانم گذ شته از بعد مالی که می تونه
مهم باشاه ،یک آرزوئه و من کمر همت بساتم تا دسات آرزو هام ر و
بگیرم و ک شون  ،ک شون اون ها ر و به عالم واقعیت بر سونم  ،هر چند
می دونم تو ی این راه ،سختی های زیاد ی ر و باید متحمل بشم  ،ولی
من برای آرزو هام ارزش قائلم و نمی گذارم تا تو ی دن یای ر و یاهام
خاک بخورند و با گذشت زمان بشوسند »...
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«فرهنگ نگاه ثابتش را از ر وی گی سو بردا شت و د ستی به ته ری شش
کشید  ،اگر رمان این دختر دبیرستانی هم مثل جمله هایش دلنشین
و گیرا باشااد  ،ارزش خواندن را دارد ...بعد از تاملی کوتاه نگاهش باز
هم به سامت او برگشات و خودکار ی از جیب پیراهنش بیرون آورد و
آن را ر وی رمان باغ سیب گذاشت و به سمت گی سو هل داد و این بار
با لحن مودبانه تری گفت:
« خانوم درخشان لطفا یه شماره تماس پایین رمانتون یاداشت کنید
به محض اینکه رمانتون ر و خوندم  ،م
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۱۳.۰۸.۱۶[ ,
ن شی با شما تماس می گیره و نتیجه ر و خدمتتون اعالم می کنیه ،اگه
امری دیگه ای ندارید می تونید تشریف ببرید »....
گی سو که گویی از ماراتونی سخت برگشته بود نفسی از سر آسودگی کشید
و لبخند ی هم ر وی لبش نشان داد از جایش برخاست:
« آ قای فتوحی یک دن یا ممنونم  ،ام یدوارم رمانم ارزش اعتماد ی ر و
که به من کردید ر و داشته باشه »...
سشس خم شد و خودکار را از ر وی میز بردا شت و ترو فرز شماره ی
موبایلش را پایین صفحه در ست زیر ا سمش نو شت ،خودکار را ر وی
آن گذا شت و قامتش را صاف کرد و شتاب زده خدا حافظی سرسری
کرد از اتاق خارج شاد با همان هیجان که زیر پوساتش هله هله ای
بر پا کرده بود ر و به خانوم سبحانی گفت:
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« ممنونم خانوم  ...آ قای فتوحی قبول کردند رمانم ر و بخونند وتا
چند ر وز دیگه نظرشون ر و بگن »....
سبحانی به احترام گالب خانوم خوش سر ز بان از جایش برخاست و
با همان خوش ر ویی که از آن ها ا ستقبال کرده بود بدرقه شان نمود
...
****
فرهنگ باغ سیب را به مهمان کشو ی میزش کرد و صندلی اش پس
زد و پایه های آن خط و خشی ناسور ر وی دل سرامیک کهنه انداخت
و صدای قیژقیژش به هوا برخاست...
د ستی شانه وار به میان موهای پرو م شکی اش ک شید  ،به کنار پنجره
رفت و چ شم به خیابان شلو غ شهر داد و از البه ال ی شاخ و برگ
درخت چنار ی که قامتش به قاب پنجره ی اتاق او می ر سید ،گی سو
درخ شان را دید که د ست زن چادر ی را میان د ستش گرفته و عرچ
خ یابان را از م یان انبوهی از اتومب یل هایی که بی قرار و قانون به این
سو آن سو می رفتند می گذشت ...
به یاد نطر غرایش اف تاد و انح نای نارنجی ر نگ باال ی لب هایش و
لبخند ی ر وی لبش ن ش ست و با صدای تقه ی در و آمدن ویرا ستار،
گیسو درخشان پیش چشمانش محو شد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۲۴ ۱۶.۰۸.۱۶[ ,
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شااب برایش معنایی دیگر داشاات و آغاز ی بود برای شااروع تنهایی
هایش  !...فرصااتی تا ر وزمرگی هایش را مرور کندو از لحظه های ناب
آن در دفتر دل نوشته هایش بنوی سد ...لحظه هایی که دلش از شاد ی
سرشار  ،یا غمی ر وی آن هوار شدبود ....
پ شت میز تحریر کوچکش ن ش ست و د ست زیر چانه اش گذا شت و
چ شم هایش را ب ست و م شغله های ر وز پیش چ شمانش به ردیف
صف کشیدند  ،از غرغر های مامان بزرگ گرفته تا پیرینت رمانش که
تمام پول توجیبی اش را یک جا بلعیده بود !...
کمی که جلوتر رفت به دفتر انتشاااراتی رسااید و آقای فتوحی  ،همان
نا شری که ز بان تند و تیز ی دا شت و بی صدا سر می ُبرید وخیلی هم
خوش ت یپ و جذاب بود  ...حاال معنای ن گاه های خیره ی او را
ر وی لبهایش می فهم ید  ...سااوتی همین بود دیگر  !...رد نارنجی
باال ی لب هایش که رد پای اب هویج بودو ما مان بزرگ گالب تو ی
تاک سی متوجه ی آن شد  !....با د ست ضر به ای آه سته به سرش
کوبید و چ شم هایش را ب ست تا بار دیگر فرهنگ را پیش چ شمانش
تجسم کند .
خب شاید در رمان بعد ی قد و باال ی قهرمان مردش را چیز ی شبیه
به او توصیف می کرد!...
نفس عمیقی کشااید و چشاامانش را باز کرد و مثل پیرزن ها زیر لب
گفت:
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« خدا واسه ی پدر و مادرش نگهش داره من چه کار به قیافه اش دارم
 !...رمان من ر و چاپ کنه ممنونش می شم »....
از فتوحی گذ شت به مامان گلی اش ر سید و معادله ی دو مجهولی او
که حل نکرده گوشااه ی ذهنش هنوز پابرجا باقی مانده بود و این
ر وزها به خاطر پیدا نکردن خانه ای مناسااب با بودجه اش اوقاتش
خیلی خط خطی بود ...
از پ شت میز ش بلند شد و پ شت پنجره رفت ،گو شه ی پرده را قدر ی
پس زد و به تما شای تکه آ سمانی که سهم پنجره ی کوچک او بود
ایستاد و زیر لب گفت:
« خداجون حوا ست به منه ....؟ ستاره ی بخت من ر و بزرگ و پر
نور کن و جفتم ر و کنارم بگذار »...
سشس به سمت میزش برگ شت ،دفتر یادا شت های ر وزانه اش را باز
کرد و با خطی خوش نوشت:
«یادمان با شد  ،اگر خدا بخواهد خودش به زمین می آید وکنارمان راه
می ر ود و دانه به دانه مشکالتمان را سرو سامان می دهد و به آسمان بر
می گردد ،کافیست فقط باور کنیم».
***
فرهنگ بعد از شام دورهمی که نه خبری از عروس خانه بودو نه داماد
 !...خساتگی های ر وزش را برداشات و همراه لیوان چای پرو پیمانی
که بو ی هل و دارچینش غوغا می کرد به ح یاط رفت و ر وی تخته
باغ سیب
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چوبی کنج حیاط و زیر بوته ی یاس نشست و مشامش پر شد از عطر
یاس ....سر بردا شت ر و به آ سمان و پ ِی ستاره ی بخت و اقبالش می
گشت که با حضور فرزانه دل از آسمان و نقطه های ر وشنش جدا کرد
و سرش به سمت او چرخید :
« فرهنگ یاد ته  ...وقتی ب چه بودیم  ،چ قدر زیر این بو ته ی یاس
باز ی می کردیم  !....اون موقع خیلی کوچیک بود و بابا بزرگ همش
نگران بود که شاخه هاش نشکنه »!....
ذهنش به گذشاته پرواز کرد ،جرعه ای از چایش را نوشاید و سارش را
کوتاه جنباند :
« یادش به خیر  ...چقدر از درخت توت باال می رفتم و بابا بزرگ خدا
بیامرز دعوام می کرد و یه بار هم افتادم و قوزک پام ضاارب دید ...ای
کاش آدم ها وقتی بزرگ میشن  ،سادگی هاشون ر و تو ی کوچه و پس
کوچه های زندگی جا نمی گذاشتند »...
فرزانه نفس عمیقی کشااید ،تا نفسااش پر شااود از عطر یاس و بعد از
تاملی کوتاه گفت:
«ام شب به لطف قهر کردن الهه و م سافرت رفتن خ سرو یه شام دور
همی خوردیم ،در ست مثل قدیما که جای حاجی باال ی سفره بود و
مامان مهری هم کنارش و منم بین تو فرامرز می ن ش ستم ...هرچند
،دیگه هیچی مثل سابر نمی شه  ،ولی همین هم غنیمت بود »...
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ذهنش پر بود از نوستالژ ی های خوش دوران کودکی و با صدای فرزانه
خاطرات پرواز کنان پر کشیدندو سرش به سمت اوچرخید:
« فرهنگ بی مقدمه می پرساام نظرت درمورد مهناز خواهر شااوهرم
چیه ...؟»
چشمانش را قدر ی باریک تر کرد ،چند تا چین ریز گوشه ی چشمش
پدیدارشااد و کمان ابروهایش قدر ی به هم نزدیک تر  ....تیز تر از آن
بود که بشرسد منظورش چیست !...؟ متوجه ی نگاهای دزدکی مهناز
هم شده بود و نگفته تا ته حرف او را خواند و کوتاه و سرد گفت:
« خب بقیه اش !...؟»
فرزانه با اخالق تند و تیز فرهنگ آشانا بود و اخم های درهم و لحن
جد ی و سردش باعث شد بعد از تاملی به عمر چند ثانیه بگوید:
« فرهنگ بچه نیستی که نیاز به مقدمه چینی داشته باشی !...بیست و
ه شت سالته ...این ترم فوق لی سان ست ر و هم می گیری  ،قبل از
اینکه کنکور دکتری شرکت کنی مامان مهری می خواد به سرو سامونی
به زندگ یت بده و مدام نگران که تو هم مثل فرامرز دلت پیش یه نا
اهل گیر کنه و حروم بشاای  ...من مهناز ر و پیشاانهاد دادم  ،حاجی و
مامان مهری هم قبول کردند و گفتند کی بهتر از مهناز که هم شناسه
وهم نج یب و خونواده دار  ...دو سااال هم از تو کوچیکتره ....من
شیش ساله عروس این خونواده هستم از چشمم بد ی دیدم که از مادر
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شوهرم و مهناز و خسرو ندیدم  ...اون هم با این شرایطی که من دارم
و خودت می دونی جا برای سر کوفت زیاد داره !...
با خ سرو هم تلفنی حرف زدم خیلی خو شحال شد و گفت کی بهتر
از فرهنگ می دون
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۲۴ ۱۶.۰۸.۱۶[ ,
ی که جونش به همین یه دو نه خواهر ب نده  ...مه ناز ر و من می
شنا سم اون هم از خدا شه  ،کور که نی ستی  !...حتما متوجه ی نگاه
های پس و پنهونیش شد ی !...؟ »
فرهنگ برآشاافت  ،مثل اسااشند ی که ر وی آتش بریزند  ...از جایش
برخا ست و عزم رفتن کرد و پی شانی اش به شاخه ی یاس گیر کرد و
خراشی ر وی پی شانی اش افتاد و دست ر وی آن کشید و ار تخت پایین
آمد :
« پس مبارکه ...دختر و خونواده اش که راضاای اند  ،حاجی و مامان
مهری هم که از خدا شونه پیوند دو خانواده محکم تر ب شه  ،من هم
ً
که اصوال مهم نیستم ،به سالمتی مبارکتون باشه »! ...
فرهنگ این را گفت و به سمت ساختمان راهی شد و هنوز دو قدم
نرفته بود که فرزانه باز ویش را کشید و او را به سمت خود برگرداند :
« ته تغار ی لوس چ یه تا بهت حرف می زنیم به تیریج قبات بر می
خوره !...؟
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دارم نظرت ر و می پرساام دی گه ؟ مهناز چه عیبی داره ...؟ نمی گم
خو شگله ولی قیافه اش خوبه  ،خونواده اش هم شنا سه و برادرش
شوهر منه و می بینی که مثل بره می مونه ...حتما باید بری دنبال یه
دختر بی اصاال نصااب تا قدر عافیت ر و بدونی  !...یه نگاه به داداش
بزرگترت بنداز چقدر بهش گفتیم الهه تیکه ی خونواده ی ما نی ست
و به خرجش نرفت بلند پرواز ی های این دختر یه سرش به آ سمون
بی نهایت و صله  ،این قدر زیر پای فرامرز نشست که حقوق دوزار و ده
شاهی چاپ خونه کفاف ولخرجی های من ر و نمی ده که فرامرز بد
بخت اومد بیرون و با دو ستش یه شرکت الکی راه انداخت و شیش
ُ
رفت گرو ی نهش »!...
نفس عمیقی ک شید  ،د ستی میان موهایش شانه وار فرو برد و چند تا
طره از آن مهمان پیشااانی اش شااد  ،دخالت های فرزانه به عنوان
خواهر بزرگتر تمامی نداشاات و خودش را ُمحر می دانساات تا در
هرکار ی دخالت کند نگاهش به سمت او برگشت و با لحنی پر طعنه
گفت:
« سفیر صلح و دو ستی  !...اجازه بدید خودم برای زندگیم ت صمیم
بگیرم هنوز سااه ماه پیش یادم نرفته که تو ما مان برای اون دختر
بدبخت از همه جا بی خبر ق شون ک شی کردید و تو ی حیاط دانشگاه
جلو ی دو ستاش و دان شجو های دیگه آبروش ر و بردید و بهش گفتید
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پاش ر و از زندگی من بکشااه بیرون  ...در صااورتی که اون بد بخت
ر وحشم خبر نداشت که من ازش خوشم اومده !...
منه احمر فقط بهت یواشااکی درد و دل کردم و گفتم از این دختره
که همکال سیمه خو شم اومده و می خوام جد ی بهش فکر کنم اون
وقت تو کار ی کرد ی که بی چاره قید دانشااگاه دولتی پایتخت ر و زد و
انتقالی گرفت و برگشت شهر خودش »...
فرزانه به یاد آبرو ریز ی که در ح یاط دانشااگاه به پا کرده بود افتاد و
اشااکهای دخترک بیچاره که قل قل کنان ر وی گونه اش جار ی بود
...
« فرهنگ چند بار دی گه معذرت بخوام تا بی خیال بشاای و این قدر
بهم سرکوفت نزنی !؟ حر با توئه من ا شتباه کردم ،فکر می کردم از
این دختر های آویزونه و نمی خواستم ماجرای فرامرز تکرار بشه »...
کفگیر صاابر وتحملش به ته دیگ بی طاقتی خورد و می خواساات
جوابی پرو پیمان به فرزانه بدهد ،اما با بیرون آمدن پدرش خ شمش را
میان م شتهایش ف شرد و با عذر خواهی کوتاه و شب به خیری کوتاه
تر پله های ایوان را یکی دو تا کردو داخل ساختمان شد .
حاج ر ضا با چ شم فرهنگ را بدرقه کرد و با شب به خیری زیر لب ،
جوابش را داد و وقتی در آهنی ساختمان با صدای تقی بسته شد ر و به
فررانه که پایین ایوان ایستاده بود شد :
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« از ق یا فه اش معلوم بود جوابش چ یه !....گفتم عج له نکن و بذار
من باهاش حرف بزنم »!...
« حاجی تو ر و خدا راضیش کن مهناز دختر خوبیه حیفه از دستمون
بره کلی خواسااتگار داره  ...من منتظر بودم درسااش تموم بشااه و
لیسااانسااش ر و بگیره و درس فرهنگ هم ساارو سااامون بگیره بعد
حرف مهناز ر و پیش بکشم»..
حاج رضااا دمشایی های رنگ و ر ورفته ای به پا کرد و لخ لخ کنان از
ایوان پایین آمد و به سمت تخت کنار باغچه رفت و گفت :
« صبردا شته باش دختر جون  ....بذار یه چند وقت از د ست گلی که
با مامانت به آب دادید بگذره خودم نرم نرم راضاایش می کنم  ...تو
هم این و فر صت ر و غنیمت بدون و این چند ر وز ی ر و که شوهرت
رفته سفر پیش فرمانده ات بخواب و تا خود اذون صبح پ شت سر
الهه ی بی نوا حرف بزنید و واسه ی فرهنگ بیچاره نقشه بکشید »...
فرزا نه لبخ ندش عمر گر فت حر با پدرش بود اخالق غد و یک
دنده ی فرهنگ را خوب می شناخت  ،باید کمی صبور ی می کرد تا
اسباب این وصلت جور می شد .
***
نوستالژ ی :دلتنگی به سبب دور از وطن یا دلتنگی حاصل از یاد آور ی
گذشته های درخشان تلخ یا شیرین
تیریج  ،تیریش  :مثلث باال ی شکاف قبا
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۵ ۱۷.۰۸.۱۶[ ,
تمام خ ستگی ها و دغدغه هایش رنگ می باخت  ،وقتی به سوییت
چهل متری طبقه ی دوم که متعلر به خودش و تنهایی هایش بود
پا می گذاشت ...
سوییتی که حاج ر ضا بعد از اتمام سر باز ی و قبول شدن در مقطع
فوق لی سانس برایش ساخته بود ....فرزانه به آن امشراطور ی می گفت
و فرامرز مقر فرماندهی !....و اعتقاد دا شت حاج ر ضا سر ته تغاریش
کمی پارتی باز ی خر ج کرده ا ست و دوران او از این خبر ها نبوده !....
سوییتی که به سلیقه ی خودش ساخته بود  ،با یک سالن بزرگ و
یک آ ششزخانه شیک و مدرن و البته نقلی و جمع و جور  ،پنجره ی
قد ی و د ست دلباز سالن  ،ر و به یک تراس کوچکی باز می شد ...و
سرویس بهداشتی هم با حمام ادغام شده بود
این جا براش دل خواه ترین جای دنیا بود  ،جایی که می توانست بی
دغدغه درس بخواند ،مطالعه کند و به افکارش نظم دهد  ،کتابش را
ر وی میز تحریر گذاشاات و چراغ مطالعه اش را ر وشاان کردو با یک
حرکت تیشاارتش را از تنش بیرون آورد با ر وشاان شاادن صاافحه ی
موبایلش خم شد و آن را برداشت و پیام برز و لبخند ر وی لبش نشاند:
«خوش قولی یکی از پایه های معرفته  ! ...با مرام مگه قرار نبود امشب
یه سر بیای باشگاه !...؟»
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دستی به پیشانی اش کشید و شقیقه هایش را با انگشت ش ست و اشاره
اش قدر ی فشار داد و برایش تایپ کرد:
« گذ شت هم یکی دیگه از پایه های رفاقته خوش مرام ....امروز سرم
خیلی شلو ع بود ،فردا ز ود تر میام با هم بریم یه جا شام بخوریم ،به
حاج خانوم سالم برسون »...
پیام را ارسااال کرد و خم شااد تا باغ ساایب را از کیف چرمش بیرون
بیاورد و حداقل ف صل اول آن را بخواند که در با تقه ای کوتاه باز شد
و فرامرز بالشت و پتویی که دستش بود را قدر ی باالتر گرفت و گفت :
« مهمون نمی خوای !....؟ اجازه ه ست ام شب تو ی مقر فرماندهی
شما شب ر و صبح کنیم ...؟»
سااشس بی آن که منتظر اجازه بماند پتویش را کنار کتابخانه ی پرو
پیمان فرهنگ پهن کرد و بالش را با یک حرکت پرتاب و خودش را
ر وی آن انداخت و دراز کشید و گفت:
« می تونساتم اتاق جلویی بخوابم  ،ولی فرزانه تا صابح می خواد کنار
گوش مامان پیس پیس کنه و حرف بزنه  !....به خ یال خودش داره
مراعات می کنه ولی بد جور ی صداش ر وی مخم راه می ره»....
فرهنگ لبخندش عمر گرفت تی شرتش را به ر وی صندلی میر تحریر
ش انداخت :
«چه افتخار ی از این بیشااتر که داداش بزرگه بیاد و پیش من بخوابه ،
درساات مثل قدیم ها ف یادته چقدر با برز و آتیش می سااوز وندیم و
باغ سیب
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خرابکار ی می کردیم و آخر سر همه ی کاسه و کوزه ها ر و سر برز و ی
بدبخت می شکستیم »...
فرامرز با لبخند ی نرم ذهنش را از گذ شته جمع کرد و به پهلو چرخید
و پشاات به فرهنگ و ر وبه کتابخانه شااد و در حالی که نگاهش ر وی
کتاب « کلید های خوشبختی » ثابت شده بود جواب داد:
« آره یادش به خیر .....بچگی عالم ساده و ق شنگی داره ،ولی حیف
کوتاهه و تا بیای به خودت بجنبی افتاد ی تو ی زندگی و کا سه ی چه
کنم چه کنم هاش »....
فرهنگ دستی به صورتش کشید و با لحنی آرام و نرم گفت:
« داداش کوچکیه ر و قابل می دونی تا با هاش درد و دل کنی ...؟»
« درد و دل گره ای از من باز نمی کنه  ...حس کاغذ ال ی منگنه ای
ر و دارم که بی صدا دارم له می شم ...اگه می شه بگذار برای بعد  ،از سر
شااب تا ا ن یه لحظه مامان مهری و فرزانه ولم نکردند  ...ساارم پر
شده از نصیحت و سرزنش  !...فردا می رم دنبال الهه و برمی گردم سر
زندگیم ،تو هم اگه می خوای درس بخونی مزاحمت نمی شاام  ،نور
چراغ مطالعه من ر و اذیت نمی کنه »...
لحن در ما نده ی فرامرز غم به دلش ساارازیر کرد  ،حس و حال
خواندن باغ س ایب از ساارش پرید ،از جایش برخاساات با شااب به
خیری چراغ مطالعه ی ر وی میز تحریر را خاموش کرد و راهی دنیای
خواب شد .
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*
برز و این ر وز ها «دن یا »برایش ر نگ و بویی دیگر پ یدا کرده بود !....
البته نه از باب جهان و کره زمین و از این دسات مقوله ها ،بلکه دنیا
دختر اسااماعیل آقای بقال  !....که اصاارار فراوانی داشاات همه گیتی
صدایش بزنند !........
ا صال از ر وز ی که برز و د ست را ست و چشش را شناخت و پ شت لبش
سبز شد و جوش و خروش جوانی در رگهای به غلیان افتاد ،هر سال
برایش با نام دختری رقم زده می شااد  ..یک سااال مژ گان دختر
همسایه ی طبقه ی دوم خانه ی شان بود و سالی دیگر عاشر دو ست
خواهرش می شد و سال بعد پی ع شر تازه تر ی می رفت و دلش را
ً
رسااما به کار وانساارا اجاره داده بود  !...و امسااال قرعه به نام دنیا یعنی
همان گیتی افتاده بود  ...دختر اسااماعیل آقای بقال که چهره اش
چنگی به دل نمی زد و چندان هم خوش نام نبود !...
فرهنگ افکارش را پس زد و تکه ای از پیتزایش را به دهان گرفت و بی
مقدمه گفت:
« برز و  ...این دختر اسااماعیل آقا ر و بی خیال شااو نذار گندش در
بیاد»!....
برز و لقمه اش را جویده و نجویده فرو داد تا جواب فرهنگ را بدهد :
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« قر بون اون فرهنگ و ادبت برم ایرادش کجاساات ....؟ یه چند
وقت باهاش می پرم  ،اگه اخالقمون جفت و جور بود با حاج خانوم
و همشیره ها می ریم خواستگار ی  ....شرعی و قانونی »...
کالفه جعبه ی پیت
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۵ ۱۷.۰۸.۱۶[ ,
زا را به سمتش هول داد و قدر ی سرش را به سمت او خم کرد:
«دیوونه شد ی پ سر!...؟ حرفهای پ سرهای محل ر و که پ شت سرش
ردیف کردند ،نشنید ی یا خودت ر و به نشنیدن می زنی ....؟»
حب که چی ....؟ تو متحجری چه دخلی به من داره!...؟ خروس
ح یاط تون بهتر از تو ب لده مخ جنس لطیف ر و بز نه  ...تو ی این
دوره زمونه مگه دختری ر و می شناسی که با پسری دوست نبوده باشه
!...؟ ول کن تو ر و خدا این حرف ها ر و ....کی می خوای عی نک بد
بینیت ر و بردار ی ....؟»
فرهنگ پر حرص نفس عمیقی کشید و به چشمان برز و که بی خیال
لقمه ها را در دهانش جا می داد خیره شده :
«متحجر نی ستم ولی به یه ا صولی پای بندم و به یه دو ستی سالم و
ساده اعتقاد دارم .....نه دختری که با همه تیک زده و پسرهای محل
پشاات ساارش لی چار میگن  ...من تا به حال درمورد هیچ کدوم از
دو ست دختر هات نظر ندادم  ،ولی این بار فرق می کنه ،بعد از مرگ
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پدر خدا بیامرزت و ش اوهر کردن خواهر هات  ،حاج خانوم دلش به
تک پسرش خوشه  ،بفهم گیتی تیکه ی خونواده ی شما نیست »...
« پس تو هم بفهم  ...خسته شدم از بس ناز و عشوه ی این در و داف
ر و جمع کردم و پول به پا شون ریختم و یکی بهتر از من که پیدا شد
فدورم زدن و پ شت پا زدن به هرچی ا صول اخالقی و ع شر و عاشقیه
 !....نمی گم عاشاار گیتی ام  ،ولی ازش هم بدم نمی آد  ....حاال یکی
پیدا شده نازم ر و می خره و با سازم می ر*ق* صه این کجاش بده
!....؟»
حرص انباشته شده میان دستهایش را بر سر قوطی نوشابه خالی کرد
و آن را میان مشتهایش فشرد  ،آن چنان که مثل کاغذی مچاله شد و
در هم فرو رفت  ،مشکل برز و این بود که راهش را گم کرده بود و آن را
در بی راهها جستجو می کرد »!....
به صندلی تکیه داد و آهسته و نرم گفت:
« دل سوز و نگران رفیر بودن یکی از پایه های رفاقته  ...من آن چه که
شرط بالغ ست ا ست با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه
مال ل »...
برز و که به وقت لزوم گوش هایش تعطیل می شد درحالی که دهانش
بی وقفه می جنبید گفت:
« آفرین آقای مهندس چه طبع ظریفی  !...شعر از فردوسی بود ...؟»
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فرهنگ سااری به نشااان تاسااف به اطراف تکان دادو پوزحند ی هم
کنج لبش نشاند:
« بی سواد شعر از سعد ی بود »....
سشس بیت دیگری از قصیده را با صدای رسا تری خواند:
«به چ شم و گوش و دهان آدمی نبا شد شخص ،که ه ست صوررت
دیوار را همین تمثال »
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۶ ۱۸.۰۸.۱۶[ ,
و سو سه ی خواندن باغ سیب ر وی رگ و پی کنجکاو ی هاش کش
می آمد ،آن چنان که بی خیال پروژه ی دانشگاهی اش شد !...
پ شت میز تحریرش ن ش ست و چایش را قدر ی مزه مزه کرد و با آب
شدن قند در دهانش  ،رمان باغ سیب را پیش ک شید  ،آن را باز کرد و
ورق زد  ،اولین سطر  ،در صدر همه ی جمالت نوشته بود :
« به نام خداوند ی که عشر را همراه آدم و حوا آفرید »...
و زیر آن با فوتی درشاات تر عنوان کتاب « باغ ساایب » را نوشااته و
مقدمه اش با شعر ی آغاز کرده بود ...
تو به من خندید ی و نمی دانسااتی من با چه دلهره ای از باغچه ی
همسایه سیب را دزدیدم »!....
فقط همین یک خط از شعر را نو شته بود و ذهن مخاطب را بی پروا
،پرواز کنان به دوران خوش جوانی و نوجوانی می ک شاند و او را به میان
دایره ی نوستالژ ی ها هول می داد.
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فرهنگ قدر ی جا به جا شااد و نور چراغ مطالعه را ر وی نوشااته ها
تنظیم و شروع به خواندن کرد:
«ق صه ی زندگی همه ی آدم ها از زمانی آغاز می شود که بند ناف شون
بریده و اولین نفس زندگی در ریه های نار س شون جریان پیدا می کند
»....
ابروهایش قدر انحنا به سمت باال گرفت و ریز و نامح سوس سرش را
تکان داد:
« خب برای شااروع بد نبود  !....پی در پی خواند و مقدمه به پایان
رسااید  ...مقدمه اش گرچه فوق العاده نبود  ،ولی برای یک مبتد ی
خوب بود و می توانست پی شرفت کند  ،نثر ر وان و نگارش ساده ی او
با وجود ناپختگی  ،خواننده را پ ِی خود می کشاند...

فصل اول را یک نفس تا آخر خواند و مشتاق تا بداند  ،قهرمان قصه
که دختر جوانی بود با مشکالتش چه می کند !...؟ جرعه ای از چایش
را که حاال سرد شده بود ،نوشید و دستی به چشمان خسته اش کشید ،
و سو سه خواندن به خواب آلودگی اش غلبه کرد و ف صل دوم را هم
شروع کرد  ،و عاقبت سبک نگارش گیسو درخشان کار خودش را کرد
و خواب از سرش پراند  ....و می خواند و مشتاق به پاراگراف بعد ی می
رسید ....دختر جوان قصه کنار مشکالتی که از سرو کولش می بارید به
یک باغ ساایب دعوت می شااود و آنجا ساار آغاز ی می شااود برای
مشکالت دیگرش !...
باغ سیب
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فرهنگ هرچه می خواند و پیش می رفت  ،اخم هایش بی شتر در هم
گره می شااد و فرو می رفت ...و گاهی یک جمله و یا پاراگراف را دوبار
می خواند  !...تمام مکان ها برایش به طرز غریبی آشاانا بود  !...از باغ
سیب گرفته تا خانه ی ویالیی لوا سان  !...مرد منفور ق صه را هم می
شناخت !....گی سو درخ شان چنان کلمات را به باز ی گرفته و صحنه
ها را خلر کرده بود که گویی خودش آن جا حضور داشته !....
گیج و سر درگم  ،ناباور می خواند !...از ا سرار ی که را ست و در وغش را
نمی دانساات  ،از هتک حرمت دختر جوان قصااه گرفته ،تا خالف
های ریز و در ستش و خ صو صی هایی که تعداد انگ شت شمار ی از آن
خبر دا شتند ،گی سو درخ شان حتی چند پاراگراف کوتاه در لفافه از آن
سو ی خط قرمز قهرمان ز ن قصه با همان مرد منفور هم نوشته بود
مرد ی که برای فرهنگ از هر آشنایی آشنا تر بود !...
یک نفس بی آن که پلک بزند خواند و پیش رفت !...
آن چنان که وقتی به ف صل آخر ر سید ،فقط دمی کوتاه تا اذان صبح
فا صله دا شت  ،صدای الله اکبر اذان که از مناره های م سجد محل
طنین انداز شد ،آخرین پاراگراف را به انتها ر ساند و باغ سیب را ب ست
...و شعر پایانی آن را زیر لب زمزمه کرد:
« سال هاست که در گوش من  ،آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم و من اندیشاه کنان غرق در این پندارم که چرا باغچه ی
کوچک ما سیب نداشت !....؟»

165
دلش می خوا ست در وازه ی افکارش را به ر وی تمام مو ج های منفی
که به سمتش سرازیر بود  ،ببندد و تابلو ی ور ود ممنو ع را هم سر در
آن بگذارد !...
آرنجش را ر وی میز سااتو ن کرد و پنجه هایش را میان موهایش فرو
برد و عاقبت با نفساای که بو ی خسااتگی و بهت و ناباور ی می داد ،
برخا ست و قدم هایش را ک شان ک شان به سمت سرویس بهدا شتی
کشاند ...
م شتی آب مهمان صورتش کرد و و ضو گرفت  ،باور ندا شت آن چه را
که خوانده بود !....اسرار مگویی که سنگینی آن به وسعت یک کوه بود
!...
وقتی قامت بساات و الله اکبر نمازش را با صاادایی رسااا ادا کرد زیر لب
زمزمه کرد « :خدایا به تو پناه می برم از شر شیطان »...
ذهنش پر بود از سااواالت بی جواب  ...سااواالتی که یقینا جوابش در
جیب گیسو درخشان بود ! ...
نمی دانست خستگی ر وی شانه هایش نشسته که این چنین سنگین
شااده بود یا راز های مگویی ،به وسااعت باغ س ایب  ! ....مرد مفنور
قصه را خوب می شناخت ،او کسی نبود جز خسرو  ،شوهر خواهرش
فرزانه !....
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۴۲ ۱۹.۰۸.۱۶[ ,
باغ سیب
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یکی از عادت های مامان بزرگ گالب این بود که الله اکبر نمازش را
با صدایی بلند می گفت ،تا گیسو را هم برای نماز بیدار کند ....
گی سو هم با چ شمانی خواب آلود مثل گر به ای که لنگ می زند ،تلو
تلو خوران از رختخواب نرم و گرمش جدا می شد  ،با چ شمان ب سته
و ضو می گرفت و با همان چ شمان ب سته نماز می خواند و تر و فرز به
رختخواب بر می گ شت و پتو را ر وی سرش می ک شید!.....و به لطف
تابستان تا لنگ ظهر می خوابید !...
ولی این بار خوابش زیاد کش پیدا نکرد و ساااعت نه با زنگ موبالیش
بیدار شد و به تصور این که افسانه باز هم حرفهای مهم و اساسی اش
ً
راه نف سش را ب سته و اگر نمی گفت احیانا خفه می شد !...بی آن که به
پلک هایش تابی بدهد  ،دست پیش برد آن را از ر وی میز کنار تختش
برداشت و باز هم به زیر پتو خزید  ،با لحنی خواب آلود گفت:
« اف سانه تور و خدا حرف های مهم و ا سا سیت ر و بگذار برای بعد ،
دارم از خواب می میرم »!...
« صبحتون به خیر خانوم درخ شان ،از دفتر انت شارات فتوحی تماس
می گیرم سبحانی هستم »....
به آنی مثل برق گرفته ها ساارجایش نشااساات و پتو را به کنار ی زد و
موهای پخش و پالیش را پ شت گو شش فر ستاد و جمله هایش رابا
فعل و بی فعل پشت سرهم ردیف کرد:

167
« سالم خانوم سبحانی ببخ شید ا شتباه گرفتم  ،یعنی فکر می کردم
دوستمه ،صبح شما به خیر »...
« صاابح شااما هم به خیر آقای مهندس گفتند برای ساااعت ده
منتظرتون هستند ،می تونید تشریف بیارید »...
خب فقط منتظر یک اشاره بود و نیاز ی به این لفظ قلم حرف زدن
نبود !...
ً
« بله بله  ...حتما راس ساعت ده اونجا هستم»...
تماس را که قطع کرد مثل اسااشند ی ر وی دل آتش جسااتی زد و از
تختخوابش پایین آمد ...دلشااوره اولین حس ای بود که طمع گس آن
ر وی دلش خوش نشااساات !...اگر موافقت نمی کرد با ید به دنبال
نا شری دیگر می رفت و م*س*تا صل از افکار مثبت و منفی که یکی
پس از دیگری به ذهنش هجوم می آورد  ،سر بردا شت ونگاهش را به
آ سمان دود گرفته و همی شه خاک ستری تهران داد ،همان تکه آ سمانی
که سهم پنجره ی اتاقش بود و زیر لب زمزمه کرد:
« خدای یه سر بیا پایین و هوای من ر و داشته باش »....
سشس چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید و از اتاقش خارج شد.
****
گلی خانوم همانطور که ر وبرو ی آی نه مقنعه اش را مرتب می کرد خم
شد و د ستی به پایین مانتو ی کرم رنگش ک شید و ر و به گی سو که در
آستانه ی در به چهار چوب آن تکیه داده بود معترچ گفت:
باغ سیب
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« سالم صبح به خیرت ،کجا در رفت بگو برم بیارمش !....؟ برو یه
آب به دساات و صااورتت بزن  ....بعد از صاابحانه به مامان بزرگت
کمک کن ،نذار با این پا دردش سبک و سنگین کنه  ،ام شب شب
جمعه ست و می خواد برای خیرات اموات حلوا بشزه  ،منم می رم به
چند تا بنگاه سر بزنم  ،زن صاحب خونه کالفه ام کرده و بد جور ی
ر وی اعصابمه »!....
گی سو دل ،دل می کرد تا ز ود تر حرفش را بزند پر شور به سمت او آمد
و بی آن که سالم کند گفت:
« چ شم چ شم کمکش می کنم  ،مامان ا ن از دفتر انت شاراتی تماس
گرفتند و گفتند نا شر می خواد در مورد رمانم با من صحبت کنه  ...و
باید برم اونجا »...
گلی از پیامک مهرداد که نوشته بود  «:گلشر من سر خیابون منتظرت
هستم » نگاهش را گرفت خم شد تا کفش هایش را بشوشد :
« الزم نکرده  ...می دونی که خوشاام نمی آد تنها پاشای بری یه جای
ندیده و ن شناخته  ! ...من حتی ا سم این انت شاراتی ر و که رفتی پی شش
نمی دونم  .زنگ بزن و قرار ر و کنسل کن شنبه صبح با هم می ریم ،
ببینم حر ف ح سابش چیه !...؟ این همه عجله برای چیه من نمی
فهمم  !....بذار من تکلیف این خونه ر و مشااخص کنم و یه جایی
پیدا کنم بعد با هم دنبال یه ناشر می گردیم »...
گلی این را گفت و به سمت آششزخانه گردن کشید :
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« مامان من رفتم برای ناهار منتظرم نباشید »...
گالب خانوم در حالی که ساار تا پایش آرد ی بود  ،الک بدساات از
آششزخانه بیرون آمد و در چهارچوب آن ایستاد :
« به سااالمت  ...ای کاش این نخود چی ر و هم با خودت می برد ی
،تا تنها نباشی !»
« نه مامان نیاز ی نیست با یکی از دوستام می رم »...
گیسو آنتن های فضولی اش بر افراشته شد  ...با چند گام خود را به او
رساند ،نگاهش به سمت ریمل کشیده ر وی مژهای بلندش چرخید
و رژلب صورتی که ر وی لبهایش ن ش سته بود  ....بو ی عطرش هم که
غوغا می کرد !...
دساات پیش برد تا مقنعه مامان گلی را مرتب کند و چند تار مو ی
ابریشمی او را به داخل هول داد و زیر کانه گفت:
« مامان بی زحمت می شه از کتاب فرو شی رمان «خانه ی قدیمی» از
«میم .فخار» ر و برام بگیری  ...تازه چاپ شده دی شب تو ی اینترنت
تبلیغش ر و دیدم یه کتاب عاشااقانه ساات و خیلی ازش تعریف می
کردند  ،می خوام ببینم این بار کتابش ر و به کی تقدیم کرده »!....
گلی نمی دانست بخندد یا اخم کند  !....گی سو باهوش تر و تیز تر ازآن
بود که تصورش را می کرد ،لبهایش را بهم فشرد تا خنده بین لبهایش
اسیر بماند  ،سری کوتاه جن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۴۲ ۱۹.۰۸.۱۶[ ,
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باندوکوتاتر گفت «:با شه» سشس با خدا حافظی هول و شتاب زده
مثل قرقی از پله ها سرازیر شد ...
گیسو با بسته شدن در خانه  ،سرش به سمت ساعت دیوار ی چرخید
و با دیدن ساعت نه که ده دقیقه هم از آن گذشته بود و زیر لب زمزمه
کرد:
« خدایا قرار بود بیای پایین و هوا و دا شته با شی  ...حاال چی کار کنم
...؟ »
ُ
سشس با گام های شل و وارفته به سمت آ ششزخانه رفت  ،پ شت میز
نشست و بی حوصله تکه ای نان به دهان گذاشت و با صدایی بلند ر و
به گالب خانوم که مشغول الک کردن آرد ها بود گفت:
« سالم  ...قر بونت برم چی کار می کنی انگار از گونی آرد اومد ی بیرون
!...؟»
و او که تمام فکرش درگیر آرد نا مرغوب پیش ر ویش بود  ،با پر د ست
آرد های ر وی لباسش را پس زد :
« سالم به دست ور وی نشسته ات ....صبحونه ات ر و بخور نخود چی
و بعد پا شو برو یه سر خرید ......می خوام حلوا در ست کنم بساطش
جور نیست »...
فکری مثل صاعقه از ذهنش گذشت می توانست به هوای خرید یک
سر هم به دفتر انتشاراتی برود و از نتیجه آن با خبر شود و خرید هایش
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را انجام دهد و برگردد ...دستی نوازش وار بر ر وی وجدانش که قد علم
کرده بود کشید و نرم به او گفت :
« شااعور و داشااته باش  !....در وغ که نمی خوام بگم  ،فقط حرفی از
این که رفتم پیش ناشر نمی زنم  !....تندو تیز سوار تاکسی می شم و بر
می گردم ،اگه ناشر قبول کرد  ،سر فرصت و حوصله همه چی ر و با یه
ببخشااید غلیظ به مامان گلی می گم  ،واگر هم قبول نکرد ،می گم
اون ناشر به درد من نمی خورد و دنبال یه ناشر بهتر می گردم »...
گی سو وقتی وجدان بیدار شده اش را با الالیی خواباند  ،لقمه ای نان از
دورن سبد ر وی میز بردا شت و تکه ای پنیر ر وی آن گذا شت به دهان
برد و در حالی که از ر وی صندلی بلند می شد گفت:
« گالب جون خرید هات ر و لیساات کن پول هم کنارش بذار ،من
برم لباس بشوشم و جلد ی بر می گردم....در ضمن از سوپر سر کوچه
خرید نمی کنم گرون فرو شه می رم فرو شگاه زنجیره ای که تخفیف
هم داشته باشه »...
گالب خانوم با دساات آرد ی پر ر وسااری اش فیروزه اش را پس زد «:
گیسو جلد ی برگشتی ها  ،آرد خوب هم می خوام »....
گی سو با هیجان به عشر باغ سیبش از خانه خارج شد و نمی دانست
در دفتر انتشارات فتوحی چه چیز ی در انتظار ش است !....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶[ ,
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وقتی به دفتر انت شارات فتوحی ر سید ،ا شعه ی خور شید مردادماه مثل
شالقی بر ر وی تمام بدنش می ن ش ست  ....چنان که فرود آمدن دانه
های در شت عرق را ر وی پی شانی و خط و سط کمرش حس می کرد
!...
د ستی به پر شالش ک شید و با پ شت د ست عرق های ن ش سته ر وی
پیشااانی اش پاک کرد و نیم نگاهی به ساااعت انداخت که ده دقیقه
هم از ساعت ده گذ شته بود  ،امروز می توان ست برایش یک ر وز سر
نوشاات ساااز باشااد ،نقطه عطفی برای آینده ای درخشااان ....نفس
عمیقی کشید تا ضر بان قلبش به ریتمی عاد ی برسد ،کنار در نیمه باز
ساختمان ایستاد و بعد از تاملی کوتاه به قدر چند نفس راهی شد ....
هن  ،هن های خسااتگی اش وقتی به طبقه ی دوم رسااید  ،کاغذ
م*س*تطیل شکل بزرگ چ سبیده به درآپارتمان  ،نگاهش را میخ
خود کرد  ،که با خطی خوش نوشاا ته شاااده بود « ز نگ خراب
است»....
خب حال زنگ را خوب می فهم ید  !...چرا که دقی قا مثل حال او
خراب بود و دلشوره از جوابی که نمی دانست دمی رهایش نمی کرد .
بعد از درنگی به اندازه یک نفس عمیر ،د ست را ستش را م شت کرد و
چند بار به آن کوبید و به آنی فرهنگ در را به ر ویش باز کرد  ...برای او
که انتظار دیدن خانوم سبحانی را دا شت دیدن قیافه ی عب*و*س
و درهم فرهنگ برایش یک دنیا تعجب و حیرت به همراه داشت!....
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نا خود آگاه ابروهایش به سمت باال منحنی شد ! ....ت صور نمی کرد
فتوحی آن هم با این سرعت  ،در را برایش باز کند ،گویی که پ شت در
به انتظار ایستاده است !...
هرچند که به مرتبی دفعه ی پیش نبود و ته ریشااش بلند ترو قدر ی
نامرتب بود  ،ولی با آن پیراهن دیشلمات و موهایی که فرقش را کج
شانه کرده بود شبیه به بچه مذهبی های مدرن خوش تیپ به نظر
می رسااید....تمام تعجب هایش را با بزاق دهانش فرو داد سااالم تا
پشات لبهایش آمد ،اما فرهنگ پیش دساتی کرد و قدمی پس رفت و
راه را برای داخل شدن گی سو باز کرد و با نگاههایی که میان سرامیک
ها گم شده بود کوتاه گفت:
« بفرمایید خانوم درحشان منتظرتون بودم »....
رفتارش مودبانه بود و به ظاهر نرم !.....ولی نمی دانست چرا حس می
کرد یک جای کار ایراد دارد !...؟ میان افکار منفی ،سااالمش به ر وز به
خیری تبدیل شااد و مردد با دو گام داخل شااد و بی اراده ساارش به
سمت میز خالی خانوم سبحانی برگ شت  ،از خلوتی و سوت وکور ی
دفتر و ساااختمان ترس غریبی به دلش ساارازیر شااد ،در لحظه افکار
منفی اش را پس زد و سعی کرد در قالب خانومانه فرو ر ود :
«خانوم سبحانی تشریف ندارند ....؟»
فرهنگ بی خوابی شب گذشته و افکار منفی و هزاران سوال بی جواب
چنان بر ر وی تار و و پود مغزش تاثیر گذاشته و او را ضر به فنی کرده بود
باغ سیب
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که فقط نیاز به یک تلنگر هرچند کوتاه دا شت تا کا سه ی صبرش
لبریز شود ! نهایت تالشش را کرد تا بر خودش مسلط باشد و با صدایی
که خط و خش داشت و نا صاف بود با اخم هایی در هم کنار در دفتر
کارش ایستاد تا گیسو اول وارد شود و جواب داد:
« خانوم ساابحانی کار ی براشااون پیش اومد تشااریف بردند من
درخدمتتون هستم ...بفرمایید»
گی سو این بار واقعا پ شیمان شد ،و دلش می خوا ست راه رفته را برگردد
،آمدن یک دختر به یک جای خلوت و سوت و کور که هیچ شناختی
از محیط و آدم هایش ندارد مثل خودکشاای بی صاادا بود ...قلب
بینوایش با اضااطرابی که به جانش افتاده و هم نوایی می کرد تاالپ و
تولوپی به راه انداخته بود پر صدا !...تمام استرس هایش را با بسم الهی
زیر لب پس زد و با گامهای مردد داخل شد  .چفت شدن در با ز بانه
َ
ی د ستگیره و صدای تقش باعث شد به آنی به پ شت سرش برگردد
 ...فرهنگ که حال آدم های کتک خورده را دا شت و حس کوفتگی
ر وی تمام بدنش سایه انداخته بود  !....با گامهای بلند میز را دور زد و
بی آن که جانب ادب را نگه دارد ،تا ابتدا گیساو بنشایند ر وی صاندلی
نشست ...
این حرکت غیر اخال قی و بی ادبانه از چشاام گیسااو دور نماندو حس
بد ی به حس های بد دیگرش اضااافه شااد ...چنگی به دسااته ی
کیفش زد و از خیر نشستن گذشت  !...اخم های او هم قدر ی کور تر
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شد و ترس تنها ماندن با این بخت الن صر صامت به دلش چنگی
انداخت و با صدایی که سعی می کرد محکم باشد گفت:
« آ قای فتوحی مادر بزرگم پایین پله ها منتظر من هسااتند و نمی
تونم زیاد معطل نگه شون دارم می شه بگید رمان من ر و خوندید و
نظرتون چیه بود ...؟»
ُ ُ
شقیقه های فرهنگ یک خط درمیان ریتم ز ق ز ق را در پیش گرفته
و بی امان می کوبید  ،آرنجش را ر وی میز گذاشاات و با ساار انگشااتان
دساتش آن را به حالت دورانی ماسااژ داد و نگاهش به سامت گی سو
برگشت :
«بله تمام دی شبم ر و ر وی رمان شما گذا شتم  ...و چند تا سوال برام
بوجود اومد ....؟ تا اون جایی که خاطرم هساات جلسااه ی پیش
گفت ید :که رمان شااما رئاله و بر گرفته شااده از واقع یت هایی که زیر
پوست همین جامعه جریان داره ...درسته متوجه شدم !....؟»
لحن سرد و خ شک و بدون انعطاف مرد پیش ر ویش ا ضطراب را تا
حلقش باال آورد و طعم گس و تلخی ر وی ز بانش ن شاند  ...سری به
عالمت تایید تکان داد و جواب داد:
« بله درسته ا
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶[ ,
ین یه رمان رئاله که من از ر وی دفتر خاطراتی که به دستم رسیده بود
 ،نوشااتم و سااعی کردم هیچ خیال پرداز ی که با واقعیت همخونی
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ندا شته با شه دخیل نکنم ....و فقط ا سامی ر و عوچ کردم  .چون
این خانوم می خواستند سرگذشت شون آینه عبرت باشه در واقع من
هم یه جور هایی امانت دار ی کردم ،خاطرات ایشون ر و در قالب رمان
گنجوندم »
« پس شخ صیت زن ق صه ر و هم باید خوب ب شنا سید ،که دفتر
خاطراتشون ر و به شما دادند  ...دفتر خاطرات چیز ی نی ست که ب شه
دست غریبه سشرد ....درست حدس زدم !؟»
گیسااو حس مجرمی را داشاات که باز جویی می شااد  ،حالت او هم
تدافعی شد و با لحن خشک و چکشی پرسید:
« آقای فتوحی این بازخواساات و سااوال برای چیه ...؟ این که من
شخ صیت زن ق صه ر و ب شنا سم یا نه چه تفاوتی برای شما می کنه
!...؟ قرار شد شما رمان من ر و بخونید و نظرتون ر و درمورد سبک
نوشااته ی من و این که در فضااا ساااز ی و پردازش کاراکتر های رمان
موفر بودم یا نه نظرتون ر و بگید !...؟»
فرهنگ بر آ شفت و تلنگری که منتظرش بود از راه ر سید  !...و مثل
جرقه از جایش برخاست و دستهایش را دو طرف میز گذاشت و قدر ی
به کمرش زاویه داد و خم شد ...و با صدایی که خ شم میان سطر به
سطر آن نشسته بود جواب داد:
« جوجه نوی سنده  ...یاد نگرفتی وقتی رمان رئالی ر و می نوی سی ا سم
مکان ها ر و وصااف حال شااخصاا یت های رمان ر و هم تغییر
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بد ی!....؟ و فکر کرد ی همین که اسااامی ر و عوچ کنی کافیه !...؟
این خانومی که زندگی شون ر و در قالب رمان نوشتی چه نسبتی با شما
داره  ...؟باید خیلی بهم نزدیک با شه که از خ صو صی ها شون هم
براتون تعریف کرده یا این که خصااوصاای هاش هم جزو دفتر
خاطراتش بود  ....اصال کی مار و به شما معرفی کرده ...؟»
گی سو گیج بود و هر لحظه به دامنه و و سعت آن اضافه می شد  ...این
مرد بین پاراگرا ف های باغ ساا یب چه چیز ی را پ یدا کرده بود
!....؟ه ضم حرفهای فتوحی برایش از ه ضم سنگ هم صقیل تر
بود !...دهان باز کرد تا بشرسااد «:منظورتون چیه ....؟» که فرهنگ
مجالی نداد و میز را دور زد با قدمهای بلند به ساامت در اتاق رفت و
کلید را چرخاند و در با صدای تقی خفیف قفل شد و ذهن و دهان
گیسو هم همین طور !...
سشس بی آن که چ شم از رنگ پریده ی گی سو بگیرد ،کلید را به داخل
جیب پیراهنش ُسر داد و خیره به او ایستاد .
گیسو مایع تلخی که یقین داشت رفلکس معده اش است در دهانش
حس می کرد ،افکار منفی هم بیکار ننشستند و تمام قد ظاهر شدند و
عرچ اندام می کردند ،اگر این مرد سرش بالیی می آورد تمام آینده اش
به فنا می رفت ...سعی کرد به خودش مسلط باش اما لرزش صدایش
نمی گذاشت :
« آقای فتوحی چی کار می کنید چرا در ر و قفل کردید!...؟»
باغ سیب
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فرهنگ از شدت ع صبانیت پو ست گندمی اش قدر ی تیره تر شده و
پره های بینی اش مثل تونل باد ازحرص پرو خالی  !....قدمی بلند
برداشاات و ر و به او ایسااتاد و قد بلندش سااایه ای شااد تا نور مهتابی
سقفی به صورت گیسو پاشیده نشود  ...گیسو برای دیدن او مجبور شد
قدر ی ساارش را باال بگیرد ...و قبل از این که حرفی بز ند فرهنگ
آهسته و شمرده گفت:
« جوجه نوی سنده  ،اون مرد منفور ی که تو ازش ق صه ساختی شوهر
خواهر منه  ...و اسمش خسرو ساالریه  ! ...تمام مشخصاتی که گفتی
با اون تطبیر می کنه  ...شااما به من بگو چند نفر تو ی این دن یا
هسااتند که یه بند انگشاات دساات چشش قطع شااده و تو ی اون یه
حلقه ی نقره می ندازه که سه تا ضرب در ر وی او حک شده ....و
پشات کمرش یه ماه گرفتگی وسایع داره ونوک ز بونی هم حرف می
زنه و سین کلمات ر و غلیظ ادا می کنه ....از شغلش هم گفته بود ی
که نمای شگاه ماشین داره و خودش هم یه ماشین مدل باال ی شاسی
بلند سوار می شه و همی شه تو ی دا شتبرد ما شینش پنچه بکس نگه
می داره » ...
گیسو قدمی پس رفت ....شنیده بود دنیا کوچک است اما این قدرش
را دیگر نمی دان ست  ! ...او فقط نو شته های سمیرا را با جمالتی پر
رنگ و لعاب منعکس کرده بود !...
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و نمی دان ست چرا وقتی شانس را تق سیم می کردند شانس او از همه
کمتر بوده  ! ...آخر نونش نبود و آبش نبود رمان رئال نو شتنش دیگر
چه صیغه ای بود  !...در این دنیای به این و سعت و بین هزاران هزار
آدم ،که حتی احتمال دیدن یک همکالساای دبسااتانی که با اودر یک
شهر سکونت دار ی ،تقریبا به صفر نزدیک می شود او باید یک راست
به سراغ ناشری بیاید که شوهر خواهر شخصیت مرد منفور قصه اش
از آب در آمده بود !....همان که ساامیرا به او دل باخت و بعد هم
زندگی اش را !....مغزش هنگ کرده بود و ن یاز داشاات تا قدر ی به
افکارش ساارو سااامانی دهد اما فرهنگ بی امان می تاخت و جوجه
نوی سنده هایی که با تم سخر بارش می کرد خط و خ شی نا سور ر وی
اعصابش می انداخت ...
« باغ سیبی که ازش به اون خوبی تعریف کردید باغ پدرمنه ...بهتون
تبر یک می گم قلم خیلی خوبی دار ید  ...خونه باغ به غیر از یکی دو
مورد که خیال پردازیتون بود خیلی خوب تو صیف شده بود .همین
طور دیوار کاهگلی ته باغ و درخت گردو و چاه آب قدیمی ر و خیلی
خوب شر ح دادید ..
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶[ ,
.ویال ی لوا سون هم ه ست اون ر و هم بگم ....؟ انگار ی این خانوم
فقط از نفس کشیدنش تو ی دفتر خاطراتش چیز ی ننوشته »!....
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گیسو از ترس در حال قالب تهی کردن بود و قلبش بی امان خودش را
به در و دیوار سینه اش می کوبید....فرهنگ قدمی پیش تر گذا شت ،
ترس میان چشاامان دختر پیش ر ویش را دید به صااورت رنگ پریده
ی او که پو ست سفیدش را بی رنگ و حس و حال کرده بود چ شم
دوخت :
« ا سم و شماره تلفن یا آدرس این خانوم ر و بده تا بذارم بری  ...پای
زندگی خواهرم وسطه و کوتاه بیا نیستم ،من باید این خانوم ر و ببینم
و باهاشاون حرف بزنم و ببینم چقدر از حرفهاش راساته و چقدرش
در وغ !....؟ »
سااایه های شااک و بدبینی ر وی افکارش سااایه انداخت و لحنش را
قدر ی تلخ تر کرد:
« شاید هم د ستت با این خانوم تو ی یه کا سه با شه و فر ستادتت سر
وقت برادر زن خسرو !....فقط نمی دونم این وسط هدفش چی بوده
!....؟»
برزخ که می گفتند شاید چیز ی شبیه به این موقعیت بود جایی میان
زمین و آسامان رها شادن  !....نقطه ای که نه راه به پیش دار ی و نه
امکان برگ شت ..نمی دان ست اگر ا سم سمیرا را بگوید زندگی بی سرو
سااامان او چه می شااود و چه اتفاقی ممکن اساات برایش پیش
ب یا ید!....؟ از همه بدتر اگر مامان گلی می فهم ید پنهان کار ی هایی
داشته تکه بزرگه اش احتماال نصیب گوشش می شد و الغیر !...
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خیره بود  ...خیره به چ شمان قهوه ای مرد پیش ر ویش که زیر سایه
ی مژه های بلند ش مثل یک چاه عمیر  ،تاریک و ساایاه به نظر
می ر سید ،پلکی زد و خودش را از آن چاه سیاه بیرو ن ک شید و دیگر
تاب نیاورد و قدمی پس رفت و ناخودآگاه پایش به گوشاه ی صاندلی
گیر کرد و سکندر ی رفت به سختی تعادلش را حفظ کرد تا سرنگون
نشود ...ترس هایش را پس زد و سعی کرد تا قدر ی قو ی باشد و سینه
به سینه ی فرهنگ ایستاد و در چشمان او ُبراق شد و محکم گفت:
« مادر بزرگم یه تکه کالم داره که باید ر وی طال بنوی سند و همی شه می
گه آدم باید خوش عاقل باشااه  ...گیرم که چر خ گردون چرخیده و
چرخیده و خدا خوا سته تا د ست داماد شما ر و ب شه  ...اونی که باید
بیخ ِخرش ر و بگیری نه من ه ستم نه اون خانومی که زندگی شو به
لطف داماد محترم شااما باخته  ....بچه مساالمون یاد بگیر وقتی یه

نفر ب هت اعت ماد می ک نه و راز دلش ر و ب هت می گه نمی تونی به
اعت مادش خ*ی*ا*ن*ت کنی  ...م حا له آدرس این خانوم ر و به
شما بدم  !.....حاال هم این در ر و باز کن وگرنه چنان داد و هوار ی راه
بندازم که عالم و آدم خبر دار ب شن  ...امتحانش مجانیه و خرجش یه
آبرو ی از دست رفته اس »!....
فرهنگ پوف بلند ی کشید ،لپ هایش پر خالی شد  ،دستی به پشت
گردنش ک شید و آن را تا امتداد گردش کش داد .چ شم از نگاه م صمم
دختر پیش ر ویش گرفت ،آبرو ریز ی آخرین چیز ی بود که به آن فکر
باغ سیب
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می کرد  ،آبرو آب معدنی نبود که بتوان آن را از مغازه و سااوپر مارکت
خر ید و برای و جب به و جب آن با ید عمری خر ج کرد .....پرچم
سفیدش را باال ی سرش چرخاند وت صمیم گرفت به این جدال بی
ثمر خاتمه دهد  ،قدمی پس رفت و به ساامت در برگشاات ،کلید را از
جیب پیراهنش بیرون آورد  ،قفل در را باز کرد و به کنار ی ایساتاد و بی
آن که به او نگاه کند گفت:

ّ
شااری پشااتش
« جوجه نویساانده ....فکر چاپ این رمان ر و که
خوابیده و آبرو ی خانواده ای ر و بر باد می ده از ساارت دور کن و غیر
این باشه ازت شکایت می کنم »
سشس نگاه سردش را به سمت او چرخاند و با همان سرد ی کالمش
ادامه داد «:به سالمت »....
اولتیماتوم فرهنگ ته دلش را خالی کرد ....مثل مرغی که ازقفس رها
شده با شد بدون خداحافظی به سمت در پرواز کرد و از پله ها سرازیر
شد  ....وقتی به خیابان ر سید نف سی از سر آ سودگی ک شید  ...نیم
نگاهی به ساااعتش انداخت باید هر چه ز ود تر بر می گشاات ....و
ساافارش های مامان بزرگ گال بش را می خرید تا به حلوای شااب
جمعه برسد  ...حاال باید قدر ی بی شتر آرد و گالب و شکر می گرفت تا
برای باغ سیبش هم حلوایی می پخت و فاتحه ای می خواند !.....
****
زق زق  :سوزش درد ،تیرکشیدن  ،درد خفیف
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۱۸ ۲۴.۰۸.۱۶[ ,
خسااتگی های بی نتی جه اش را ر وی صااندلی کنج پارک هوار کرد .
پاهایش از شدت گرما منب سط شده و اح ساس می کرد هجم آن دو
برابر شده  ....دستش را دور خنکای لیوان آب طالبی اش حلقه کرد و
جرعه ای نوشااید  ...و طعم شاایرینی  ،همراه خنکی مطبوعی ر وی
حس چشایی اش نشست  .مهرداد بی حر ف و کالمی ،لیوان آب طالبی
اش را ر وی نیمکت گذاشات  ،کنار پای گلی زانو زد و به نرمی مچ پای
او را گرفت و کفش را از پایش بیرون آورد و گلی لبهایش به اعتراچ باز
شد :
« مهرداد چی کار می کنی!...؟ زشااته چرا چلو ی پای من زانو زد ی
!....؟»
مهرداد بی توجه به اعتراچ های او بی آن که ساار بردارد،پنجه های
مردانه اش را به دورمچ پای او محکم ترحلقه زد و پای دیگرش را هم
ُ
از حصااار کفش های تنگ و ترش که مثل تنور داغ شااده بود بیرون
آورد و سرش را بلند کرد و خیره به چشمان گلی جواب داد:
« وقتی کمک مالی من ر و برای پول پیش خونه قبول نمی کنی !....
وقتی حاضر نمی شی بیای طبقه ی دوم خونه ی ما که خالی افتاده و
باد و خاک ساکن اون جا شده  ،یه مدتی زندگی کنی  !....وقتی تمام
بنگاه ها ر و برای یه خونه زیر ر و می کنی و خونه ای مناسب با بودجه
ای که می خوای پیدا نمی کنی  ...و اجازه نمی د ی بیام خواستگاریت
باغ سیب
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،تا هم دو شت بار ی از ر وی شونه هات بردارم ،تنها کار ی که از من بر
م یاد ای نه که ک نار پا های تو زانو بزنم و کفش هات ر و در ب یارم تا
خستگیت در بره ....می خوای این ر و هم ازم دریغ کنی !....؟»
گلی لبخند ی ر وی لبش نشااساات و پرده اشااکی هم پشاات پلک
چشاامش  ...دساات برد و نرم موهای مهرداد را نوازش کرد و نرم تر و
آهسته نجوا کرد :
« نمی تونم بیام طبقه ی دوم خونه ی شااما  ،چون دلم نمی خواد
مادرت حتی از ذهنش بگذره که من دارم از عالقه ی پسرش نسبت به
خودم سوء استفاده می کنم .
نمی تونم فعال زن تو بشاام و دختر جوون و مادر پیرم ر و به حال
خودشون رها کنم  ....به فرچ که همه با هم زندگی کنم  ،تو به من
بگو ....؟چه جور ی شااب به شااب با کدوم ر و ب یام تو ی اتاق تو
بخوابم ....؟
مهرداد من بین دو تا ن سل گیر کردم ،ن سلی که جوون و هزار تا سوال
بی جواب تو ی ساارشااه و مطمئنم تا ا ن به رابطه ی ما دو تا تا
حدودی پی برده و نسلی که احترامش برام و اجبه و می دونم سر سفره
ی داماد نمی شینه  ،برای خواستگار ی ما با هم صحبت کردیم و قرار
شد تا مشخص شدن نتایج کنکور صبر کنی و بگذار ی حداقل یه ترم
گی سو دان شگاه بره  ...و یه کم بزرگ تر ب شه  ....باید نرم نرمک ذهن
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مادرم ر و هم آماده کنم ودلم نمی خواد احساس نا امنی کنه ،لطفا من
ر و درک کن »!....
گلی لیوان آب طالبی اش را کنار لیوان مهرداد گذا شت و انگ شت ا شاره
اش را نرم ر وی یک لنگه ابرو ی مهرداد ک شید و یک تای ابرو ی کمانی
اش به سمت باال رفت و ادامه داد:
«اما درمورد پیشنهاد پولی که قرار بهم قرچ بد ی  ...آقای جهانگیری
عمو ی دوساات گیسااو بهم قول داده امروز و فردا یه خونه با قیمت
مناسب برامون پیدا کنه و تلفنی بهم خبر بده ...
هرچند محله اش چند تا خ یابون با این جا فاصااله داره ولی اگه
قیمتش منا سب با شه ارز شش ر و داره ...اگه خبری ازش ن شد ر وی
پیشاانهاد کمک مالی که می خوای بهم بکنی فکر می کنم  ...هوم
نظرت چیه !....؟ »
مهرداد لبخندش نرم شدو نگاهش عا شقانه تر  ،چ شم هایش را به
عالمت مثبت ر وی هم فشرد  ،دستی به زانو هایش گرفت و برخاست
و کیف د ستی اش را تا امتداد سینه اش باال ک شاند و کتابی بیرون آورد و
ر و به گلی گرفت :
« این رمان جدیدمه و تازه از زیر چاپ اومده بیرون  ....دلم می خواد
به خاص ترین آدم زندگیم اولین نسااخه ی اون ر و هد یه بدم  ،می
دونم م شغله هات اون قدر ه ست که فر صت کتاب خوندن ندار ی ،
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ولی هر وقت تونسااتی چند خطش ر و بخون  ...یه تم عاشااقانه ی
آر وم داره »...
گلی آساامان چشاامانش ابری شااد ومیان حس های خوبی که به
سمتش سرازیر بود  ،دست پیش برد آن را با تشکری کوتاه گرفت ...
کتاب جلد سبز ی دا شت و با ت صویری از یک خانه با در چوبی کهنه
ای ،از همان هایی که کلون بزرگ و کوچک دارند و دیوار هایش هم
آجریساات و جایی کنار در خانه نوشااته بود «خانه قدیمی » ....به یاد
گی سو افتاد و گو شه و کنایه هایش !....کنجکاو صفحه ی اول آن را باز
کرد با دیدن اولین خط ،لبخند و اشک دست یک دیگر را گرفتند و از
لبها و چشمانش سرازیر شدند ....
نوشته ها را تار می دید و لرزان ولی آن را خواند بار ها و بار ها...
« تقدیم به گلشر بهار زندگیم  »...و پایین صاافحه را امضااا کرده و
شعری هم با خط خوش نوشته بود  «:دیری ست دلم در گرو ناز پری
هاست  ،دفتر چه ی شعرم پر پرواز پری هاست»
مهرداد بازهم کنار پایش زانو زد حاال لبهای او هم می خندید..
« دیوونه  ...گر یه ات برای چ یه !؟ دلم ر و تقدی مت کردم یه کتاب و
چند خط نوشته که چیز ی نیست »!...
مهرداد حالش را نمی فهمید خوشای کنار غصاه هایش چادر زده بود
سایه عشر مهرداد مثل چتری بود که می توانست دمی حتی کوتاه زیر
آن لم بدهد و آسودگی را تجر به کند ...
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مهرداد لیوان آب طالبی را به سمت دهانش برد و با لبخن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۱۸ ۲۴.۰۸.۱۶[ ,
د ی که ر وی لبش بود نرم نجوا کرد «:یه کم بخور داره گرم می شااه
»....
گلی آب طالبی را که مملو از شااکر و یخ بود و طعم عشاار می داد ،
میان شور ی اشکها و شیرینی لبخندش نوشید.
****
بو ی خوش حلوا زیر بینی اش می پیچ ید و پرز های آن را نوازش می
گرفت او را به یاد اموات و پدر مرحومش می انداخت ....
اگر ما مان گلی خوش اخمش بویی از ماجرای امروز می برد و می
فهمید بدون م شورت با او خاطرات سمیرا را به شکل رمان در آورد و
پنهونی شااال و کاله کرده و تنهایی به انتشااارات رفته کار ی می کرد تا
بو ی الرحمان بگیردو این بار مامان بزرگ حلوای اور ا بار بگذارد ...
از راه رفتن بی نتیجه خسته شد  ....ر وی تخت دراز کشید و دستهایش
را زیر سرش قفل کرد و زیر لب زمزمه وار گفت :
«خب مگه من کف دسااتم ر و بو کرده بودم که شااانساام جلو تر از
خودم می ره می چ سبه در ست به فامیل مرد ی که سمیرا صیغه ی
اون بود  ،اونم نه فامیل دور ،برادر زنش »!...
کالفه از افکار ی که تمام آنها به نا کجا آباد منتهی می شااد  ،بالش را از
زیر سرش برداشت و ر وی صورتش گذاشت و میان تاریکی  ،چهره ی
باغ سیب
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فرهنگ با آن چشاامانی که زیر سااایه ی مژه هایش ،تیره به نظر می
رسید پشت پلکش جان گرفت و برای این که تصور را محو کند بالش
را از ر وی صورتش برداشت و زیر لب زمزمه کرد:
« قر بونت برم خدا جون ...این چه باز ی بود که برام به راه انداختی
!...؟ قرار شد از آ سمون بیای پایین و حوا ست به من با شه  ،کجای
کارم ایراد داشاات که دعا هام بین زمین و آساامون گیر کرد  !....باغ
سیبم ر و بگو که دست اون « ُبخت النصر» جا موند »...
گیسااو با خودش حرف می زد و یکی در میان به شااانسااش چند تا
نا سزای آب دار حواله می کرد و عاقبت خ سته از گفتگو های ذهنی به
خواب عمیقی فرو رفت و تا طلو ع آفتاب فردا یک سااره خواب ید و
نمی دان ست د ست تقدیر باز ی های تازه تری برایش در آ ستین دارد
!....
****
حس پ شیمانی تنها ح سی ا ست که وقتی دچارش می شو ی اولین
جایی را که در گیر می کند و جدانت اساات و حاال «و جدان درد »
فرهنگ تا مرز شقیقه هایش نبض گرفته بود ...
صادقانه اگر می خواست اعتراف کند پشیمان بودو حاال عال و بر سر درد
...وجدان درد هم به درد هایش اضافه شده بود ....
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ما شینش ر ا سر خیابان پارک کرد دزدگیر را زد و راهی خانه شد گی سو
درخ شان و نگاه تر سیده اش از صبح به افکارش منگنه شده بود و
دمی رهایش نمی کرد...
امروز نا خوا سته ت سلیم بی فکری و نا شی از خ شمش شد و ترس را در
نگاه دختری نشاند که هیچ دخلی به خسرو و گند کار ی هایش ندارد
 ...برای پیش دار وی خیلی ز ود بود و باید قبل از هرچیز زن ق صه ی
باغ سیب را پیدا می کرد تا صحت حر ف هایش را بداند  ...و بعد از
مطمئن شدن با پدرش م شورت کند  ....با این فکر کلید را در قفل
در چرخاند و داخل شد  . ...در نهایت تعجب مهناز را تک و تنها دید
که مثل فنر با دیدن او از ر وی تخت کنج حیاط بلند شااد و شااتاب
زده چادرش را از ر وی شانه هایش به ر وی سرش نشاند و گفت:
« سالم فرهنگ خان  ،شب به خیر خوش اومدید»...
میان سردرد ی که امانش را بریده بود ابروهایش به سمت باال پرواز کرد
 !....سرجهازیه فرزانه تنها در خانه ی آنها چه می کرد !...؟ نگرانی به
سر درد ش اضافه شد و با اخمی غلیظ پرسید:
« شبتون به خیر اتفاقی افتاده ،مامان مهرانگیز و فرزانه کجان !....؟»
مه ناز چادرش را قدر ی پس زد و چتری هایش به بیرون ساارک
کشیدند :
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« نگران نشاا ید  ...دم غرو بی همسااا یه ر وبروتون ،حلوا می پخت
مهرانگیز خانوم و فرزانه رفتند که کمکشااون کنند  ...من موندم تا
شما پشت در نمودید »!....
دلش می خواست فرزانه کنار دستش بود تا تمام دق و دلی های ر وز را
ساارش خالی کند و به جای این مسااخره باز ی ها که فکر موقعیتی
باشد تا او و مهناز را تنها کنار هم قرار دهد به فکر شوهر و زندگیش می
بود !....
بی حوصله در حالی که به سمت ساختمان راهی می شد گفت:
« ن یاز ی نبود  ..من خودم کل ید دارم  .لطفا به مامانم بگ ید میگرن
دو باره درگیرم کرده و برای شااام صاادام نکنن...شااما هم می تونید
بهشون ملحر بشید ،پدرم تو ی راهه و ایشون هم کلید دارند »
این را گفت و راهی شد و صدای مهناز را که گفت می خواهید براتون
قرص بیارم را نشاانید ...فرهنگ وقتی خودش را ر وی تخت خوابش
انداخت دلش می خواساات درد هایش را گوله می کرد و به دور ترین
نقطه ی دنیا پرتاب می کرد  ...بازهم چ شمان تر سیده ی گی سو تا
پشت پلکش آمد و زیر لب با خودش گفت:
« بال ی آ سمونی  !...تو دیگه از کجاپیدات شد و در ست و سط آرامش
خیالم افتاد ی !....؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۱۲ ۲۵.۰۸.۱۶[ ,
" فصل پنجم "
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ر وشنایی صبح تا پشت پلکش رسید و با وجود یک خواب طوال نی باز
هم خواب پلک چ شمش را قلقلک می داد  .غلتی زد  ،پ شت به نور
شد و بی توجه به معده ی خالی و سرو صداهای جو و ناجورش  ،سر
خوابش را گرفت تا بلکه به پادشاه هفتم برسد !....
اما مجالی برای ر سیدن به خواب و ر ویای خوش آن پیدا نکرد در اتاق
با ضاارب باز شااد و پلک هایش هم به آنی از هم فاصااله گرفتند و
مامان گلی با قدمهای بلند به ساامت پنجره رفت و صااندلی میز
تحریر را زیر پایش گذاشت و شروع به در آوردن گیره های پرده کرد و با
جمله هایی بریده ،بریده که هن ،هن هم چاشنی اش بود گفت:
«گی سو ....چقدر می خوابی دی شب هم که بر می گ شتم خونه ،خواب
بود ی ...پا شو دختر یه خونه ی خوب با قیمت منا سب پیدا کردم و
باید امروز ا سباب ک شی کنیم  .زنگ زدم بار بری ،تا نیم ساعت دیگه
این جاست » ....
همین یک جمله کافی بود تا ته مانده ی خواب از سرش پرواز کنان
بال بگیرد و برود  !....جلد ی ساار جایش نیم خیز شااد و پتو را به
کنار ی زد :
« ما مان چرا این قدر با عج له  ! ...خب فردا و پس فردا می رفتیم
دیگه ....من هنوز وسیله هام ر و جمع نکردم ».
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گلی خانو م آخرین گیره ی پرده را هم باز کرد و پرده همراه دوده و
خاک به زمین سرنگون شد و نور آ فتاب مهمان اتاق  ....در حالی که
به چشمان پف آلود او و موهای ژولیده ی او نگاه می کرد جواب داد:
ً
« صااحت خواب  !....اوال  ،سااالم و صاابح به خیرت ر و چرا قورت
ً
داد ی ! ...؟ دوما  ،من مرخصاای ندارم و امروز جمعه اساات و باید
همین امروز این کار ر و ان جام بدیم  ،ا گه خوش خواب نبود ی و تا
صبح یه کله نمی خوابید ی  !....متوجه می شد ی که عمو ی اف سانه،
آ قای جهانگیری دیروز عصاار تماس گرفت و یه خونه ی خوب با
قیمت منا سب بهم ن شون داد و منم پ سندیدم و اجاره نامه ر و همون
دیشب نوشتم »...
گلی خانوم از ر وی صااندلی پایین آمد و پرده ی خاکی و دود گرفته را
زیر بغل زد همانطور که بیرون می رفت ادامه داد:
«اگه شنبه صبح این جا با شیم حتما یه قتلی اتفاق میفته  !...چون
یا من زن صاحب خونه ر و می ک شم یا اون من ر و می ک شه !...پس
دست بجنبون تا بار بری میاد خرت و پرت هات ر و جمع کن چند
تا کارتن خالی برات کنار گذاشتم »....
گیسااو با رفتن مامان گلی خرامان ،خرامان از ر وی تخت پایین آمد و
ر و به آساامان آبی که دساات و دلباز از قاب پنجره ی بدون پرده به
داخل سرک می کشید شد وگفت:
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« یادمن با شد ،فردا دم صبح جور دگر با شم  ،بد نگویم به هوا  ،آب
،زمین مهر بان با شم با مردم شهر و فراموش کنم هر چه گذ شت و
خانه ی دل بتکانم از غم»....
سشس سر شار از حس زندگی ،بی توجه به ر وز سختی که پ شت سر
گذاشته بود با لبخند از پنجره جدا شد و پر هیاهو با آواز شاد ی زیر لب
بیرون رفت .
****
خانه اجاری شان در ست و سط شهر در یک محله ی قدیمی  ،انتهای
یک کوچه ی بن بست به اسم « بن بست کوچه دار »قرار داشت ...
ُ
کوچه ای تنگ و ترش که چندان طویل هم نبود  ....گی سو نگاهش
را تا امتداد کوچه کش داد و به آنی در خانه ها را شاامرد و به عدد پنج
ر سید ...کوچه قدیمی بودن از سرو ر ویش می بارید از همان هایی که
نوسااتالژ ی ال به ال ی دیوار های آجری آن پنهان شااده بود و از باغچه
حیاط خانه ها پیچک و رازقی و یاس ر ونده  ،دزدکی از پس دیوار ها به
داخل کوچه سرک کشیده بود ...
مامان بزرگ گالب با دیدن کوچه و صفای آن گل از گلش شکفت و
در حالی که پر چادرش را ر وی هم می آورد ر و به گلی شد و گفت:
« خدا خیرت بده گلی ،چه کوچه ی خوبی ،چقدر با صفا ست ...
چی بود اون قوطی کبر یت !...من ر و برد ی به قدیم قدی ما  ...حاال
کدوم خونه است ...؟»
باغ سیب
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گلی خانوم لبخند ی ر وی لبش رنگ گرفت و با دساات به انتهای
کوچه و ساختمان دو طبقه که در سبز رنگی داشت اشاره کرد :
«اون در سبزه ....طبقه ی اول صاحب خونه می شینه و طبقه ی
دوم ر و به ما ا جاره داده  ...خو نه ی تر وتمیزه و خوب یه دو تا ا تاق
خواب هم داره ...فقط پارکینگ نداره و کوچه هم عرضااش کمه و
باید ماشین ر و سر خیابون پارک کنم »...
گالب خانوم با انگ شت ش ست و ا شاره اش دور لبش را پاک کرد و با
حظی که میان جمله هایش بود گفت:
« د ست آقای جهانگیری درد نکنه ،عجب خونه ای برامون پیدا کرد
 ! ....این جور ی خیلی بهتره  ،دی گه صاادای قار قار ماشااین زیر
گوشمون نیست »....
گی سو از این کوچه با این ا سم عجیب غریبش خو شش نیامد « ....
آخه کوچه در دار هم شااد اساام»!...این جا دیگر نه خبری از خیابان
بود و نه دید زدن رهگذر هایش  !...عمو ی اف سانه چ شم و چراغ بازار
را کور کرده بود !...
نگاهش را به اطرا ف چرخی داد و به سوپر مارکت سر کوچه رسید که
بی شتر شبیه بقالی بود و فقط کمی بزک دوزکش بی شتر بود و نارا ضی
گوشه ی لبش به سمت باال کج شد  ....چشم از کیسه های شیری که
کنار در در ون ساابد زیر آفتاب رها شااده بودند گرفت و نگاهش به

195
ساامت مامان بزرگ گالب چرخید که موقعیت جدید ش را بررس ای
می کرد ...
وقتی کامیون بار بری هلک و هلک از گرد راه رسید و اولین وسیله ی
خانه یشان که بر ر وی زمین نشست  ،فهم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۱۲ ۲۵.۰۸.۱۶[ ,
ید که باید دل به خواست خدا بدهد و شاکر باشد و شاکی نباشد...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۹ ۲۵.۰۸.۱۶[ ,
صاحب خانه زنی بود تشل و گرد و قلنبه و محجبه  ....از همان هایی
که فقط گرد ی صااورتش پیدا بود و مامان گلی صاادایش می زد حاج
خانوم ....
آپارتمان حاج خانوم با دو پله از سطح جدا می شد و بعد از پاگرد که
بخش و سیعی از آن تو سط جا کف شی چوبی ا شغال شده بود  ،پله ها
به سمت باال کج می شد و به طبقه ی باال می رسید ...
گی سو پا به پای مامان گلی و سایل چیده شده کنار در را باال می برد و
کارگر های بار بری هم عرق ریزان وساای له های ساانگین را ر وی
کولشااان می انداختند از ساار کوچه بار می کردند و آن ها را هن هن
کنان به طبقه ی باال می رساندند  ...و بعضی از کارتن ها را کنار در رها
می کردند ....
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مامان بزرگ گالب هم کنار در ایسااتاده و به کارگرهای بینوا که عرق
ُ ُ
شر شر از سرو کولشان می ریخت  ،امرو نهی می کرد و گاهی باد بزنش
را نرم ر وی شانه و کتف آنها می کوبید و می گفت :
« جوونا ،چه خبرتونه !....؟ چهار تا « ِهنزر و پنزر » زندگی دخترم ر و

از بین بردید  ،فکر کنید مال خواهر خودتونه »!....

کارگر ها چشاام می گفتند اما باز هم بی دقت جعبه ها را با ضاارب
ر وی زمین می انداختند !...
گی سو کارتنی که قدر ی برایش سنگین بود  ،با نف سی خ سته ک شان
ک شان باال برد و آن را و سط سالن پذیرایی گذا شت و د ستهایش را از دو
طر ف به کمرش زد و نگاهش را در خانه خالی که صاادا در آن می
پیچ ید چرخی داد  ،پنجره ی پذیرایی قد ی بودو دلباز و ر و به ح یاط
که پشت خانه قرار داشت باز می شد..
از ر وی و سیله های رها شده با یک گام گذشت و می خواست بگوید
من اتاقی که ر وبه کوچه باز می شود را بر می دارم که صدای داد و هوار
گالب خانوم توجه ی هر دویشااان را به خودش جلب کرد  ...گلی
خانوم یا خدایی گفت و ج ستی زد و از ر وی کارتن ها گذ شت و از پله
ها سرازیر شد و گیسو هم به دنبالش !...
وقتی به کوچه رسیدند مامان بزرگ گالب کنار در خانه ایستاده بود و با
کار گر های بار بری بحث می کرد و یکی می شنید و دو تا هم د ست
به نقد جواب می داد !...
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گلی خانوم تا به خودش بیاید و ببیند دعوا بر ساارچه بوده و میانه را
بگیرد ،کارگر بار بری دو د ستش را ر وی کمر بندش گذا شت و تکانی به
خودش داد  ،شلوارش را قدر ی باال تر کشید و با اوقاتی تلخ گفت:
« آبجی دسااتت درد نکنه این حاج خانوم شاا ما  ،هر چی دلش
خوا ست بار ما کرد ....بد کردیم ر وز جمعه ای کارتون ر و راه انداختیم
 ،پول بار بری ما ر و که ج ساب کردید ،انعام ما بر سه رفع زحمت می
کنیم »...
گالب خانوم که خیال کوتاه آمدن نداشاات مجالی به گلی نداد و یک
د ستش را به کمر زد چ شمانش را در حدقه تابی داد و به سمت کارگر
بار بری ُبراق شد:
« آدم باید خودش عاقل با شه  ...خیلی و سیله ها ر و ق شنگ جا به
جا کردید جایزه هم می خوای !...؟ اگه باال ی سرتون نبودم که خرد
و خاکشیر و سیله ها هم به باال نمی رسید !...برو ر وزیت ر و خدا جای
دیگه حواله کنه »...
گلی خانوم درمانده از این جدال بی ثمر  ،معترچ با صاادایی دلخور
گفت «:مامام گالب »!....
اما مرد که دلخور ی از سر و ر ویش می بارید  ،ر و به کارگر دیگر گفت« :
کارما تموم شد راه بیفت بریم » سشس بدون این که انعامی بگیرد ،
همراه همکارش راهی شد  ...گلی خانوم م*س*تا صل از و ضعیت
پیش آمده چند قدم پ شت سر شان دوید و پ شت سر هم تکرار کرد«:
باغ سیب
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آقا خواهش می کنم صاابر کنید  »...عاقبت خسااته از تالش بیهوده
اش ای ستاد و راه رفته را برگ شت و او ماند وگی سو  ،دکور ی که هنوز کنار
در به آن ها دهن کجی می کرد و چند کارتن و م قدار ی هم خرد ریز
!....
«گالب خانوم شاد از این پیروز ی اش نگاهش را به اطراف چرخی داد
:
« غصااه نخور مادر  ....یکم بهمون سااخت بگذره بهتر از این که
وساایله هات درب و داغون بشااه  ...یخچال و گاز و وساایله های
ساانگین که رفته باال ...می مونه خرد ریز و چند تا جعبه که اون هم
ریز ریز با هم می بریم باال ....برای دکور هم خدا بزرگه »....
گلی خانوم شاارمنده از ق یل و قال مادرش ر و به حاج خانوم که با
لبخند ی کنج لبش کنار در ایستاده و نظار گر بود گفت:
« شرمنده حاج خانوم نیومده ر وز جمعه ای سرو صدامون اذیت تون
کرد »...
حاج خانوم خوش خلر پر چادرش را ر وی هم آورد و لبخند ر وی
لبهای باریکش را کش داد...
« د شمنت شرمنده مادر  ...حر با خانوم والده ا ست  ،من شاهد
بودم کارگر ها دل نمی سوزندند  ....شکر خدا و سیله ای سنگین که
رفته باال  ...می مونه این دکور و چند تا کارتن و خردو ریز که من ا ن
پسرم ر و صدا می کنم بیاد کمک »...
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گالب خانوم که حرف های حاج خانوم به مذاقش خوش آ مد بود
چشمانش از خوشی َبراق شد .
« دهنتون پر از گالب که حرف دل من ر و زدید»...
گلی خانوم مرد الغر و باریک اندامی را به یاد آورد که مچ د ستش را آتل
ب سته بود و دیروز همراه حاج خانوم برای نو شتن اجاره نامه به بنگاه
آمده و یک حاج خانوم می گفت و چند تا از کنار لب و دهانش می
ریخت ..
« ممنونم حاج خانوم باعث زحمت تون نمی شیم  ،دیرو
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۹ ۲۵.۰۸.۱۶[ ,
ز دیدم دستشون ر و آتل بسته بودند  ...چند تا کارتن و یکم خرد و ریز
مونده با دکور  ،که خیلی هم سنگین نی ست می تونیم با گی سو ببریم
باال »...
« چرا تعارف می کنی مادر تو هم مثل دخترم  ...اون آ قایی که دیروز
تو ی بنگاه دید ی دامادم بود و البته از پ سرم چیز ی کم نداره ...پ سرم
دی شب آخر وقت از سفر اومد و تازه بیدار شده داره صبحونه می خوره
 ،هر چی باشه مرده و ز ورش از ما خانوم ها بی شتر  ...ا ن صداش می
کنم تا بیاد کمک »...
حاج خانوم این را گفت و سرش را به سمت آپارتمان و در نیمه باز آن
چرخاند و با صدایی بلند گفت :
« برز و جان مادر  ...یه دقیقه بیا دم در کارت دارم»....
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۵۰ ۲۷.۰۸.۱۶[ ,
گی سو جلو ی در ای ستاده بود ،کارتن جلو ی پایش را قدر ی به سمت
جلو هول داد و با ساالم مرد ی که صادایی ،دورگه و پخته ای دا شت
،نگاهش به سمت در آپارتمان حاج خانوم چرخید ...
یک تای ابرویش باال رفت و چ شمانش را مثل عقابی ترو فرز از نوک پا
تا فرق ساار مرد ی که ر وی پاگرد ایسااتاده بود  ،کش داد  ..مرد پیش
ر ویش ورزشااکار بود و بر و باز ویی داشاات مثال زدنی !...حاج خانوم
حر داشاات پز برو باز وی پساارش را بدهد ! ...مو هایش کوتاه و
خرمایی رنگ و پوست سبزه اش هم هارمونی خوبی با رنگ موهایش
بر قرار کرده بود ...هر چ ند که بل ند قا مت نبود ا ما هی کل ردیفی
داشت !...
وقتی نگاهش با برز و که در حال خوش آمد گویی بود تالقی پ یدا کرد
،خودش را نباخت و با پشت چشمی ظریف ر ویش را برگرداند ...
برز و حرکت او از چ شمش دور نماند  ،لبخند ی شبیه به پوزخند ر وی
لبش ن ش ست چ شم از مانتو ی خاکی گی سو گرفت و او هم ر ویش را به
سمت دیگر چرخاند ...
گلی خانوم که تصور می کرد پسر حاج خانوم همان مرد محجوب به
حیا و ساار به زیر دیروز ی اساات ،با دیدن برز و و نگاه شاایطانش...
ذوقش برای خانه ی جدید کور شد ،اما به ر وی خودش نیاورد و سالم
خوش آمد گویی او را مودبانه جواب داد :
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حاج خانوم ر و به گالب خانوم کرد و در حالی که با چ شم و ابرو پ سر
دسته گلش را نشان می داد گفت:
« این هم پ سر من پ سر من برز و  ...همین یه دونه پ سر ر و دارم و سه
تا دختر هام شوهر کردند و این مونس دلم برام مونده »...
گالب خانوم قد و باال ی نداشاته ی برز و را بر انداز کرد و نگاهش ر وی
باز و های عضالنی او نشست سرش به سمت حاج خانوم چرخاند و
در حالی با َپر چادر خودش را باد می زد سری تکان داد:
«ماشاالله  ،ماشاالله خدا بهتون ببخشه برای خودش هرکولیه »!...
گیسااو خنده هایش را با فشااار لبهایش ر وی هم پنهان کرد ،اما گلی
خانوم لبهایش را گزید و معترچ گفت «:مامان گالب لطفا »!....
گالب خانو م که می دانساات گفتن « مامان گالب لطفا» یعنی که
دیگر چیز ی نگوید  ،پشت چشمی باریک کرد وسرش به سمت حاج
خانوم برگرداند :
« حاج خانوم من هم یه پسردارم رفته فرنگ اسمش گرشاست » ...
سشس نگاهش به سمت گیسو چرخید وادامه داد:
« این هم نوه ام گیسو ئه و دخترم گلی ر و هم که دیدید  ...منم گال بم
»
حاج خانوم که خوش صااحبتی و چهره ی نمکی گالب خانوم به
دلش خوش ن ش سته بود  ،چوب لبا سی آهنی را از سر راه بردا شت و به
گوشه ای دیگر گذاشت و گفت:
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

202

« گالب خانوم این جور ی که نمی شه ...حسابی خسته شدید تشریف
ب یار ید منزل ما یه خسااتگی در کن ید و یه چای تلخ بدون نمک در
خدمتتون باشیم »...
آن گاه ر و به برز و که آستین هایش را باال می زد شد و ادامه داد:
«برز و جان مادر برو در خونه ی مهرانگیز خانوم و آقا فرهنگ ر و هم
صاادا کن بیاد یه کمکی بده تا ز ود تر وساایله ها جمع بشااه ..امروز
جمعه است حتما خونه ست »...
حاج خانوم این را گفت و سرش را به سمت گلی خانوم بر گرداند و با
سر به در آبی رنگ اشاره کرد و به توضیحاتش اضافه کرد :
«همسایه ی ر وبرویی ر و می گم  ...بعض شما نباشه  ،خیلی انسانهای
شریفی ه ستند  ،اعتبار این کوچه و محله اند ...حاال ان شاالله با هم
آشنا می شید »...
گی سو معذب از و ضعیت پیش آمده دستی یه مانتو ی خاکی اش کشید
و پر شالش را ر وی شانه اش سوار کرد و نگاهش به سمت در آهنی که
دو لنگه داشت برگشت ....
آهنگر با چیره دستی ر وی هر کدام از لنگه های در با ورق های نازک
آهن یک قوه ی بزرگ طراحی کرده بود و نوک قوه ها به هم می
رساایدند ،چنان چه گویی در دریایی آرام ساار در گریبان هم فرو برده
باشند !...
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با صدای مامان بزرگ گالب که با حاج خانوم دو سر تعارف را گرفته و
هر کس به ساهم خود آن را تکه و پاره می کرد  ،نگاهش را از دو قو ی
عا شر چ سبیده به سینه ی در آبی رنگ گرفت و خم شد تا کارتن
پیش پایش را بردارد و بار ی از ر وی دوش زمین سبک کند ،ولی دستان
مردانه ی برز و پیش قدم شد  ،پیش از او دو طرف کارتن را گرفت و آن
را از ر وی زمین بلند کرد و مودبانه گفت:
« این کارتن با این حجم برای شما سنگینه ...من می برمش »....
سشس سر برداشت و ر و به گلی خانوم ادامه داد:
« شما ت شریف ببرید خونه من ا ن دو ستم ر و صدا می کنم  ،سه
سوت وسیله ها ر و میاریم باال »...
گی سو با تشکری کوتاه و زیر لبی قدمی پس رفت و خم شد میز عسلی
را برداشت و جلو تر از برز و راهی راه پله شد ...
گلی خانوم هم که کاردش می زد ی خونش قطره ای نمی چک ید....
تمام حرصااش را با پوف کش دار ی نشااان داد و شاارمنده ر و یه برز و
گفت:
«ببخشید ترو خدا باعث زحمت شدیم»...
لبخند برز و جوابش بود و او هم با یک کارتن کوچک تر راهی خانه
ی جدیدشان شد ....
***
مهرانگیز خانوم نیم نگاهی به دکور رها شده کنار در انداخت و گفت:
باغ سیب
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« به سالمتی براتون م*س*تاجر اومده ....ان شالله که پا قدم شون
خیر باشه ...حاال چرا نمیای داخل مادر!....؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۵۰ ۲۷.۰۸.۱۶[ ,
برز و نمای شی د ستی به موهای کوتاهش ک شید و امتداد آن را تا گردنش
کش داد:
«مزاحم نمی شم ...می شه بی زحمت فرهنگ ر و صدا کنید ...می
خواسااتم به مو بایلش زنگ بزنم یادم اومد که آ قا ر وز های جمعه
تلفنش ر و خاموش می کنه »...
مهر انگیز خانوم کنجکاو ن گاهش را م یان وسااا یل پخش و پال ی
کوچه چرخی داد و باشه ای زیر لب گفت و داخل شد ...
فرهنگ که صادای برز و را می شانید از ر وی تخت کنج حیاط پایین
آمد و دمشایی هایش را به پا کرد و لخ لخ کنان به ساامت در رفت و
مر غ حنایی جستی زد و از کنار پایش گذشت و با دیدن برز و که کنار در
حیاط بیرون ایستاده بود دستی به نشانه ی دوستی پیش برد و گفت:
ُُ
« سالم اغور به خیر  ..به سالمتی کی از شمال برگشتی !....؟ چرا دم در
بیا بریم باال »...
« سااالم با مرام  ،قر بون او فرهنگ و ادبت برم ....ساافر قندهار که
نرفته بودم  ،دو ر وز با بچه ها رفتیم شاامال و برگشااتیم  ،حاال این
حرفها ر و ولش کن ...اگه زحمتت نیساات بیا یه کمکی بده دکور بی
قواره ی این م*س*تاجر طبقه ی دوم ر و ببریم باال »...
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میان چهار چوب در ای ستاد و به سمت خانه ی آنها گردن ک شید با
د یدن در ی که چهار طاق باز بود و چند تا کارتن و یک دکور چوبی
هم ک نارش  ...چهره اش حالتی متع جب به خودش گر فت ! ...
اابروهایش رابه حالت اخم ر وی هم انداخت و پرسید:
« به سااالمتی ....صاابح ساار و صااداشااون می اومد  ...مگه کارگر
ندارند!...؟ آقای خونه کجاست !...؟»
« تو ر و خدا شانس ر و می بینی  ! ...دو ر وز نبودیم حاج خانوم ما رفته
م*س*تاجر پ یدا کرده  ...سااه نفرند یه خانوم و با مادرش و دختر
جوونش زندگی می کنه  ...این جور که حاج خانوم دیشااب می گفت
شوهر خانومه خیلی سال پیش مرحوم شده و به باقی اموات پیوسته
 ...صاابح خانوم بزرگشااون با کارگر ها دعواشااون می شااه اونها هم
میذارن میرن و حاج خانوم َ
مابرو باز وی ما ر و به رخ می کشااه ،حاال
حمالی مونده ر وی گردنم و دست تنها نمی تونم دکور ر و ببرم » ...
برز و گردن کشید و سرش را بیخ گوش فرهنگ ر و برد و پچ پچ وار ادامه
داد:
« صد بار به این حاج خانوم گفتم بگذار من م*س*تاجر  ،در و داف
و هلویی برات ب یارم به خرجش نرفت که نرفت ...دختر ر و یه نظر
ُ
دیدم ،ای  ...دکورصااورتش بدک نبود  !....ولی به مانتو شاال و ول
پوشیده بود ،عین لواشک آلو که به تنش زار می زد »....
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فرهنگ لبخندش را با ف شار لبهایش ر وی هم پنهان کرد با د ست به
شانه ی برز و ضر به ای آهسته زد :
« تو آدم بشااو نیسااتی  ! ....به دختر مردم چی کار دار ی !...؟ واسااه
اسباب کشی که لباس مجلسی تن نمی کنن »...
برز و ابرویی باال انداخت و نچ پر صدایی گفت:
ُ
« نچ  ،من آدم بشو نیستم »!....
فرهنگ در حالی که می خندید سری به اطراف تکان داد :
« باشه تو برو ...من شلوار گرمکنم ر و عوچ کنم و بیام کمکت»....
برز و و کنار صورت او بشکنی پر صدا زد و گفت:
« ایول به رفاقت  ،منتظرتم »!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۴ ۲۹.۰۸.۱۶[ ,
برای گیسو اسباب کشی فقط دو کلمه نبود و جزء منفور ترین کلمات
دو بخ شی مح سوب می شد ....و هر بار که مجبور بودندخانه ی شان را
عوچ کنند  ،تمام رگ و پ ِی بدنش کش می آمد و این بار عال و ه بر
دستها و کمرش  ،رگهای مغزش هم در حال کش آمدن بود !...
آن هم به لطف مامان گالب سرخوش که دعوت چای حاج خانوم
ر و نشذیرفت و او را به صرف چای فالسکی به خانه ی در هم و بی سرو
سامانشان دعوت کرد !....
آن چنان که گویی به پیکنیک دور همی آمده با شد  ،و سط سالن نه
چندان بزرگ خانه  ،ر وی چهار پایه ی کوچک ن ش سته بود و همراه
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ُ
حاج خانوم گل می گفت و گل تر می شنفت و برای رفع خ ستگی از
فال سک چای که از پیش فکرش را کرده بود برای خود شان چای می
ریخت و همراه نقل و نبات وکامشان را شیرین می کردند  !...و خنده
های نخودیشان به هوا پرواز می کرد ...
اما فقط گیسااو بود که حرص می خورد و بی هدف کارتن ها به اتاق
ها می برد و وساای له ها را ر وی آن هوار می کرد  ! ...و مامان گلی اش
،رفتار ی صاابورانه تری داشاات و گاهی کنار نفس های خسااته اش
لبخند ی می زد و تند و تیز کارتن ها را باز می کرد و و سایلش را داخل
کابینت ها می چید ...و چقدر دلش می خواساات بداند  ،مامان گلی
خوش اخمش م یان این ه مه خسااتگی این خ نده های نرم و
دلنشین را از کدام جیبش در می آورد !....
به چهار چوب در اتاق تکیه داد و گو شه ی لبش متفکر به سمت باال
کج شد و خیلی نا مح سوس مامان گلی را زیر نظر گرفت  ،شاید این
لبخند های نرم اثرات همان پیامک های دلن شین ا ست که گاه و بی
گاه با صاادای ِدیلینگی از گرده راه می رساید و او آن ها را زیر زیرکی می

خواند و لبخند ر وی لبش وسیع می شد !....؟

در ذهنش به دنبال احتماالت می گشاات و بدش نمی آمد ،برای رفع
خ ستگی قدر ی ف ضولی کند  !.....اما با صدای برز و پ سر حاج خانوم
که همراه مرد ی دیگر صاادایشااان در راه پله ها می پیچید فضااولی
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هایش رنگ باخت و توجه اش به ساامت در آپارتمان که چهار طاق
باز بود برگشت ...
برز و نفس نفس زنان یک سر دکور را گرفته و مرد ی که سر دیگر دکور
در د ستش بود پ شت آن پنهان بود ...و برز و مدام او را که به جلو دید
نداشت راهنمایی می کرد و چپ و راست دستور می داد ....
گلی خانوم چیدن کابینت ها را رها کرد  ،قدر ی شالش را پیش ک شید
و عذر خواهی هایش را مساالساال وار ردیف کرد ...وقتی دکور وسااط
پذیرایی قرار گرفت و تمام قد ایسااتاد ،فرهنگ با نگاه فرو افتاده از
پشت آن بیرون آمد  ،با نفس هایی که خسته بود و هن و هن می کرد
،ساارش به ساامت گالب خانوم و بعد هم گلی چرخ ید و مودبانه
گفت:
«سالم خانوم ها خوش اومدید »....
سشس ر و به مادر برز و شد و اضافه کرد «:سالم حاج خانوم صبحتون
به خیر »...
گلی خانوم که شاارمندگی از ساار و ر ویش می بارید وتو ی کالمش هم
مو ج می زد جواب داد:
«سااالم از ماساات  ،شاارمنده  ...تور و خدا ببخشااید نیومده باعث
زحمت همسایه ها شدیم ...به پسر حاج خانوم برز و خان هم خیلی
زحمت دادیم »...
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گی سو فقط مات نگاه می کرد ،حس آدمی را دا شت که ته چاه بیرون
آمده باشد  !....نمی دانست چرا خدا با این همه بزرگی اش دنیا را این
قدر کوچک آفریده که راه و بی راه آدمهایش ِقل می خورند به هم می

رسند !...

خودش بود  !.....همان بخت النصر که دیروز در دفتر انتشارات او را تا
َ
سرحد مرگ تر سانده بود ....همان که خانوم سبحانی خوش قلب
،مهندس صاادایش می زد و خودش باد در غبغب غرورش و سااورنا
انداخت و گفت فتوحی هستم ...
بهت و ناباور ی  ،چ شمان در شتش را قدر ی در شت و گرد تر کرد!....
باغ سیب و ماجرا هایش خیال ندا شت د ست از سر او بردارد و گویی
بد شان سی ُ ،پر سان ُپر سان راه خانه جدید شان را هم پیدا کرده بود
!....باز هم جای شااکرش باقی  ،که مامان بزرگ گالب فرهنگ را در
دفتر انتشاراتی ندیده بود ....
سااایه ی ترس هایی که ر وز گذشااته در دفتر او تجر به کرده بود ،روی
افکارش چنبره زده و تک تک لحظه ها پیش چ شمش جان دا شت
و ترو تازه بود و لحظه ی قفل شاادن در اتاق اوج تمام ترس هایش
! ...

قدمی پس رفت و نگاه خیره اش را گرفت و با چشاامانی به زی ُ
رساار

خورده و اخم هایی در هم گره شااده سااالم گفت و فرهنگ با نیت
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پا سخ سر بردا شت و با دیدن گی سو او هم متحیر شد و مات  !...بی
شک خودش بود ! ...
همان بال ی آسمانی که یک باره با یک باغ سیب از آسمان فرود آمد و
میان آرامش خیالش ن ش ست  !....باز هم افکار منفی قد علم کردند و
او با نهیبی آن ها را پس زد  ...نگاه خیره ی او هم به قدر یک نفس
بود  !.....و عاقبت چ شمانش را مجبور کرد تا به زیر ر وند و سالم او را
کوتاه پا سخ داد و م سیر نگاهش به ر وی جعبه ای کنار پایش ن ش ست
که با ماژیکی قرمز ر وی کارتن نوشته بود «وسایل گیسو » ....
*
گالب خانوم که ا صوال مرد قدبلند باب طبعش بود و مردان قد کوتاه
را به حساااب نمی آورد ،با دیدن فرهنگ و قامت بلند و شااانه های
فراخش  ...د ستی به زانو گرفت و از ر وی چهار پایه بلند شد در حالی
که قدو باال ی فرهنگ را وجب به وجب رصد می کرد گفت:
«سالم به نفس های خسته ات مادر  ...ماشالله  ،ماشال
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۴ ۲۹.۰۸.۱۶[ ,
له چه قدو باالیی دار ی !...؟ پس شاااخ شاامشاااد مهرانگیز خانوم که
تعریفش ر و حاج خانوم می کرد شمایی !...؟»
سشس نگاهش را از چشمان فرو افتاده ی او گرفت و سرش به سمت
حاح خانوم چرخید با سیاست که خاص خودش بود گفت :
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« خدا شااهده که همسااده ی خوب از فامیل به آدم نزدیک تره ...
د ست آقای جهانگیری عمو ی دو ست گی سو  ،درد نکنه چه خونه و
مح له ی خوبی برامون پ یدا کرده ...همسااااده هاش یکی از یکی
بهتر ...د ست پ سر حاج خانوم هم درد نکنه امروز وا سه نوه ی من
گیسو برادر ی کرد »...
پیام کامال وا ضح بود و برز و هم سیگنال های این ه شدار را گرفت و
خواهش می کنمی کوتاه برای پر کردن سکوت بیشان گفت ...
حاج خانوم هم بیخ چادرش را سفت و محکم تر چنگ زد و از ر وی
چهار پایه ی پالستیکی برخاست ر و به گالب خانوم شد:
« خدا ر و شااکر اگه این همه مدت خونه خالی بود ،عوضااش یه
همسااا یه ی خوب گیرم او مد  ،به آ قای ج هانگیری گفته بودم یه
م*س*تاجر خوب برامون پیدا کنه تا مثل دفعه ی پیش شاارمنده
ی اهالی کوچه و محل نشیم » ...
فرهنگ تعارفها را که رد و بدل می شااد  ،نمی شاانید !...گویی میان
برهوتی از نابار وی بود و تنها سایه سرش شرمندگی  !....و تمام هوش
و حواسااش پ ِی گیسااو  ....که با چند قدم فاصااله در آسااتانه در اتاق

ای ستاده بود ،تمام تال شش را کرد تا نگاهش برای بار دوم به سمت او

نچرخد و جانب ادب و حیا را نگه داشت و با صدایی آرام گفت :
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« خانوم بزرگ شما لطف دارید ...من هم فرهنگ ه ستم ان شالله
مادرم برای سر سالمتی خدمت می ر سند اگه امری نی ست مرخص
بشم »...
گی سو دیگر نای ستاد  ...بی آن که سرش را باال بیاورد با همان اخم های
درهم و افکار درهم تر  ،داخل اتاقش شد و در را بست و به آن تکیه داد
و سر بردا شت و پلک هایش را ر وی هم سوار کرد ر و به باال آه سته و
زمزمه وار گفت:
« خدا یا می خوای با من چی کار کنی ! ...؟من از حکمتی که مثل
زنجیر همه ر و به هم بافتی  ،سر در نمی یارم  !...قر بونت برم ،من ر و
با حکمتی که ازش خبرندارم همراه کن »...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
فرهنگ زیر دوش ایسااتاد و قطره های آب همراه با کف قل قل
کنان ار ر وی سر و شانه اش ُسر می خورد و چقدر دلش می خوا ست
این قطره های زیر توانایی این را داشااتند تا حس های بد شاارمندگی
اش را همراه تمام افکار درهم و برهم این سه ر وز را با خود بشویند و از
بین ببرد ! ...
کوچه و پس کوچه های ذهنش پر بود از سااوال های بی جواب ! ...
افکار ی که جز سااوهان ر وحش ثمری دیگر نداشااتند و انتهای تمام
افکارش بی شااک به خساارو می رساید  ...داماد نمونه ی حاج رضاا
فتوحی  ...مرد ی که فرزانه برایش می مرد و جانش وصاال او بود ....
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اگر راز های باغ سیب بر مال می شد ،قامت غرور فرزانه زیر آوار دیوار بی
اعتماد ی له می شد  ...و قیامتی به پا می شد که آن سرش ناپیدا !....
اگر میان این هردمیبل باراز بی آبرویی آبرویشان لقلقه ی دهان دوست
ودشمن می شد کمر حاج رضا تاب نمی آورد ! ...
م*س*تا صل از اگر ها ....پنجه های د ستانش را میان موهایش فرو
برد و سر برداشت و چشم هایش را بست و قطرات آب ر وی صورتش
پخش شاادند و جقدر دلش می خواساات تمام افکار منفی اش هم
پخش و پال می شد ...و آه سته و زمزمه وار آن قدر که صدایش فقط به
گوش های خودش می رسید با خودش گفت:
« خدایا  ...حاال که اراده کرد ی تا گند کار های خساارو برمال بشااه راه
درست ر و نشونم بده تا خانواده ام کمترین ضر به ر و بخورن »...
این را گفت و از آب که حس خوبی زیر پوستش نشان بود دل کند و با
حوله ی تن پوش سرمه ای اش از حمام بیرون رفت ...
***
با دیدن فرزانه که ر و به کتابخانه اش ای ستاده و کتابی را ورق می زد ،بند
حوله را محکم تر کرد و درحالی که کاله حوله را ر وی موهای خیسش
باال و پایین می برد تا موهایش را خشک کند گفت:
« سااالم حتی یه در صااد هم فکر نکن کتاب هام ر و بهت بدم ...
امانت دار خوبی نیستی »!...
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سشس همانطور که ر وی تختش می ن ش ست پر سید «:کی برگ شتی
!....؟»
فرزانه با صدای او به آنی برگشت و لبخندش وسیع شد :
« سالم صحت آب گرم  ...یه نیم ساعت می شه  ...این چند ر وزه که
خساارو نیساات همش اینجا بودم ،گفتم زشااته یه ر وز جمعه ر و پیش
ناهید خانوم ومهناز باشم یه سررفتم اون جا بعداز ناهار اومدم »...
فرهنگ کاله حوله را ر وی شانه هایش انداخت  ،ته دلش ا ضطراب
ُ ُ
مثل سماور ی خوش جوش قل قل می زد !.....اما سعی کرد لحنش
مثل همیشه عاد ی باشد :
« از خ سرو چه خبر ..؟ ا صال وا سه چی تو ی این گرما رفته بندرعباس
!....؟»
فرزانه دستی به موهایش کشید و بی حوصله دستی در هوا تاب داد :
« ای بابا چند بار بگم !....؟ دوست خسرو تو ی بندر تصادف می کنه
و جون تمام خانواده اش خارج از ایران زندگی می کنن ،خساارو رفته
اونجا تا یه کمکی بهش بکنه  ...محض اطالع شما نیم ساعت پیش
با هم حرف زدیم و بهت سالم مخصوص و بلند باال یی هم رسوند »
فرزانه این را گفت و به ساامت پنجره ی قد ی تراس رفت و پرده را
اندکی پس زد ،نگاهش به سمت طبقه ی دوم خونه ی حاج خانوم
و پنجره ای که در ست ر وبرو ی سوییت فرهنگ باز می شد ن ش ست
و با نگاه خیره به ر وبرو ادامه داد:

215
« مامان مهری می گفت واسااه ی حاج حانوم م*س*تاجر جدید
اومده سه تا خانوم ه ستند از سه تا ن سل مختلف  ...مرد هم ندارند
 !...خدا کنه آدمهای بی حاشیه و بی دردسری باشند فردا قرار برای سر
سالمتی با مامان بریم خونه شون »...
پف کش دار ی کشااید و نفس هایش را بیرون فرسااتاد  ،فرزانه نمی
دانست حاشیه و درد سری به اسم خسرو زیر گوشش خودش نفس می
کشااد  ...دغل کار ی که به راحتی آب خوردن همه ی آنها را فریب
داده بود !...
بی حو صله از ر وی تخت برخا ست و در حالی که به سمت کمدش
می رفت گفت:
« لطفا می شه بری پایین ،می خوام لباس بشو شم ویه کم ا ستراحت
کنم و بعد هم می خوام ساک سفرم ر و ببندم دو سه ر وز ی باید برم
شهر ستان یکی از دو ستای حاج ر ضا چاپ خونه اش ر و می خواد
تعطیل کنه و لوازمش ر و گذاشته برای فروش »....
فرزانه دل از پنجره جدا کرد و سری به عالمت تایید تکان داد در حالی
که به سمت در می رفت گفت:
« با شه مزاحمت نمی شم  ...برو ا ستراحت کن تا یادم نرفته بهت
بگم سه شنبه تعطیلی رسمیه و مامان می خواد نذرش ر و ادا کنه سعی
کن تا اون ر وز برگرد ی درضاامن امشااب مهمون داریم  ...به ناهید
خانوم و مهناز گفتم برای شام بیان اینجا تا دور هم باشیم  ...فرامرز و
باغ سیب
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الهه هم ه ستن  ...البته اگه خانوم طاقچه باال نگذاره و ت شریف بیاره
»....
سشس با قر و غنبیله ای ادامه داد:
«تور و خدا تو هم یه نظر به چ شم خریدار مهناز ر و نگاه کن  ...شاید
خدا خواست و نظرت عوچ شد  ...واال به خدا من داداشم ر و جای
بد نمی شونم»!...
نگاه خریدار دیگر چه صیغه ای بود  !.......او باید پیش از هر چیز ،به
حال کا سه ی چه کنم هایش که ر وی د ستش جا مانده بود فکری
می کرد و متا سفانه گره سوال های بی جوابش به د ست گی سو همان
بال ی آسامانی باز می شاد  ...باید او را می دید و بابت رفتار زشاته اش
عذر خواهی می کرد باید بااو در مورد شخ صیت ق صه ی باغ سیب
صحبت می کرد و می فهمید چه مدت خ سرو را می شنا سد و چه
چیز ی باعث شده که او
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
این راز ها را در مورد خساارو بداند و آنها با وجود این همه نزدیکی بعد
از این همه سال بر حسب اتفاق تازه به آن رسیده باشد ...
از داخل کشو میز تحریرش باغ سیب پر دردسر را بیرون کشید و شماره
ی موبایل گیسااو را در تلفن همراهش ذخیره کرد  ....و بعد از تاملی
کوتاه برایش پیامک زد:
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« سالم فتوحی ه ستم ،لطفا اگه ممکنه می خوام باهاتون صحبت
کنیم » ...
پیام را ارسال کرد و منتظر جواب ماند ...
****
آفتاب ر وز جمعه با رس ایدن غروب از آساامان پر کش اید و رفت .....و
قیل وقال اسباب کشی هم با پهن شدن فرش ها ر وی موکت قهوه
ای و چیدن مبل ها به پایان رسید....
فقط چند تا کارتنی باقی مانده بود که باید آن هم به انبار ی که گو شه
ی پشت بام ساخته شده بود منتقل می شد ...
گلی خانوم نفس های خسته اش را با گفتن «خدایا شکرت این هم
از اسباب کشی امسال »....ر وی مبل هوار کرد و ر وبه گیسو شد:
« گیسااو اتاق کوچیکه که ر و یه کوچه باز می شااه مال توئه  ...یه کم
کوچیک هساات ولی کمد دیوار ی داره می تونی لباس هات ر و بذار ی
داخلش ...فردا هم که از سر کار برگ شتم تختت ر و با هم سر پا می
کنیم ...اتاق بزرگه هم که ر و به حیاط باز می شااه مال من و مامان
بزرگت»...
سشس در حالی که خم می شد تا گوشه ی فرش را صاف کند ادامه داد:
« پذیرایی یه کم درهم و برهمه ....امشااب ر و ب یا پیش ما بخواب تا
اتاقت فردا آماده بشه »....
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ُ ُ
گی سو به یاد خرخر های فوق وح شتناک مامان بزرگ گالب افتاد که
فقط برای گوش های کر قابل تحمل بود !....در حالی که میز تلفن
را جا به جا می کرد  ،نچی گفت و سری باال انداخت:
«مهم نیساات ریخت و پاش باشااه  ،تو ی اتاق خودم ر وی زمین می
خوابم  ...من شبها کتاب می خونم مزاحم شما نمی شم »....
گی سو این را گفت و به سمت اتاقش رفت  ،د ستش را ر وی د ستگیره
ی در گذا شت و چند بار آن را باال و پایین کرد و وقتی باز ن شد متعجب
پرسید:
«مامان در اتاقم باز نمی شه !....نکنه دستگیره ش خرابه و گیرو گور ی
داره یه ر بع پیش باز بود !....؟»
گلی خانوم با تعجب از جایش برخاست و به سمت در اتاق رفت و او
هم چند بار بی نتیجه دستگیره را باال و پایین کرد و زیر لب گفت:
« وای خدا  ...این دیگه خراب نباشااه ،که اصااال حوصااله ندارم دم
غروب برم و دنبال کلید ساز بگردم »!...
هنوز اخم های پر رنگ گلی خانوم کم رنگ نشااده بود که مامان
بزرگ گالب فاتحانه کل ید ی را از ج یب پیراهن گلی گلی اش بیرون
آورد و ر وبه آن دو که با دستگیره ی در کلنجار می رفتند تاب داد گفت:
«خودنتون ر و خ سته نکنید  ،آدم باید خودش عاقل با شه  ...در اتاق
ر و من قفل کردم » ....
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گی سو معترچ به سمت او چند قدم بردا شت و موهایش را که از فرط
عرق به هم چسبیده بودند را پس زد :
« عه  ...مامان بزرگ آخه چرا! ....؟ من که از قبل گفته بودم این
اتاق ر و می خوام »....
ُ
« ِدردو خانوم  !....ارد ناشااتا نده  ....این جا که ساابز ی فروشاای و
نونوایی نیست که اومد ی جا گرفتی  !.....پنجره ی اتاقی که می خوای
بردار ی ر و به اتاق همون شاخ شم شاد که صبح اومده بود کمک باز
می شه  ،پرده ی اتاقش توره ،خودم دیدم دم غرو بی اومد تو ی اتاقش
 ...به قدرتی خدا تو هم که همیشه یه شلوارک یه وجبی پاته و یه تاپ
بی آستین و یقه  !...تا برای اتاقت یه پرده درست و درمون نزدیم حر
ندار ی پات ر و بذار ی توش  ...اگه ناراضاای هم هسااتی بیا با مامانت
اتاق بزرگه ر و بردار ،منم میرم اتاق کوچیکه ...گلی از خستگی حواسش
َ
به این چیزها نیست ولی من حواسم خوب جمه »....
گلی خانوم لبخند قدر شااناسااانه ای زد و دو باره ر وی مبل خودش را
هوار کرد:
« دسااتت درد نکنه مامان خوب کار ی کرد ی فردا یه کم ز ود میام با
هم بریم پرده بخریم »....
لب و لوچه اش قدر ی آویزان شااد و انحنایی ر و به پایین گرفت اما با
صدای دینگ پیامک تلفن همراهش به ت صور اینکه اف سانه ا ست آن
را باز کرد با خواندن آن ابروهایش از تعجب ر و به باال پرواز کرد:
باغ سیب
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« سالم فتوحی ه ستم  ،لطفا اگه ممکنه می خوام با هاتون صحبت
کنم »...
به یادبخت النصاار خانه ی ر وبرو ی افتاد که مامان گالب به او می
گفت شاااخ شاامشاااد  !....اخم هایش درهم شااد  ،بی آن که پیام را
جواب دهد موبایلش را خاموش کرد و آن را ر وی میز تلفن گذا شت
و در حالی که به سمت حمام می رفت گفت:
« مامان من رفتم حموم  ،تمام بدنم خیس عرق و خاکی شده ....
لطفا حوله و یه دساات لباس تمیز از تو ی اتاقم که فعالدرش پلمپ
شده بیار»...
باغ سیبش هنوز به بار نن ش سته برایش درد ساز شده بود  !....این فرار
موقتی بود و می دانساات دیر و یا ز ود باز هم با فرهنگ فتوحی ر وبرو
خواهد شد !....
***
ِدردو  :دختر ب چه ی زرنگ  ،زنی یا دختری که در حضااور بزرگتر ار
خودش در سخن گفتن پیشی گیرد.
ارد ناشنا :دستور بی جا
قر و غنبیله :اطوار
دغل کار  :مکار  ،حیله گر
طاقچه باال :تکبر ورزیدن  ،افاده داشتن  ،مغرور بودن
هردمبیل :بی نظم و ترتیب  ،بی قاعده
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لقلقه:هر بانگ که در اضطراب و حرکت باشد ،آواز در اضطراب
خوش جوش :سماوریا دیگی که ز ود بجوشد « فرهنگ نامه ی د
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
هخدا»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
انگشت اشاره اش را فرضی ر وی گلهای درهم و بر هم قالی کشید ،که
درست مثل افکارش تمام خطوطش پیچیده درهم بود !...
« چیز ی شده بابا چند ر وزه تو ی خودتی ! ...؟»
با صدای پدرش بالفا صله چ شم از خطوط منحنی قالی گرفت و سر
برداشت و جواب داد:
«نه حاجی چیز ی نیست یه کم فکرم در گیر کنکور دکتری ست»...
حاج ر ضا یک برش طالبی به سر چنگال زد و به سو ی او گرفت و با
گو شه ی چ شم به سمت مهناز که کنار فرزانه ن ش سته بود ا شاره کرد،
سرش را قدر ی نزدیک تر برد و جایی حوالی گوش او گفت:
« بابا نمی خوای به مهناز فکر کنی  ...دختر خوبی ها !...؟ برادرش
که دامامونه ...و خوب می شنا سیمش و به غیر از گذا شتن پدر شون
خونه ی سااالمندان هیچ نقطه ی کور و تاریکی تو ی زندگی شااون
ندارند  ...خسرو و ناهید خانوم هم آرزو شونه که تو دامادشون بشی ...
َ
شم مردونه ام بهم می گه مهناز هم ازت خوشش میاد »...
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فرهنگ مساایر نگاهش به باغچه ی کنار دیوار وتک درخت توت آن
رسید  ...راز های رمان باغ سیب آن بال ی آسمانی اگر حقیقت داشته
با شد  ،زندگی خ سرو پراز نقطه که هیچ پراز سیاه چاله های عمیر و
تاریک بود !....
رازهایی که توان گفتنش را نداشاات و می بایساات پیش از هر چیز
صحت و سقم آن ها برایش آشکار می شد !....
انگشاتانش را م*س*تاصال از بال تکلیفی میان موهایش ر و برد و با
لحنی محکم تر از قبل گفت:
« حاجی لطفا شما دیگه تحت فشارم نذارید ،صحبت یه عمر زندگیه
بحث کفش تنگ و گشاد که نیست »!....
فرهنگ این را گفت و بازم هم موبایلش را چک کرد تا ببیند گیسااو
جوابش را داده یا نه ....؟ نفس عمیقی کشااید و درذهنش پر حرص
گفت  «:دختریه ِسرتر »!....

« فرهنگ خان می شه از کتابخونه تون یه چند تا کتاب امانت بدید

؟ قول میدم خوب ازش مراقبت کنم ،فرزانه جون بهم گفته که شما
چقدر ر وی کتابها تون حساس هستید »....
با صدای مهناز به آنی چشم از پوشه ی خالی پیامک تلفن همراهش
گرفت و ساار برداشاات و نگاهش به ساامت او چرخ ید و کوتاه و
مختصرو مفید گفت «:بله حتما »....
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مهناز به این «بله حتما  »...راضی نشد و هم صحبتی بیش از این می
خواست و پی بحث را گرفت :
از وقتی درساام تموم شااده فرصاات بیشااتری دارم تا کتاب بخونم و
ر وزهای کش دار تاب ستون فر صت منا سبیه برای گ شت و گذار تو ی
دنیای کتاب  !...فرزانه خیلی از مجموعه ی کتابهای شما تعریف می
کنه »!...
فرهنگ نیم نگاهی به مهناز انداخت که با اشااتیاق اورا می بلعید ...
میان افکار درهم و برهمش فقط نخ دادن های آ شکار خواهر شوهر
فرزانه را کم دا شت  !...مهناز ی که حاال با اور وبرو بود زمین تا آ سمان
با مهناز ر وز خواستگار ی فرزانه متفاوت بود  !....دختری گوشه گیر که
به ندرت می خند ید و از جمع فرار ی  ! ...چند ماه بعد از عروساای
خ سرو با فرزانه به لطف جیب برادرش به یکی از دان شگاه های پولی
رفت و یک سال قبل هم لی سانش را گرفته و مثل بند تنبان و صل
فرزانه بود و دمی رهایش نمی کرد ....
فرزانه از جایش بلند شد و د ست مهناز را گرفت و او را با یک حرکت
بلند کرد و تند و تیز از تخت چوبی پایین آمدند ر و به فرهنگ گفت:
« داداش یه پی شنهاد یونیک  !....اجازه ه ست تا شام آماده می شه با
هم بریم مقر رماندهی شاما و کتابخونه ات ر و به مهناز جون نشاون
بدیم!....؟»
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دلش می خوا ست سر فرزانه را با یک حرکت از تنش جدا کند تا دیگر
از این پیشنهاد های یونیک ندهد !....
ناهید خانوم لبخندش و سیع شد و نگاهش از خو شی درخ شید و
مهرانگیز خانوم هم از این ا یده اسااتق بال کرد  .ا ما فره نگ
م*س*تاصاال میان منگنه ی ر و در بایسااتی قرار گرفت  ،با اکراه می
خوا ست بلند شود که صدای زنگ خانه و ور ود فرامرز و الهه پی شنهاد
فرزانه را منتفی کرد و پی شنهاد یونیک فرزانه تا انتهای شب در حد یک
پیشنهاد باقی ماند ...
" فصل ششم"
اولین ر وز در خانه ی جدید شان حس و حال غریبی دا شت !....برای
اینکه آب و هوای دلش را به هوایی بهار ی برساااند وشاااد ی مهمان
دلش شود به سراغ اتاق ریخت و پاشش رفت و چند تا ر وزنامه به دل
ً
ً
شی شه ها چسباند تا بعداپرده مهمانش شود  !....و احیانا با آن بخت
النصاار چشاام در چشاام نشااود ! ...و از آنجایی که عادت داشاات میز
تحریرش کنار پنجره باشااد کشااان کشااان آن را تا کنار پنجره برد و
وسایل ر وی آن را سرو سامانی داد ...
لباس هایش را داخل کمد چید و کتابخانه اش را به دلیل سنگینی با
مکافات بیشاتری به کنج اتاق برد  ...حاال مانده بود سارو هم کردن
تختش ...باباز شدن در اتاق و شر بت آلبالو ی مامان بزرگ گالب گل
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از گلش شکفت آن را گرفت و الجرعه سر ک شید  ،گالب خانوم سری
در اتاق چرخاند و نگاهی به چیدمان آن انداخت و گفت:
« مادر اتاقت اندازه ی یه کف دساات جا داره این جور ی هم که
چید ی جا برای تختت نمی مونه !....من که می دونی پام درد می کنه
و د ستم از اون هم بدتر  !....صبر می کرد ی ع صری مامانت می اومد
با کمک هم تخت ر و سرو پا می کرد ی »!...
گیسااو با پشاات دساات عرق پیشااانی اش را پاک کرد  ،حر با مامان
بزرگ گالب بود این چیدمان برای این ف ضای کوچک منا سب نبود
...اما حاضر هم نبود
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
خودش را هنگام نو شتن از پنجره و آ سمانی که سهمش بود محروم
کند  ،ر وزها که می توان ست پرده را کنار بزند و از ر و شنایی ر وز ا ستفاده
کند ....و همین برایش غنی مت بود  !....لبهایش را که طمع ترش و
شیرین به خود گرفته بود را ر وی هم فشرد و گفت:
«گالب خانوم سااخت نگیر اگه یه پیچ گوشااتی برام بیار ی تخت ر و
علم می کنم و کنار در اتاق میذارم »....
گالب خانوم شانه ای باال انداخت و بیرون رفت و در را پ شت سرش
بست و گیسو ماند و اتاقی که هر گوشه اش ساز ی نا کوک می زد ....
****
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گاهی اوقات آدمها به دنبال بهانه ای ه ستند تا تنهایی های شان را کنار
یک دوست یا یک همسایه پر کنند و برای گالب خانوم حاال آن بهانه
پیدا شده بود  ،وقتی پیچ گو شتی را پیدا نکرد چادرش را ر وی سرش
انداخت و به سراغ حاج خانوم رفت  ،وفتی از بودن او هم ناامید شد
به نیت همسااایه ی ر وبرو که هنوز با آنها آشاانا نشااده بود در آهنی
سااختمان را باز کرد و با دیدن فرهنگ که چمدان به دسات از چهار
چوب در ح یاط می گذشاات پر چادرش را ر وی ساارش انداخت و
پرسید:
« سالم شاخ شمشاد خانوم والده خونه است !...؟»
فرهنگ چمدانش را میان دسااتانش جا به جا کرد و با دیدن کالب
خانوم به نشان احترام قدر ی سرش را خم کرد و پاسخ داد:
« سالم از ما ست  ..نه مادرم دی شب رفتند خونه ی خواهرم  ،امری
هست درخدمتم !....؟»
آه از نهاد گالب خانوم برآمد تیرش به سنگ خورد و با لبهایی منحنی
ر و به پایین جواب داد:
« کار خا صی نی ست مادر  ،آچار و پیچی گو شتی می خوا ستم تخت
گیسااو ر و ساارهم کنیم .رفتم از حاج خانوم بگیرم خونه تشااریف
نداشتند »
سشس نگاهش به سمت چمدان در دست او رفت و برگشت:

227
« مزاحمت نمی شم مادر به سالمتی مسافری  ،ممکنه دیرت بشه و از
اتوب*و*س جا بمونی ،برو به امان خدا»......
فرهنگ لبخندش عمیر شاادو جان دار  ...پیرزن شاایرین و خوش
سرو ز بانی بود  ....چهره گی سو پیش چ شمانش جان گرفت  ،بعد از
بی جواب گذا شتن پیامکش خب بدش نمی آمد این دختریه سر تر
را ببیند  ...لبخند ی ر وی لب نشاند و مودبانه گفت:
« عجله ای ندارم خانوم بزرگ ....با ماشااین خودم میرم ساافر ...
ا جازه بد ید من آ چار و پیچ گوشااتی از خونه بردارم و ب یام کمکتون
!...؟»
****
گالب خانوم یک ر بع بعد برگشت  ،البته با چند سایز پیچ گوشتی که
آن هم در دستان فرهنگ بود ....
گی سو وقتی صدای پرو مردانه ی فرهنگ و یاالله گفتنش رااز پ شت در
اتاق بسته اش شنید از تعجب چشمانش گرد و شدو گوش هایش تیز
 ! ...ناگفته یقین داشاات که مامان بزرگ گالب پیچ گوشااتی را پیدا
نکرده و به هوای این بهانه ی ترو تمیز و د ست به نقد یوا شکی و بی
سرو صدا به سراغ همسایه ها رفته تا به بهانه ی پیچ گوشتی بابی برای
هم صحبتی با آن ها باز کند و این بارآش را با جایش آورده  ...آن هم
چه آش شله قلم کار ی !....

باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

228

دلش می خوا ست سرش را به دیوار می کوبید  ...اما مجالی برای این
کار پیدا نکرد !....و در اتاق با ضرب باز شد و گالب خانوم سرش را از
ال ی در اتاق به داخل کشاااند و چادر ی گوله شااده در دسااتش را به
سمت او پرتاب کرد و گفت :
« چادر بنداز سرت  ،آقا فرهنگ پسر همساده ر وبرویی اومده کمک تا
تخت ر و سرو پا کنه  ....تو ی خونه پیچ گوشتی ر و پیدا نکردم » ....
همین را کم داشاات تا آن الهه ی اخالق پا به حریم اتاقش بگذارد ،
لپ هایش از حرص انباشااته شااده میان سااینه اش پر خالی شااد
...آهساته پا به زمین کوبید و درحالی که با عجله و پر شاتاب چادر را
ر وی سرش می نشاند از میان دندانهای به هم کلید شده اش آهسته و
پچ پچ وار گفت:
« مامان بزرگ از دست شما  ! ...زشته به خدا  !....خب به خودم می
گفتید می اومدم پیداش می کردم وا سه چی رفتی سراغ هم سایه ها ...
اصال شما کی رفتید که من متوجه نشدم !...؟»
گالب خانوم خودش را تمام قد به داخل ک شاند و در را پ شت سرش
بست و چشمانش را ُبراق کرد:
« آدم باید خودش عاقل باشااه  ...پیچ گوشااتی پیدا نکردم و حاج
خانوم هم نبود  ،رفتم از هم ساده ر وبرویی بگیرم که این بنده خدا ر و
دیدم چمدون به د ست دا شت می رفت  ،حاال هم اومده برای کمک
 ،بد کردم نذاشاتم این تیر و و تخته ها ی سانگین ر و بلند کنی ا ن
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هم به جای غرزدن ر وت ر و سفت بگیر بیا بیرون تا بگم آقا فرهنگ
بیاد تو »....
گیسااو چشاامانش را در حدقه تابی داد و پر چادر را تار وی پیشااانی اش
پایین ک شید و خودش را سفت و سخت پو شاند ...از ر وی تیرو تخته
های تختش که سرگردان رها شده بود جستی زد و به بیرون رفت.
****
نگاه شان به کوتاهی رعد ی که از آ سمان می گذرد با همان تالقی کرد
و فرهنگ با دیدن گی سو که چهره ی گردش در قاب چادر  ،دایره ای
سفید به نظر می ر سید  ،نگاهش را به زیر ک شاند و در سالم پیش قدم
شد و گیسو هم با نگاهی فرو افتاد گفت:
« سالم صبحتون به خیر ،ببخ شید باعث زحمت شدیم  ...اگه پیچ
گوشتی ها را لطف کنید خودم از َپسش بر میام خیلی سنگین نیست
»!...
فرهنگ پیچ گوشتی ها را دست به دست کرد و هنوز حس شرمندگی
سااایه ساارش بود ....خواهش می کنمی کوتاه و مختصاار گفت با
صدای گالب خانوم نگاهش ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶[ ,
ه سمت او چرخید :
« خیر ببینی مادر دیدم م سافری !....زیاد وقتت ر و نمی گیرم  ،همین
که چ هار چوبش ر و به هم پیچ کنی بق یه کار هاش ر و خودمون
باغ سیب
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خوش خوش انجام میدیم  ...هر بار که اسااباب کشاای داریم همین
بساطه  ...بعضی کارها مردونه است وز ور مردونه می طلبه »...
فرهنگ با نگاهی که به گل های قالی چساابیده بود از کنار گیسااو رد
شااد و بو ی خوش یاس زیر بینی اش پیچ ید و با اجاره ای گفت و
داخل شد...
نگاهش را در اتاق شاالو غ و درهم او چرخی دادکه چیدمان بی نظم
آن را بی نظم تر جلوه می داد  ...این دختر ته بی ساالی قه های دنیا
بود ،اگر جای تخت و میز تحریر را عوچ می کرد یقنا جای بیشاتری
نصیبش می شد  ....متعجب به سمت گالب خانوم که در آستانه ی
در ایستاده بود برگشت و پرسید:
« خانوم بزرگ بگید تخت ر و کجا می خواهید بذارید کارم ر و شرو ع
کنم !....؟»
«مادر یه کف دساات اتاق که خوش اندازه نیساات !.....تخت ر و بی
زحمت کنار در اتاق سر هم کن  ،فقط یه جور ی که در ر و باز و ب سته
بشه »....
فرهنگ از تعحب ابرو هایش به ساامت باال پرواز کرد  !....اگر تخت را
کنار در می گذاشااتند برای رساایدن به میر تحریر باید از ر وی تخت رد
می شد  !....سرش به سمت گالب خانوم چرخید و گفت:
« خانوم بزرگ این جا ف ضا کمه لطفا شما ت شریف ببرید بیرون تا
من کارم ر و شروع کنم »....
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با بیرون رفتن گالب خانوم فرهنگ نگاهش را در اتاق چرخی داد و
به ر وی میز تحریر گی سو ن ش ست  ،که چند برگ سفید کاغذ همراه
یک خودکار ر وی میز جا خوش کرده بود ...
بو ی یاس پیچیده در اتاق م شامش را به نوازش گرفت  ،نفس عمیقی
کشید و پر شد از عطر یاس و لبخند ی نرم ر وی لبش نشاند  ...با بسم
الهی کار را شروع کرد و وقت رفتن بو ی یاس را بی آن که صاحبش را
ببیند با خودش برد !...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۴ ۰۲.۰۹.۱۶[ ,
افسانه برایش زنگ تفریح بود مثل لبخند ی که بی دلیل ر وی لبها می
ن شیند  .....با او شاد بود و بی بهانه می خندید  !....اف سانه از زمین می
گفت و سراز آسمان در می آورد از خاطرات کارگاه نویسندگی آقای فخار
می گفت و یک باره به بازار ماهی فرو شها می رسید و جمله هایش به
کنکور و تاریخ اعالم نتایج کشیده می شد ...
عاقبت خسااته از پر چانه گی هایش  ،چهار زانو ر وی تخت گیسااو
نشست و سیب گال بی از میوه خور ی برداشت و در حالی که یگ گاز پر
صدا به آن می زد گفت:
« گیسااو باور کن از بس شاامال بودیم حس می کنم نم کشاایدم و
همچین یه وجب بگی ،نگی از قدم کوتاه شااده  ....اصااال دل تو ی
دلم نبود ز ود تر ب یام تهران و تا از اول ،اول ه مه چی ر و برام تعریف
کنی  ...دختر این چیز هایی که برام تعریف کرد ی ،خودش یه قصااه
باغ سیب
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ا ست ،می تونی با یه کم دخل و ت صرف یه رمان جدید بنوی سی !....
وای فکرش ر و بکن «خساارو » مرد ی ر و که قصااه اش ر و نوشااتی از
نزدیک ببینی فکر کنم خیلی ترسناک باشه !....؟ من که عالقه ای به
نو شتن و این جور چیزه ها ندارم به هوای تو کارگاه نوی سندگی ثبت
نام کردم و به خاطر خوش تیشی جناب فخار موندگار شدم  .تو االقل
دنباله ی نو شتن ر و بگیر بلکه به یه جایی ر سید ی و ما هم ُپز تو ر و
دادیم »....
سشس پر انرژی به سمت او خم شد و با همان شور و حرارت ادامه داد:
« راسااتی یه کشااف مهم هم داشااتم و فراموش کردم بهت بگم!....
آخرین ر وز کالس با گوش های خودم شنیدم آقای فخار  ،با یه لحن
عا شقانه پ شت تلفن مخاطبش ر و خانوم گل صدا می زد !....غلط
نکنم موضو ع عشر و عاشقی و این حرفها درمیونه »...
گی سو کنج لبش به سمت باال متمایل شد  ،خب این چیز تازه ای
نبودو او پیش از این به این کشااف مهم رساایده بود  !....و به احترام
،مرز ی به نام حریم خصوصی حرفی نمی زد تا خودش قصه ی دلش
را بگوید ....
با صدای اف سانه و ضر به ی آرامی که به پای او زد هوش و حوا سش به
سمت او برگشت :
«حاال این فخار ر و ولش کن  ....رمان جدیدت ر و کی شروع می کنی
از باغ سیب که چیز ی برات درنیومد....؟»
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گیسااو به یاد تمام زحماتی افتاد که برای خط به خط رمانش خر ج
کرده بود ،لبخندش پر ک شید  ،کنار اون ش ست وگیال سی را به دهانش
گذاشت و در حالی که نگاهش به گل صورتی ر و تختی اش بود جواب
داد:
« د ست و دلم به نو شتن یه رمان جدید نمی ره  ،نو شتن ذهن باز
می خواد و فکری آزاد  ،که در حال حاضر من هیچ کدومشون ر و ندارم
! ....دلم می خواد فقط به اتفاق های مثبت فکر کنم و به این که
سرانجام این راز ها به کجا ختم می شه فکر نکنم .....را ستش من
خواهر فرهنگ ر و از نزدیک ندیدم ولی دلم براش خیلی می سوزه !...
و تعجبم از کار خدا ست  !....چرا خدا خوا ست و من و سیله شدم تا
دست داماد ناخلف فتوحی ها ر و بشه !...؟»
افسانه سیب دیگری برداشت و شروع به گاز زدن کرد :
« می گم گی سو کاشکی جواب پیامکش ر و داده بود ی  ،شاید بنده ی
خدا می خواد ازت خواستگار ی کنه !....؟»
سیب گال بی برداشت و به سمتش پرتاب کرد و افسانه آن را میان زمین
و هوا گرفت و خنده کنان گفت:
« چرا عصاابانی می شاای! ...؟ خودت گفتی دلت می خواد به اتفاق
های مثبت فکر کنی  ....ولی خدایی از حر نگذریم  ،ا سم با کال سی
داره «فرهنگ فتوحی » باور کن دارم از فضااولی خفه می شاام تا از
نزدیک ببینمش » ...
باغ سیب
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افسااانه این را گفت و از ر وی تخت بلند شااد و به کنار پنجره رفت ،
پرده را قدر ی پس زد و نگاهش را به ر وی سوییت فرهنگ داد :
« دساات عمو جهانگیرم درد نکنه چه کوچه ی با حالی کاشااکی به
جای بر ج برای ما هم یه همچین محله ای پیدا می کرد  !...راساتی
گفتی دیروز رفته سافر ! ....؟ کاشاکی بود و از این جا دیدش می زدیم
»....
پر حرفی های افسانه تمامی نداشت و عاقبت گوشه ی پرده را رها کرد
و به سمت او برگشت :
«گفته باشاام از این به بعد زیاد میام این جا  !.....این کوچه با تمام
سادگی که داره آدم ر و به خل سه می بره و م سخ می کنه ....ا صال آدم
دلش می خواد این جا عاشر بشه و عصر ها که بو ی نم خاک حیاط
ها بلند می شااه  ،دزدکی بیاد کنار پنجره کشایک بکشااه و همین که
ع شقش از خونه اومدبیرون چادر بندازه سرش  ،به بهونه ای بره و یه
نظر ع شقش ر و ببینه و شبهای مهتابی تاب ستون بو ی یارش ر و از بین
شب بو ها حس کنه ....درست مثل این فیلم فارسی ها » ...
َ
افسانه استعداد این را داشت که در دم حالت را خوب کند....لبخند باز
هم ر وی لبش ن ش ست و غ صه هایش پر ک شید ند،کاله ح صیری
سوغات افسانه را ر وی سرش گذاشت و از جایش برخاست وصوفی وار
به دور خودش چرخیدو خواند:
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« بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذ شتم  /همه تن چ شم شدم و
خیره به دنبال تو گشاتم /شاوق دیدار تو لبریز شاده از جام وجودم/
شدم آن عاشر دیوانه که بودم».
****
صدای الله اکبر گلدست های مسجد محله به انتها رسید که گی سو پا
به کوچه گذاشت و بو ی نم خاک ر وی پرز های بینی اش نشست ....
حس مطبوعی سراسر وجودش را گرفت سرش را ر و به آسمان
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۴ ۰۲.۰۹.۱۶[ ,
ُ
باال برد و هال ل ترد و نازک ماه شااب اول را دید و کمی آن سااو ترش
ستاره ی درخشانی را .....چشم هایش را بست و در دلش خوشبختی
را آرزو کرد و ساار خوش از این حال خوب به راه افتاد اما عمر حال
حوبش به قدر چند گام کوتاه بود و با دیدن فرهنگ وچمدانی که در
دستش بود واز سر کوچه به سمت او می آمد گام هایش سست شد...
دلخور ی ته ته دلش بد جور ی بساااطش را پهن کرده بود !.....اما
تصمیم گرفت خانومانه رفتار کند و مثل دختر بچه ها عکس العمل
تند و نا به جایی ندا شته با شدو با سالمی کوتاه از کنارش رد شود!....
برای لبخند زدن هم منا سبتی ندید و د ست و دلباز از آن فاکتور گرفت
به کوبش پر صدای قلبش هم بهایی نداد ....
ولی فره نگ و گام های بل ند ترش ،م جال این کار را از او گر فت و
مجبور شد ر وبرویش بای ستاد  ،سالم گی سو به کم رنگی نور چراغ برق
باغ سیب
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کوچه بود که باال ی سر شان سو سو می زد و سالم فرهنگ با نگاهی
خندان همراه ...
فرهنگ با دیدن گیسااو سااعی کرد تعجب و هی جانش را مهار کند ،
عطر یاس نا خوانده باز هم مهمان بینی اش شد و ر وی پرز های آن
سفت و سخت ن ش ست  ،انتظار دیدن گی سو را آن هم تنگ غروب
در ست و سط کوچه ندا شت  ....حال که فر صت پیش آمده بود ،
برای عذر حواهی باید از جایی شروع می کرد ،چمدانش را در دستانش
جا به جا کرد بی تأنی و طمانینه گفت:
«سالم خانوم درخشان ،شبتون به خیر» ....
خب ازآن جایی که قرار بود خانومانه رفتار کند سرش را باال گرفت و با
گردنی افراشته جواب داد «:شب شما هم به خیر »...
برخورد شای سته و نرم گی سو شرمنده ترش کرد  ،د ستی به موهایش
کشید و سر به سمت آسمان بلند کرد و نگاهش را از هال ل ماه گرفت
و ر وی قرص صورت گی سو ن ش ست  ،دلخور ی هنوز در گو شه وکنار
ز وایای صااورتش مو ج می زد ،وسااط کوچه جای مناساابی برای عذر
خواهی نبود  !....و عذر خواهی از طریر تلفن و پ یا مک هم برای
رفتار ناجوانمردانه اش کفایت نمی کرد  ،سری به اطرا ف چرخاند تا از
خلوتی کو چه مطمئن شااود  ....ن یاز به م قد مه چینی حتی کوتاه
داشاات و عاقبت میان دل دل هایش دل به دریا زد و آهسااته و نرم
گفت:
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« چقدر جالبه که دساات ر وزگار چپ و راساات ما ر و ساار راه هم قرار
میده » ! ...
گی سو معذب از موقعیت پیش آمده م سیر نگاهش را به انتهای کوچه
داد و نقطه ای پر رنگ میان جمله های فرهنگ گذاشت :
« ولی به عق یده ی من ا گه قرار باشااه بری نونوایی و نون بخری ،
ر بطی به ر وزگار بینوا نداره و مر بوط می شه به سفره خالی از نون ...
آقای فتوحی درست نی ست و سط کوچه با هم صحبت کنیم ممکنه
یکی از همسایه ها هرلحظه بیاد بیرون و سوء تعبیر بشه »...
گیسو این را گفت و می خواست از کنارش با عذر خواه کوتاهی رد شود
که فرهنگ سد راه شد و به اخم های درهم و چ شمان فرو افتاد اش
نگاه کرد و با لحنی آرام گفت :
« بله حر باشماست  ....ولی فکر می کنم ما هم نون نداشته باشیم
 ...و اگه اجازه بدید چمدونم ر و بذارم خونه ،میرم چند تا نون تازه می
گیرم و سهم شما ر و هم کنار می ذارم  ....هوم نظرتون چیه ...؟»
ساار بر داشاات و نگاهش با چشاامان تیره ی فرهنگ تالقی کرد که
میان تاریک و ر وشن کوچه تیره تر به نظر می رسید  ،قدمی پس رفت
ودستس به پر شالش کشید :
« ممنونم از لطفتون  ...دلم نمی خواد سااوء تفاهمی برای خانواده
هامون پیش بیاد ...فکر نمی کنم درست باشه شما برای خونه ی ما
نون بگیرید »...
باغ سیب
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فرهنگ با لبخند ی عمیر دندانهایش را به نمایش گذاشت و تصنعی
اخم هایش را ر وی هم انداخت :
« اون قساامتش ر و بسااشرید به من  ،من هم به این مسااائل خیلی
پابندم  ،خیالتون راحت باشااه  ،نمی ذارم سااوء تفاهمی پیش بیاد
...فقط تو ی خونه برای نون نخر یدن یه بهونه ی ب یار ید  ،حاال ا گه
ممکنه تشریف ببرید خونه» ....
لحن نرم فرهنگ و تنور داغ صدایش یخ های گیسو را آب کرد و اخم
هایش رنگ باخت  ،نگاه فرهنگ ر و به جلو بود سکوت فا صله ی
بیشان !...
گیسااو میانه ای با لجباز ی های دخترانه و کل کل های لوس و بی
معنا نداشاات سااری به عالمت تایید تکان داد  .کوتاه گفت« :از
لطفتون ممنونم زحمت می کشید »...
سااشس راه رفته را برگشاات و بو ی یاسااش را برای فرهنگ به جا
گذاشت....
فرهنگ به رفتن گیسااو چشاام دوخت و نمی دانساات چرا !...؟ ولی
خساتگی رانندگی و سافر مثل دودی به هوا رفت و محو و نابود شد
!....
لبخند ی ر وی آرام شش ن ش ست و هال ل ماه شب اول را به فال نیک
گرفت و بعد از داخل شدن گیسو به خانه  ،او هم به سمت خانه شان
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راهی شااد تا چمدانش را بگذارد و برود نان تازه بخرد ،نانی که بو ی
دلجویی  ،عذر خواهی و آشتی داشت ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۶ ۰۳.۰۹.۱۶[ ,
از بو ی نان تازه در خانه غوغا می کرد  ....این اولین نانی بود که برایش
رنگ و طعمی چون باقلوا ش ایرین و دلچسااب داشاات و با ز بان بی
ز بانی  ،بو ی عذر خواهی می داد ....
به ابت کار این مرد خوش قد باال هم ،با ید آفرینی بل ند باالیی می
گفت !....همچنین به خودش که تنور خاموش شاطر نانوا را به بهانه
ی استراحت  ،بهانه کرده بود !....
مهرانگیز خانوم بسااته ی گز را همراه تکه های نان ساانگک که با
ساالیقه برش خرده و پر بود از دانه های ریز کنجد به ساامت گالب
خانوم هول داد و گفت:
« خانوم بزرگ ببخشااید برای خوش آمد گویی دیر خدمت رساایدیم
َ
....حقیقتش فردا آش نذر ی داریم و گرف تار و َرتر و فتر کار های
نذر ی پزون بودیم  ....گفتم به بهانه ی آشنایی با فرزانه خدمت برسم
و برای فردا که تعطیلی رساامی هم هساات دعوتتون کنم تا تشااریف
ب یار ید  ،ساار این د یگ خیلی ها حاجت گرفتن ،ان شاااالله همه
حاجت بگیرند و فرزانه ی من هم قاطی اونها »!....
گی سو نگاهش را به سمت فرزانه برگ شت و نا مح سوس او را زیر نظر
گرفت  ،چهره ی خوبی دا شت و حالت چ شمان مورب و مژهای پر
باغ سیب
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مشکی اش او را به یاد فرهنگ می انداخت و بی شک هر کس آنها را با
هم می دید به نساابشااان پی می برد .....خیلی هم خوب به خودش
رساایده بود و لباس هایش هم شاایک و مارک دار بودند و دساات
بندپهن طالیش کنار انگ شتر های پر نگینی که به انگ شتاش دا شت
،زیاد ی به چ شم می آمد  !....گویا خ سرو کنار خوش گذرانی هایش از
فرزانه هم غافل نشده بود!....
گالب خانوم که دلش غنج می رفت برای این همسااا یه باز ی ها ،
لبخند ی ر وی لبهایش ن ش ست و در حالی که گره ر و سری فیروزه ای
اش را باز و بسته می کرد  ،،نگاهش به سمت مهرانگیز خانوم برگشت:
« نذر تون قبول ،ان شاااالله اگه عمری باشااه خدمت می رسایم ....
خدا ر و شکر بعد از این همه سال م*س*تاجری ،جایی اومدیم که
جنس همساااده هاش از طالس و حرمت و حر همساااده ر و می
شناسن»....

گلی خانوم با چشاام و ابرو  ،به نان های ُبرش خورده و بسااته ی گز
اشاره کرد و با لبخند ی بحث رابه دست گرفت:
« مهرانگیز خانوم د ستتون درد کنه .....همین نون ها تازه کافی بود
چرا دیگه زحمت کشیدید ! ....؟»
فرزانه که زیبای گلی خانوم به دلش خوش نشسته بود و مدام شباهت
چشم و ابرو ی خوش تراش او رابا گیسو مقایسه می کرد ،جواب لبخند
گلی را داد:
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« گلی جون  ...شرمنده می خواستیم عصر خدمت برسیم  ،داداشم
مسافرت بود منتظر شدیم تا بیاد و یه شر بت خنک دستش بدیم و با
خیال راحت بیام ،بعد هم که نیومده رفت نون بگیره و کلید خونه
ر و با خودش نبرد و بازم منتظر شاادیم تا برگرده  ...به قول مامانم
سهم نون شما امروز تو ی سفره ی ما بوده این گز هم از آب گذ شته
اس و داداشم سوغاتی آورده »...
فرزانه این را گفت و در حالی که به مادرش ا شاره کرد تا بلند شود ادامه
داد:
« دیگه دیر وقته  ،انشالله آشنایی بیشتر باشه واسه بعد ،به امید خدا فردا
منتظرتون هسااتیم  ...من امشااب باید برگردم خونه ی خودم  ،ولی
فردا حتما در خدمتتون هستم »....
با رفتن فرزانه و مهرانگیز خانوم گی سو تکه ای از نان سنگک تازه را به
دهان گذاشت که از گز هم برایش شیرین تر و دلچسب تر بود !....
***
گالب خانوم عاشر این محله و کوچه و همسایه هایش بود ....
کوچه ای که کا سه ی هم سایه گری اهالی آن به راه بود و مدام از این
خانه به آن خانه پرو خالی می شد  !...وقت عزا وعرو سی ،خو شی و
ناخوشاای  ،مثل یک فامیل کنار هم بودند به خصااوص وقتی پای
نذر ی پزون و آش نذر ی که به میان می آمد آسااتین های همت باال
زده می شد و هر کس گوشه ای از کار را می گرفت ...
باغ سیب
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در ح یاط خانه ی فتوحی ها همهمه ی به پا بود د یدنی ! ....همه
بودند از هم سایه ها ی «کوچه در دار» گرفته تا فامیل ،دو ست و آ شنا
 !....فتوحی ها برای خودشااان قبیله ای بودند کوچک وخانواده ی
آنها تاج این قبیله !....
بزرگ تر ها ر وی تخت چوبی کنج حیاط نشسته و عده ای دور دیگ
آش نذر ی جمع شده بودند وخانوم ها هم هر یک به نوبه ی خود
کار ی را از ر وی زمین ساابک می کردند و بازار بگو بخند و شاااد ی
میانشان داغ ،داغ بود!...
آش نذر ی را به ر وش ستنی بار گذا شته بودند  ....از همان نذر ی هایی
که زیر دیگ هیزم و تخته پاره ی چوب می گذارند  ...بو ی سااوخته
ی چوب و دود ف ضا را پر می کند ...و صدای چرق و چور وغ چوب
ها همراه قل قل آش گوش ها را که هیچ  ،اشااتها را هم نوازش می
دهد...
گی سو در آ ستانه ی درحیاط قبل از داخل شدن ای ستاد و نگاهش را در
حیاط با صاافای خانه که بو ی زندگی از ساارو ر ویش می بارید چرخی
داد و به حوچ گرد وسط حیاط رسید با کاشی های فیروزه ای و فواره
ی و سط آن که دل می برد  ....فواره با اندک م سافتی باال می رفت و
دایره وار به داخل حوچ بر می گشت و بر سر ماهی های قرمز داخل
آب فرود می آمد ....

243
ما مان بزرگ گالب پیش از آن دو دا خل شااد و مهرانگیز خانوم با
دیدن آنها پر چادرش را قدر ی باالتر کشااند و به اساتقبالشاان رفت و
قبل از این که به آنها برسااد گیسااو با دیدن آن همه آدم و همهمه ی
میانشان  !....سرش را بیخ گوش مامان گ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۶ ۰۳.۰۹.۱۶[ ,
لی اش ر و برد و معترچ گفت:
« اگه من نخوام آش نذر ی بخورم کی با ید ببینم !....؟بابا من دی گه
بزرگ شدم چرا من ر و مثل کیف د ستی هر جا که میرید با خودتون
می برید !....؟»
گلی خانوم لبخند مصانوعی ر وی لبش نشااند و از میان لبخند ی که
ر وی لبهایش بود ریزو آهسته گفت:
«گیسااو ....خانومانه رفتار کن در گوشاای حرف نزن ،زشااته  ،دارند
نگاهمون می کنند »....
فرهنگ که کنار دیگ دو زانو نشااسااته بود و چوب به داخل آتش می
ریخت ...با صاادای خوش و بش مامان مهری اش به آنی ساارش به
سمت در حیاط کج شد با دیدن گی سو که قرص صورت سفیدش در
شال سرمه ای می درخ شید ،لبخند ی به نرمی حس خوبی که ر وی
دلش ن ش سته بود ر وی لبش جای گرفت ...برز و سرش را بیخ گوش
فرهنگ فرو کرد و درحالی که یک چشمش پی گیسو بود  ...پچ پچ وار
گفت:
باغ سیب
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« داداش فره نگ نظرم عوچ شاااد  ...این دختر م*س* تاجر
جدیدمون عجب پوساات هلویی داره  !...ال مصااب پوسااتش مثل
برگ گل می مونه  ...خوش چشم و ابروهم هست »...
فرهنگ دساات به زانو گرفت و از جایش بلند شااد باحرفهای برز و
حس بد ی ته دلش شروع به قل قل کرد و از «دکتر ریاحی » دو ست
خانواده گی شان که کار او ای ستاده بود قدر ی فا صله گرفت و سرش را
بیخ گوش برز و فرو برد و محکم و بی پرده پچ پچ زد:
« تو آدم ب شو نی ستی ! ....؟ این با دختر های دور و برت فرق می کنه
 ...دورش ر و خط بکش  ...نشرس از ک جا می دونم که تا آدم نشاای
محاله بهت بگم »
برز و با لبخ ند ی عمیر از او فاصاا له گر فت و ن گاه متعجبش را به
دوخت و با همان لبخند موذیانه پچ پچ هایش را ردیف کرد:
« اوهوکی  !...قر بون فرهنگ ادبت برم  ،خب ز ودتر بگو  ! ...باشااه
یه کم آدم می شم جون من بگو از کجا می شنا سیش !....؟ باور کن
خودمم فهم یدم ع یار این یکی فرق داره ،یکی دو بار تو ی راه پله ها
دیدمش ،حیلی نجیب و خوش عیاره » ...
برز و با دیدن گیتی همان «دنیا »دختر ا سماعیل آقای بقال که سینی
چای را میان مهمانان می چرخاند هول و شااتاب زده مکالمه اش را
قطع کرد و قدر ی از فرهنگ فا صله گرفت و به سمت سینی رفت
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درحالی که اسااتکان چای را بر می داشاات زیر لبی و کوتاه ر و به گیتی
گفت:
« دستتون درد نکنه این چای خوردن داره ها »!...
و لبخند لوس گیتی که عشوه ای هم چاشنی اش بود نصیبش شد...
فرهنگ هم برای خوش آمد گویی د ستی به شلوار خاکی اش ک شید و
با قدمهای محکم و چهره ای که لبخند ی هم ر ویش نشااسااته بود
چند قدم فا صله را کوتاه کرد به سمت گی سو خانواده اش راهی شد و
ر وبرویشان ایستاد  ،با وقار ر و به گالب خانوم و گلی شد و گفت:
« سالم خانومها سر افرازمون کردید »....
گلی خانوم که بعد از اسااباب کشاای اولین بار ی بود که فرهنگ را می
دید تحت تاثیر متانت و وقار او لبخند ی ر وی لبش نشاند :
« ساالم از ماسات ...نذرتون قبول  ،چه می کنید با زحمات ما !...؟
ببخشید راه و بی راه باعث زحمتتون می شیم »
فرهنگ نگاه نجیبش را به ُسر داد و با کلماتی متین پاسخ داد:
« خواهش می کنم هر چه کردم انجام وظیفه بوده »....
گالب خانوم با دیدن توا ضع فرهنگ ر وبه حاج ر ضا که کمی آن سو
تر ایستاده بود شد ،آب و تابی به جمله هایش دادو گفت:
« ماشااالله ماشااالله  ...خدا تو ر و واسااه پدر و مادرت نگه داره ....
خوش به سعادت شون »...
سشس نگاهش به سمت فرهنگ برگشت و اضافه کرد:
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« یه م شت ا سشند برای خودت بریز تو ی آتیش یه وقت نظر تنگ ها
،چشمت نکن مادر »....
فرهنگ تشکر کوتاهی کرد ،سر برداشت و نگاهش با گی سو تال قی کرد
 ،به نشااان احترام و سااالم ،سااری کوتاه خم کرد و گیسااو دلش در
حوضچه ای از خوشی افتاد و سیراب شد و جوابش را به همان شیوه
ی خودش داد .
حس سرخو شی نابی بال  ،بال زنان ر وی بام دل فرهنگ ن ش ست ،
حس غریبی که برایش تازگی داشاات و نمی دانساات چرا!..؟ ولی مثل
نسیم خنک بهار ی حالش را خوش می کرد !...
به سختی نگاهش را به زنجیر کشید تا بار دیگر به سمت گی سو سرازیر
نشود و با صدای مامان مهری اش نگاهش به سمت او چرخید:
« تو ر و خدا چرا سر پا ای ستاده اید !....؟ بفرمایید ر وی تخت بن شیند
بگم خدمتتون چای بیارند »....
گی سو همراه مامان گلی اش آهسته و نرم قدم بر می داشت و بی آن که
سر بلند کند با فا صله ی اندکی ازکنار فرهنگ گذ شت و باز هم عطر
یاسش را برای او و حال خوشش به جا گذاشت.
*
اوهوکی:واژه ای که بیان شااگفتی یا تحقیر به کار می ر ود مانند واژه ی
زکی .
چرق و چور وغ :صدای سوختن چوب
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**
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۳۸ ۰۶.۰۹.۱۶[ ,
همه ی همسایه ها  ،به همراه چند تایی از دوستان و اقوام فتوحی دور
د یگ آش شااله قلم کار نذر ی جمع شاادند ...و هر یک در باب
حاجت گرفتن از این دیگ آش خاطره ها و داستان ها می گفتند .
مامان بزرگ گالب  ،گلی خانوم و گیسااو هم کنارشااان ایسااتاده ودر
سااکوت چشاام و ساارشااان بین حرفهایی که رد و بدل می شااد می
چرخید....
گی سو همه را با دقت  ،ولی نا مح سوس زیر نظر دا شت  ،سنگین و
متین  ! ....و حواسش خوب جمع بود تا نگاهش عمد ی به سمت
فرهنگ بر نگردد  ،از برز و و با آن باز و های باد کرده و گردن کوتاهش
هم خوشش نمی آمد به یاد دیروز صبح افتاد که اتفاقی در راه پله ها به
هم ر سیدند و چ شمان برز و سرتا پای او را با یک نگاه خریدار وجب
کرد و او با سالم کوتاهی مثل باد از کنارش گذشت و بیرون رفت...
م یان قبی له ی فتوحی ها چند تایی دختر جوان هم بودند  ...وبین
آن ها دختری که مهناز صاادایش می زدند نظرش را ج لب کرد ....
مهنازچهره ای کشیده داشت با چانه ای
نوک تیز و گونه های برجسته  ،چشمان درشت و بی حالتش راه و بی
راه به سمت فرهنگ بر می گشت و با دیدن او ّبراق می شد !....
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خب بدش نمی آمد می فهمید این مهناز چند تا کاسه زیر نیمه کاسه
اش پنهان کرده !....که این چنین آ شکارا بین جمع نگاه بی پروایش
را به سمت فرهنگ می کشاند !....
برای این مو ضو ع فقط کافی بود  ،خیلی خانومانه کنار مامان بزرگ
گالب بایسااتد وگوش هایش را هم قدر ی تیز کند ....تا مامان بزرگ
خوش فکر و خوش سرو ز بانش با ر وشی
که خاص خودش بود شجره نامه ی دو ست و فامیل فتوحی ها در
چشم به هم زدنی از زیر ز بان مهرانگیز خانوم بیرون بکشد !...
به همین جهت خیلی نرم و زیر پوسااتی مابین مامان گلی و گال ب
خانوم قرار گر فت و ت مام حواسااش به ساا مت گفتگو های او با
مهرانگیز خانوم جلب شد....
« مهرانگیز خانوم .....دختر خانومتون ،فرزانه خانوم تشااریف ندارد
!....؟ ندیدمشون  ...؟ از حاج خانوم شنیدم که به سالمتی پسر بزرگت
ر و زن داد ی ،عروس گلت چطوره !...؟،خوبند که ان شاالله »....
مهرانگیز خانوم با شاانیدن اساام الهه سااعی کرد آبرو دار ی کند و اخم
هایش درهم نرود ماهرانه جواب داد:
« دساات ب*و*سااند  ...عروساام ،مادرشااون مریض احوال بودند
نتو ست بیاد  ...فرزانه هم شوهرش صبح از سفر برگ شته یه کم دیگه
پیداشون می شه »....
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مهر انگیز خانوم این را گفت و پر چادرش را تا ر وی لبهایش باال آورد و
با چشم و ابرو مهناز را نشان داد :
« گالب خانوم اون دختری که مانتو ی شکالتی پو شیده و شال هم
رنگش هم سرشه خواهر دامادمونه ،اسمش مهناز و کنار دستش ناهید
خانوم مادر شه  ...بعض شما نبا شه خانواده ی خیلی خوبی اند  ...از
خدا که پنهون نی ست از شما هم پنهون نبا شه که نیومده مهرت به
دلم نشسته  ....مهناز ر و برای پسرم فرهنگ نشون کردم »...
گالب خانوم کنجکاو قدو قامت مهناز را و جب کردو چانه ی تیز و
چشمان درشت و بی حالت او به مذاقش خوش نیامد ولی شرط ادب
را نگه داشت :
« به سالمتی  ...مبارکا باشه ،ان شاالله به پای هم پیر شن »...
حاج ر ضا به سمت دیگ رفت و مالقه ی د سته بلند را از برز و گرفت
و آن را در دیگ آش چرخی داد و به حرمت مو ی ساافید گالب خانوم
ر و به او گفت:
« گالب خانوم ت شریف بیارید آش را هم بزنید ان شاالله خدا حاجت
دلتون ر و بده»...
مامان بزرگ گالب لبخند ی ر وی لبهای چروکش نشااساات و چند
قدمی پیش گذا شت و با ت شکر کوتاه د سته ی مالقه را چرخاند  ،دایره
ی آرزو های او محدود می شد به خوشبختی گلشرو گی سو و دیدن تنها
پسرش گرشا»...
باغ سیب
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مرد ی از میان جمع با صدایی بلند گفت یه صلوات محمد ی ختم
کنید وصلوات بر محمد و آ ل محمد فضا را معطر کرد ...
بعد از گالب خانوم نو بت دیگر بزرگتر های جمع رساا ید و هر یک
مالقه را یک دور می چرخاندند و یه دیگری می دادند ...
مهرانگیز خانوم به کنار دیگ رفت و مالقه را از خواهر شوهرش گرفت
و در حالی که یک چشمش به فرهنگ و چشم دیگرش به مهناز ر و به
جمع گفت :
«حاال نوبت جوون تر ها ست ان شاالله که لباس خو شبختی تن شون
کنن » ...
سشس سرش به سمت مهناز چرخید و ادامه داد:
« بیا مهناز جون از تو شروع می کنیم ان شاالله سفره ی شاد ی و
عروسی برات پهن کنم »....
فرهنگ تا ته منظور مادرش را گر فت و اخم هایش نا خود آ گاه در
هم شد و بی آن که به مهناز حتی نیم نگاهی بکند سرش را به سمت
برز و چرخاند ....
ناهید خانوم قدر شنا سانه لبخند ی ر وی لبش جان گرفت ومهناز از
این توجه ی خاص میان جمع حساای مثل غرور و برتری به سااایر
دختر ها به خ صوص دختری که پو ست سفید و چ شم ابرو ی نابش
بد جور ی نظرش را جلب کرده بود پیدا کرد  ،نیم نگاهی به ساامت
فرهنگ انداخت و با ت شکری کوتاه خرامان خرامان به سمت دیگ
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رفت و مالقه را بدساات گرفت و در حالی که نگاهش به داخل دیگ
آش بود چند دور ی آن را چرخاند ...
برز و خنده هایش را میان لبهایش فشرد و با انگشت شستش گوشه ی
ابرویش را خاراند و سر بیخ گوش فرهنگ برد :
« فکر کنم طرف کارش خیلی گیره !...چساابیده به دیگ ولش نمی
کنه »!...
عاقبت تاب نیاورد  ،طاقتش طاق شد و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۳۸ ۰۶.۰۹.۱۶[ ,
دور چ هارم که مهناز مال قه را در د یگ می چر خاند با لحنی شااو خ
گفت:
«مهناز خانوم اگه حاجتون زیاده بگید ما هم نوبت مون ر و بدیم به
شما بلکه کارتون راه بیفته !...؟»
شوخی تلخ او لبخند ر وی لبها نشاند ومهناز هم برایش پشت چشمی
باریک کرد و ازدیگ فاصله گرفت ...
جوان ها به کنار دیگ رفتند و بل شویی به پا شد که آن سرش نا پیدا
 !....هر کدام مال قه را به ز ور از دیگری می گر فت و یک دور آن را در
داخل دیگ در حال قل زدن می چرخاند و مالقه را به دیگری می داد
...
اما گیسااو که دور از جمع جایی کنار بوته ی یاس ایسااتاده بود  ،برای
گرفتن حاجت و هم زدن آش پیش قدم نشد ودر حالی که برگ های
باغ سیب
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بوته ی یاس را نرم نوازش می داد و دستی سرو گوش آنها می کشید ،بی
توجه به همهمه ی که به پا بود در دلش نجوا کنان گفت:
« خدایا برای بر آورده شدن حاجت نیاز ی به دیگ آش نیست  ،فقط
یه دل صاف و ساده می خواد و یه دعای از ته ته دل  ...خواسته های
من زیاد نی ست خو شبختی مامان گلی ر و می خوام و سالمتی و طول
عمر برای گالب خوش عطر و بوم  ...اگه زحمتت نمی شااه من ر و
هم خوشبخت کن » ...
گیساو حواساش پی نوازش برگها ی بوته ی یاس بود و فرهنگ تمام
حواسااش پی او ...بو ی یاس حیاط را برداشاات و به آساامان برد ...
فضای دلش معطر شد !...
به سختی چ شم گرفت و سر به زیر انداخت  ،نفس عمیقی ک شید و
دسااتهایش را مشاات کرد  ،گویی بخواهد حس تازه شااکفته اش را از
نگاه نا محرم پنهان کند !....
با صلوات دسته جمعی و تعارف مهرانگیز خانوم و حاج رضا مهمانان
به داخل خانه دعوت شدند  ....گی سو دل از بوته ی یاس جدا کرد و
همراه گالب و گلی خانوم راهی شد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۶ ۰۶.۰۹.۱۶[ ,
داخل خانه ی فتوحی ها بر عکس حیاط قدیمی اش  ،ب سیار شیک
و به ر وز بود و همه چیز از تمیز ی می درخشاا ید ،دور تا دور سااالن
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صندلی هایی از جنس ا ستیل چیده ودوتا میز از جنس سنگ مرمر
هم وسط سالن بودو چمد شاخه گل تر و تازه مهمانش ...
انتهای سالن ر وی میز ناهار خور ی که صندلی دور و برش نبود  ،یک
ظرف بزرگ میوه خور ی و کنارش چند پارچ خوش تراش پرشااده از
شر بت های رنگی و لیوان های خوش دست دیده می شد ...
گالب خانوم که فراموش کرده بود تا باد بزنش را همراه خودش بیاورد
 ...از همان بدو ور ود چشمش پی دریچه ی کولر می چرخید و عاقبت
خوشحال و خندان آن را یافت و ر وبرویش نشست...
حاج ر ضا با صدای بلند به همه خوش آمد گفت و مهرانگیز خانوم
هم پشت بندش تعارف هایش را ردیف کرد و سشس چند قدم فاصله
ی خودش را با مهناز کوتاه کرد و سرش را قدر ی نزدیک تر کشاند :
« مهناز جون قر بون قدو باالت برم ،پا شو شر بت و میوه تعارف کن
 ...منم برم زنگ بزنم به زن داداشاات ببینم چرا دیرکردن !....؟ قرار
بود همین که خ سرو خان از فرودگاه ر سید لباس عوچ کنن و بیان
این جا »....
مهناز لبخند ی ر وی لبش ن شاند و نا خود آگاه چ شمانش به سمت
گی سو برگ شت که بی توجه به او نگاهش به ر وبرو بود  ...و یک چ شم
پرو پیمان و غلیظ گفت و درحالی که ر و فرشای های پر از پولکش زیر
نور لوستر های ر وشن می درخشید ،کرشمه کنان به سمت میز ناهار
خور ی و میوه و شر بت ر وی آن رفت ...
باغ سیب
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گالب خانوم که گرما طاقتش را طاق کرده بود ساار بیخ گوش گیسااو
فرو برد و پچ پچ کرد:
« گیسااو  .....جلد ی برو از خونه باد بزن من ر و بیار مامانت اینقدر
هولم کرد یادم رفت باد بزنم ر و بردارم  ..باد این کولر هم کفاف این
گر ماو جمع یت ر و نمی ده مادر !.....اون باد بزن جد یدم ر و ب یار که
افسانه از شمال برام سوغات آورده ها »...
گی سو از ت شنگی حس می کرد لبهایش بهم چ سبیده ا ست با ز بان
لبهایش را تر کرد و قبل از اینکه سینی شر بت های خوش آب و رنگ
مهناز به او برسد چشمی گفت و راهی شد ...
***
وقتی به ایوان خانه ر سید ،نگاهی گذرا به سمت دیگ آش انداخت که
چند تا مرد دور و بر آن جمع شااده و در حال صااحبت بودند و برز و
میان آنها یکه تاز ی می کرد و صدای خنده هایش بلند و رسا بود .
نگاهش را به آنی به کاشاای های زیر پایش داد و از م یان انبوه کفش
های تلنبار شده که بی نظم جلو ی در رها شده بودند و بع ضی ها
ر وی کله ی هم سوار  !....دمشایی ابری مامان بزرگ گالب را که مثل
ُ
لواشااک آلو ش ال و وارفته بود را به پا کردو دوان دوان از پله های ایوان
پایین آمد و با همان سر به زیر افتاده به سمت در حیاط رفت و می
خوا ست کار ی کند تا در ب سته ن شود  ،تا وقتی برگ شت مجبور به زنگ
زدن نباشد ...
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کمی چشم چرخاند و خم شد و از تخته پاره هایی که کنار در حیاط و
داخل کوچه رها شااده بودند تکه چوبی برداشاات و میان در حیاط
گذاشت و خوشحال از این موفقیت سر برداشت و قامتش راست شد
و برگ شت و هنوز قدمی برندا شته بود که محکم به سینه ی فرهنگ
برخورد کرد و درد غریبی میان بینی اش پیچید وامتداد این در به پیشانی
اش هم ر سید با چ شمانی که از درد ر وی هم ف شار می داد د ست ر وی
بینی اش گذاشت و چشمانش را که باز کرد با نگاه متعحب فرهنگ و
لبهایی که لبخند ی ر وی هم آن بود مواجه شد !....
از شاادت دساات پاچگی سااالمی بی وقت گفت  ،قدمی پس رفت و
ناگ هان پایش ر وی تخته پاره ای که میخی قطور از آن بیرون آمده بود
ن ش ست و درد ی فوق ت صورش از کف پایش شروع شد واز ک شاله ی
رانش باال رفت و به رگ و پی مغزش رسید !...
چنان که درد بینی بینوایش را فراموش و حلقه های ا شک ناخودآگاه
چشاامانش را شاافاف کرد  .....وقتی پایش را باال آورد در کمال حیرت
متوجه شااد که میخی که از دل تخته پاره بیرون آمده همراه دمشایی
ابری به کف پایش دوخته شااده اساات  !...و دلش از درد ریسااه رفت
...قطره اشکی از یکی از چشمانش ُسر خورد  ،از ر وی تیغه ی بینی اش
گذشت و شور ی آن به لبهایش رسید....
فرهنگ با دیدن این صااحنه هول و شااتاب زده کنار پای او زانو زد و
معترچ گفت:
باغ سیب
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« دختر حواست کجاست  ...ببین با خودت چی کار کرد ی ! ....؟»
گی سو از شدت درد و حلقه ا شک ن ش سته در چ شمانش فرهنگ را که
کنار پایش زانو زده بود تار و لرزان می د ید  ...درد امانش را بر ید و می
خواست خم شود تا میخ را به همراه تخته پاره از کف پایش جدا کند
که فرهنگ مانع شد و شتاب زده گفت:
«نه نه  ..دوال ن شو  ...ممکنه میخ بی شتر تو ی پات فرو بره  ،بذار من
برات درش میارم »....
سشس د ست بزرگ و مردانه اش را از ر وی شلوار به دور مچ پای گی سو
حلقه کرد و به آنی با یک حرکت تیز و سااریع تخته را همراه میخ از
کف پای او بیرون ک شید و گی سو از شدت درد یک آخ خفیف و کوتاه
گفت و و نگاهش به سمت میخ برگ شت  ،هرچند که به بزرگی میخ
طویله نبود ولی برادر کوچکترش حتما بود !....
فرهنگ نگاهی به جوراب سااف ید او که غرق خون بود انداخت و
چشم از رد خونی که ر وی میخ به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۶ ۰۶.۰۹.۱۶[ ,
جا مانده بود گرفت  ،دستی به زانو برخاست و به چشمان گیسو که پر
از حلقه ای اشااک بود و اما پر غرور نمی بارید چشاام دوخت و قدمی
پس رفت و با دیدن رنگ پریده ی گیسو با شتاب گفت:
« خوبی ! ....؟»
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سشس قدر ی به افکارش سرو سامان داد و جمله هایش را از حالت
صمیمی بیرون آورد و ادامه داد:
«خانوم درخشااان تشااریف بیارید داخل یه چیز ی بخورید رنگ به
ر وتون نمونده  !....باید جورابتون ر و هم در بیارید  ،ببیند اگه م شکلی
هست بریم درمانگاه » ....
بله رنگ به ر ویش نمانده بود و باید به درد بینی اش و دردو سااوزش
کف پایش  ،حس بد دساات و پاچلفتگی را هم اضااافه می کردو
شرمندگی هم کنارش  ....لبهایش را از شدت درد ر وی هم فشرد وتاب
ای ستادن ندا شت پایش را ر وی دمشایی ابری که یک سوراخی کف آن
خودن مایی می کرد گذاشاات و با کل ماتی بی جان که حس و رمقی
نداشت جواب داد:
« ممنونم چیز مهمی نیساات میرم خونه ی خودمون و پام ر و ضااد
عفونی می کنم »
گی سو این را گفت و درحالی که سعی می کرد لنگ نزدند و به سمت
خانه ی شان راهی شد و نرم و مالیم مثل بو ی یا سی که از او طراو ش
می شد گفت  «:نذرتون قبول»....
سااشس کلیدش را که یک قور باغه ی ساابز با نمک از آن آویزان بود
بیرون آورد و بی آن که نگاهی به پ شت سرش بیندازد داخل شد ....و
فرهنگ تمام هوش و حواسش ناخواسته همراه گیسو راهی شد ....
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گی سو وقتی به خانه ر سید پایش را که از شدت درد ز وق ز وق می کرد و
گاهی هم تیر می کشید را ر وی مبل دراز کرد و برای مامان گلی پیامک
زد  ،مخت صر و البته با اندکی سان سور گفت میخ کف پایش فرو رفته و
دیگر بر نمی گردد .
*
فرهنگ با رفتن گی سو ب سته شدن در آهنی خانه  ،هوش و حوا سش
پخش و پالیش را جمع کرد ودسااتی به م یان موهایش فرو برد  ،به
داخل رفت و با اخم هایی گره شده کنار گوش برز و که مشغول خوش
و بش و بگو و بخند با چند تا از هم سایه ها بود ،آه سته و پچ پچ وار
گفت:
« مرد حسابی بهت نگفتم این تخته پاره ها که خردشون کرد ی پر از
می خه  !....یا میخ هاش ر و در ب یار یااین که همین طور ی ک نار در
پخش و پالشون نکن !...؟»
برز و که تمام هوش و حواسااش پی بگو و بخند هایش بود و جرعه
جرعه شر بتش را می نو شید ،تقریبا چیز ی از حرفهای او متوجه ن شد
و فقط سری تکان داد و چشم گفتن های سرسری اش را ردیف کرد
و فرهنگ با صدای نازک مهناز سرش به سمت او چرخید و نگاهش
به سمت سینی و لیوان شر بت داخل آن نشست :
« برات شر بت آوردم تا گرم ن شده بخور ....آالن برات میوه هم میارم
»...
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فرهنگ از این همه صاامیمیت یک باره ی مهناز که به لطف فرزانه
ن صیبش شده بود ،ابروهایش رنگ تعجب گرفت و به آنی تبدیل به
اخم شد !.....
رفتار و اخالق مهناز گویی دچاره زلزله ای چند ریشتری شده بود  ....و
با مهناز ی که تنها توجه اش در دو سااه سااال اخیر فقط نگاهها ی
ممتددش بود و دیگر هیچ  ،زمین تا آسمان فرق داشت !...سینی را از
دست او گرفت و با لحنی که قدر ی خشک و بدون انعطاف بود گفت:
« ممنونم نیاز ی نیست میوه بیارید »....
سشس صدایش را آهسته تر کرد و با همان لحن محکمش ادامه داد:
« شااما برید داخل فعال حیاط آقایون جمع شاادند و محیط مردونه
است اگه چیز ی نیاز باشه خودم از مامان مهری می گیرم »...
مهناز نگاه م شتاقش را از فرهنگ و ابرو های پرو پیمان و م شکی اش
گرفت  ،کشته و مرده ی همین غیرت های مردانه و زیر پوستی او بود،
سرش را به زیر انداخت و با چ شمی ظریف داخل شد و فرهنگ با
رفتن مهناز قدر ی از دیگ در حال قل زدن و جمع مردانی که دور ش
بودند فاصله گرفت .....
حاال یک عذر خواهی بایت بی احتیاطی برز و به عذر خواهی قبلی اش
از اضااافه شااده بود دلش را قایقی کردو به دریا انداخت و برای گیسااو
پیامک زد:
« حالتون چطوره !....؟»
باغ سیب
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پیامک هرچند کوتاه بود اما حال و هوای دل گی سو را مثل نسیمی به
نوازش گرفت و بتادین را ر وی میز گذاشت و مثل خود او کوتاه جواب
داد:
« خوبم از لطفتون ممنونم »
پیامک را چند بار با دقت خواند آن را ار سال کردو فرهنگ با صدای
دینگ دینگ پیامک موبایلش به سرعت آن را باز کرد و خواند ....
و همانطور که لبخند ی نرم ر وی لبش بود زیر لب خیلی خیلی آهسته
،جور ی که گوش نشوند و دل بشنود گفت  «:دختره ی سرتر »....
**
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۲ ۰۷.۰۹.۱۶[ ,
بع ضی از اتفاق ها به ظاهر شرا ست  ،ولی اگر خدا بخواهد خیری در
آن پنهان شده  !...حاال فرو رفتن میخ به پایش سبب خیر شده بود
تا بهانه ای برای نرفتن به مهمانمی و نذر ی پزان پیدا کند !...
از تصااور اینکه خساارو ساااالر ی را از نزدیک ببیند مو ی تنش که هیچ
موهای افکار ش هم سیخ می شد !....
البته چ هل دقی قه ی ب عد ما مان گلی به همراه گالب خانوم و یک
کا سه آش نذر ی برگ شتند ...گلی خانوم سرا سیمه کنار پای او که آن را
ر و مبل دراز کرده بود نشست و در حالی که به سوراخ به جا مانده کف
پای گیسااو نگاه می کرد با جمله هایی که بو ی دلسااوز ی و نگرانی
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دا شتند اما به ر وش و سبک و سیاق مادرانه  ،پ شت سرهم و بی وقفه
می گفت:
« دختر مگه کور ی !...؟ چه جور ی میخ رفت تو ی پات  ....وقتی
پبامک داد ی دل تو ی دلم نبود ز ودتر بیا م خونه  ،اصال نفهمیدم چی
کوفت کردم»!....
گلی خانوم پ شت سر هم می گفت و گی سو کا سه ی آش ر وی پایش
بود و تند و پ شت سرهم  ،بی وقفه قا شر هایش پرو خالی می شد
ودرد کف پایش را پ شت خنده هایش پنهان کرد و با همان دهان پر
گفت:
« مامان چیه شهر ر و شلوغش کرد ی !...؟ زخم شم شیر که نخوردم
فردا خوب خوب می شه »!...
گالب خانوم از سرویس بهداشتی بیرو ن آمد و با گوشه ی پیراهن گل
دارش دستهایش را خشک کرد و ر وبرو ی آنها نشست ر و به گیسو شد:
« دختر لج نکن پاشاو یه توک پا بریم درمانگاه ساوراخ کف پات ر و
نشون بدیم  ....خیال ما هم راحت بشه »..
قا شر بعد ی را پر پیمان تری از قبلی در دهانش جا داد  !....به جای
سوراخ کف پایش باید به حال سوراخی ریز ی که در احساسش بوجود
آمد و هر بار که فرهنگ را می دید وسیع تر می شد فکری می کرد ! ...
و با صدای مامان بزرگ گالب حواسش پی او رفت:
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« می گم گلی اون دخترر و دید ی که اول مهمونی شاار بت تعارف می
کرد....؟ خواهر شااوهر فرزانه ساات و اساامش مهنازه  ....مهرانگیز
خانوم می گفت برای پساارش فرهنگ نشااونش کرده  ،می گم ها
....حیف این پسر به این شاخ شمشاد ی نیست !....؟»
گلی خانوم تمام هوش و حوا سش پی سوراخ کف پای گی سو بود و
پنبه را به بتادین آغ شته کرد و محکم چند بار کف پای او ک شید و بی
توجه به صدای آخ بلند گیسو با لحنی هشدار گونه گفت:
« مامان لطفا  !...به ما چه مر بوطه ان شاالله مبارکشون باشه »....
« چیه توام  ! ....تا حرف حر از دهن من در میاد میگی مامان لطفا
!....بی راه که نمی گم »....
سشس پ شت چ شمی برای گلی باریک کرد و ر ویش را به سمت گی سو
چرخاند:
« این ه مه دختر خوب که آدم خط می ک نه به گرد ی صااورت و
هی کل پرو پیمون و خوش قواره شااون ن گاه کنه  ....چی بود اون
دختره ی بی قواره و افاده ای »!....
گلی خانوم که تا ته ته منظور او را گرفته بود می خواساات یک مامان
لطفا دی گه هم بگو ید اما مجالی نشااد با صاادای زنگ مو بایلش
حرفش را قورت داد و تماس مهرداد را هم بی جواب گذاشت  ...وخم
شااد و بساااط پانساامان را جمع کرد و درحالی که به ساامت اتاق
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م شترکش با گالب خانوم می رفت تا به قیلوله ی تاب ستانی اش بر سد
گفت:
« من میرم یه چرتی بندازم  ،گیسو تو هم نمی خواد از جات بلند بشی
فعال به پات فشاار نیار  ....یه سااعت دیگه بلند می شام با هم بریم
درمانگاه تا دکتر پات ر و ببینه شاااید الزم باشااه واکساان کزار هم بزنی
»...
گالب خانوم با رفتن گلی و بسته شدن دراتاق آب دهانش را فرو داد و
ر و به گی سو که به ته کا سه آش ر سیده بود از دو یا سه تا نخود و عدس
سبز ی باقی مانده ی آن هم نمی گذشت گفت:
« می گم نخود چی .....فردا با هم بریم آرایشگاه یه دستی به ابرو هات
بکشه ،حیف این چشم و ابرو نیست که دیده نشه !....؟»
گی سو که ا صال در باغ نبود و دلش می خوا ست کا سه ای دیگر از آش
بود تا باز هم می خورد بی حواس گفت:
« خودت ر و به زحمت ننداز مامان بزرگ فردا خودم تمیزش می کنم
»....
« خو به خو به  ....الزم نکرده ابروهای نازنن یت ر و مثل دمشایی لنگه
به لنگه ،تا به تاش کرد ی ...فردا صبح با هم می ریم آرایشگاه...قدیما
وقتی دختر سر سفره ی عقد می نشست دست تو ی صورتش می برد
ولی حاال دوره زمونه عوچ شااده  ...دختری که به خودش نرسااه به
چشم نمیاد »...
باغ سیب
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گیسااو دل از کاسااه خالی آش کند و آن را کنار دسااتش گذاشاات و با
اشتیاق گفت:
« باشااه مامان بزرگ ،قبوله ابروهام ر و تمیز می کنم وموهام ر و هم
کوتاه  ...یه مدل خوشگل تابستونی »....
گالب خانوم با شنیدن این حرف ر سما جوش آورد و انگ شت ا شاره
اش را به سمت او گرفت :
« بی خود کرد ی ِدردو خانوم  !....وای به حالت اگه ببینم یه سانت از

موهات ر و کوتاه کرد ی تازه داره می رسه به گود ی کمرت »...

گالب خانوم این را گ فت و دسااتی به زانو یش گر فت و از جایش
برخاست و درحالی که او هم برای خواب نیمروز می رفت ادامه داد:
« قساامت نبود داماد مهرانگیز خانوم ر و ببینم .....نبود ی ببینی  ،یه
خ سرو خان می گفت و چند تا ترو تازه ترش از دهنش می ریخت ...
ناهید خانوم زن بد ی نبود  ،ولی مهناز به چشمم نیومد »!...
گالب خانوم رفت و گیسااو را با حجمی از افکار درهم و بر هم تنها
گذاشت  ...فکر خسرو ساالر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۲ ۰۷.۰۹.۱۶[ ,
ی حس منفی و بد ی که به او داشت  ،ر وی تمام افکار مثبتش نشست
 ...و می دانسات دیر یا ز وداو را خواهد دیدو یقین داشات که فرهنگ
خوش قدو باال با آن چشاام های تیره که تا عمر جان نفوذ می کرد
بی خیال باغ سیب وماجرا هایش نخواهد شد.
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*
گاهی اوقات زنگ تلفن همراه بی آن که دکمه ی تماسااش را لمس
کنی خودش پیام رسااان خبری می شااود  !....و دلیلی تا راز ی بر مال
شود !...
فرهنگ با شاانیدن صاادای زنگ موبایلش از داخل سااالن با عذر
خواهی کوتاهی پر عجله به سااالن آمد و به ساامت میز ناهار خور ی
رفت تا مو بایلش را از ر وی میز بردارد و ناگهان پایش به صااندلی که
کت خ سرو ر وی شانه های آن سوار بود ا صابت کرد و هر دو با هم
واژگون شدند ....
صاادای آخ خفیفش در گلو جا ماند ،خم شااد تا ابتدا کت خساارو را
بردارد که ناگهان دو تا بلیط هواپی ما از ج یب کتش ُساار خورد و به
زمین افتاد ....به قدر نفسی درنگ کرد خب منطقی و اخالقی اش این
بود که بلیط ها را بی آن که ن گاه کند ساار جایش ب گذارد  ....اما
و سو سه مثل مار ی به دور افکارش چنبره زده بود و دمی رهایش نمی
کرد ....
صدای زنگ موبایلش بی وقفه ای سکوت پشت سر هم می نواخت
و او با وسوسه هایش دسته و پنجه نرم می کرد .....اگر پیش از خواندن
باغ ساایب بود یقینا بلیط ها را بی آن باز کند به ساارجایش بر می
گرداند ...عاقبت ت سلیم و سو سه ها شد و به آنی آن را باز کرد  ،اولین
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بلیط به نام خسرو ساالر ی صادر شده بود ،مبدا تهران و مقصد جزیره
ی کیش  ...تاریخ برگشت برای صبح امروز بود!....
صدای خنده های خسرو از حیاط که با آب و تاب از سفر بندر عباس
و گرمای طاقت فرسااایش می گفت به گوش می رسااید از این همه
دور ویی حالش دگرگون شااد و باغ س ایب و تمام اتفاقاتش مثل پرده
ی سینما پیش چشمش جان گرفت  ...دستهایش را از شدت خشم
مشاات کرد  ...اخم هایش درهم گره شااد آن هم کور کور  !.....باید
بلیط دوم را نگاه می کرد تا ببیند به نام چه کسی صادر شده اما مجالی
نیافت و با صاادای فرزانه که ریسااه وار صاادایش می زد به طرفه العینی
بلیط ها را به داخل جیب کت سرازیر کرد....
« فرهنگ کجایی تو! ....؟ مو بال یت خودش ر و کشاات چرا جواب
نمی د ی ....؟ »
سشس در آ ستانه ی در سالن پذیرایی ای ستادو به صندلی واژگون ا شاره
کرد و ادامه داد:
« چرا صندلی افتاده زمین !....؟»
گیج و منگ بودن برای حالی که داشاات کم بود  !....خم شااد تا
صندلی را بردارد و در همان حال جواب داد:
« چیز ی نیست اومدم تلفنم ر و بردارم پام خورد به صندلی و افتاد ....
»
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« مخاطب پ شت خط تلفن همراهت که کا سب نبود و تما سش
خود به خود قطع شد حداقل بیا بریم داخل حیاط  ،خسرو سراغت
ر و می گیره  ...تور و خدا واساااه ی این مه ناز بد ب خت هم این
قدرطاقچه باال نذار گ*ن*ا*ه داره »...
سری به عالمت تایید تکان داد  ،سشس خم شد و صندلی واژگون را
سر پا کرد و چقدر دلش می خواست کسی افکار واژگون شده ی او را که
ر و به دره ی عمیقی از شک و تردید و افکار منفی سرازیر بود  ،سر پا می
کرد....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۸ ۰۸.۰۹.۱۶[ ,
با جمع شدن ب ساط آش نذر ی ،خ ستگی از سرو کولش باال می رفت
 ....جسمش خسته و ذهن نا آرامش از راز هایی که می دانست و جرات
بیان آن را حتی به پدرش را نداشت ،خسته تر!....
آه سته و پیو سته برزخ تردید هایش به جهنم واقعیت تبدیل می شد
 ....نیم ن گاهی به فرزانه اندا خت که با گونه های گل افتاده کنار
خسرو نشسته بود وسر خوش از حضور خسرو قاشر هایش را از آش پر
و خالی می کرد ....و با حظی وافر چشاام به دهان خساارو داشاات که
متکلم وحده بودو درحالی که آش می خورد ازسفرش می گفت ....
َ
« مهندس چه خبر !....؟ر وبراه نیستی !....؟ امشب خیلی تو لکی ....
!؟ سگرمه های تو همت ر و بذارم پای خستگی یا سوراخ شدن کشتی
هات ....؟»
باغ سیب
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با صدای خ سرو سر بردا شت  ،نگاهش به سمت خ سرو برگ شت که
کنار بوته ی یاس تکیه به مخده قرمز رنگ نشااسااته بود و صاادایش
حکم چکشاای را داشاات که بر تار و پود مغزش کوبیده می شااد !...
لبخند ی کم رنگ به اجبار ر وی لبهایش نشاند :
« امروز ر وز شلوغی بود شما بذارید به پای همون خستگی » ....
« فرزانه چشاام غره ای جانانه ر وانه ی فرهنگ کردو ساار بحث را به
سمت دیگر چرخاند و ر و به مهرانگیز خانوم گفت:
« مامان تور ور خدا ببخشید  ...امسال نشد برای آش نذر ی بیام کمک
 ...می خوا ستم برم فرودگاه دنبال خ سرو تا با هم بیایم این جا  ،ولی
نذا شت و گفت خودش میاد خونه  .....وقتی هم ر سید خ سته بود ،
دوش گرفت و ا ستراحت کرد ....ان شالله سال دیگه جبران می کنم
»....
مهرانگیز خانوم تابی به هیکل فر به اش داد و چادرش را از زیر پاهایش
بیرون آورد و ر وی هم سوار کرد و درحالی که چ شمش به ناهید خانوم
و مهناز بود گفت:
« عیب نداره مادر خوب کار ی کرد ی شااوهرت واجب تره ......منم
دساات تن ها نبودم  ،ناه ید خانوم در حقم خواهری کرد  ...مهناز
جون هم بود و مثل پروانه دورم می چرخید وکار های ر وی زمین ر و
سبک می کرد ،همسایه هابودند  ....شکر خدا امسال از هر سال هم
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بهتر و آبرو مندانه تر برگزار شااد ....فقط جای بچه ام فرامرز خیلی
خالی بود»...
ناهید خانوم با لبخند ی از ساار رضااایت خواهش می کنمی گفت و
نگاه مهناز پی واکنش فرهنگ مثل بومرنگ به سمت او بر می گشت
...
خساارو با نوک پا کاسااه ی خالی آش را پس زد و با انگشاات کوچک
دسااتش همان که یک بند نداشاات و حلقه ای نقره ای زینتش بود،
گوشااه ی ابرویش را خاراند و باد ی به غبغب انداخت ر و به مهرانگیز
خانوم با لحنی پراز گوشه و کنایه گفت :
« مهرانگیز خانوم از فرامرز چه خبر ....؟ خیلی وقته ند یدمش ،می
گم البد الهه خانوم اجازه نداده بیاد ! ....؟»
سشس پوزخند ی معنا دار ی زد و با قیافه ای حر به جانب ادامه داد :
« اصااال حرف خودمون ر و بزنیم  ،خوبیت نداره آدم غیبت کنه و بار
گ*ن*ا*هش ر و ساانگین  ،آ قا ی مه ندس هم که ر وی برادر
گرامشون تعصب خاصی دارند ،البد کار ی داشتند »....
فرهنگ نگاه تند و تیزش به سمت او برگ شت  ...فرامرز برایش خط
قرمز بود و حاال خ سرو با آن سابقه ی درخ شانش در ست ر وی خط
ایسااتاده بود ....از این ه مه دو ر ویی و ر یای او حس خفگی تا بیخ
گلویش باال آمد  ...حاج رضااا فضااای نا آرام را حس کرد و برای تغییر
آن بحث را به دست گرفت:
باغ سیب
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« خ سرو خان حال دو ستتون که ت صادف کرده چطوره به شکر خدا
بهتر شدند!...؟»
خسرو دستش را از ر وی شانه ی فرزانه رد کرد و سوار شانه ی او شد ،او
را قدر ی به خودش نزد یک تر کرد و با لحن همیشااه خونسااردش
جواب داد:
« شکر  ...وقتی می اومدم بهتر بود  ...بنده ی خدا تمام خانواده اش
اون ور آب بودند ،همین که پاشون رسید ایران و بعد هم بندر عباس،
برگشتم تهران راستش دیگه نمی شد کرکره ی نمای شگاه پایین بمونه
 ...یه آدم مطمئن هم تو ی دساات بالم نیساات که کار ها ر و بهش
ب سشرم ،هر ر وز که در نمای شگاه ب سته با شه میلیونی وا سم ضررداره ،
خودتون که اوضاع اقتصاد ی دستته حاجی »....
حاج رضاا به عالمت تایید ساری جنباند و می خواسات بحث کار و
کاسبی را باز کند اما خسرو مجالی نداد و ر و به فرهنگ شد و گفت:
« مهندس تو ی اون دم و دستگاه انتشاراتی یه کار ی هست دست این
آبجی مار و هم بند کنی ...؟ از وقتی لیسااانش ر و گرفته جفت پا رفته
ر وی اع صاب من که بره سر کار ...را ستیاتش خودم زیاد آ شنا تو ی
دست و بالم دارم ولی ته دلم قرص نیس  ! ...نمی شه که یه دختر َبرو
ر و دار ر و هرجایی بفرستم ملتفتی که !....؟ می دونم منشی دار ی ببین
می تونی یه جور ی دسات به سارش کنی به جاش مهناز ما ر و بذار ی
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جاش !.....ن قل پول و حقوقش هم نیس  ،که خودت بهتر می
دونی این پول های میلیونی پول خرد ته جیب منه »!....
بله ملتفت بود  ...خیلی هم خوب  ،خساارو می گفت و صااحنه به
صحنه باغ سیب پیش چ شمانش جان می گرفت ....برای خ سرو
ناموس دایره ی کوچکی دا شت که محدود می شد به هم سر ،خواهر
ومادرش و الغیر !...
ناهید خانوم با دیدن چهره ی درهم فرهنگ لب گزید و با چشاام
وابرو او را نشان داد و و کوتاه و هشدار دهنده به خسرو گفت:
« خساارو جان مادر ......آقای مهندس ر و تو ی ر و در بایسااتی نذار ،
زشته »....
فرهنگ با همان اخم های درهم نگاهش را
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۸ ۰۸.۰۹.۱۶[ ,
از گلهای رنگ و ر و رفته ی قالی گرفت  ،ساار برداشاات و با چشاامان
ملتمس فرزانه تالقی کرد و دلش به حال بیچارگی خواهرش سوخت
که به خاطر یک نقص عبد و عبید خساارو و خانواده اش شااده بود
.....به جمالتش رنگ و لعابی آرام داد و شاامرده و البته مودبانه ر و به
ناهید خانوم جواب داد:
« ناه ید خانوم حرف ر ودر باسااتی نیس  ،از وقتی که حاج رضااا
مسئولیت دفتر انتشارات ر و به من سشرده  ،خانوم سبحانی تو ی دفتر
َ
کار می کنند ،خم و چم کار دسااتشااون اومده و کارشااون هم خیلی
باغ سیب
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خوبه ،نمی تونم بی دلیل عذرشااون ر و بخوام  ...شاارمنده که نمی
تونم کار ی برای مهناز خانوم انجام بدم »....
سکوت سنگینی بر ف ضا حاکم شد و خ سرو تاب «نه» شنیدن را
نداشت با سگرمه های درهمش وهمان انگشت کوچکش گوشه ی
ابرویش را خاراند و دهان پر کرد تا با ر وش خودش که بریدن ساار با
پنبه بود حرفی بزند اما برز و با تلفن به جایش کا سه و کوزه ی جمله
بند ی های خساارو را به هم ریخت و فرهنگ با عذر خواهی کوتاهی
راهی سوییت خودش شد.
رفت و نگاه غمیگن فرزانه و سر فرو افتاده اش دلش را به درد آورد باید
با گیسااو حرف می زد و حدا قل تکلیف بالتکیفی های خودش را
ر وشن می کرد و پیش از هر چیز باید عذر خواهی می کرد....
*
پایش را ر وی ت خت دراز کرد  ،حاال با ید به ز وق ز وق کف پایش درد
آمشول کزار را هم اضااافه می کرد  ....تکیه اش را به لبه ی تخت داد و
کتاب «کل یدر» را باز کرد تا غرق در دن یای شااگفت انگیز و جادویی
کلمات شااود  ،اما زنگ موبایلش مجالی نداد  .با دیدن شااماره ی
فرهنگ برق به آنی از تمام سلول هایش گذ شت و باعث شد سیخ
سر جایش بن شیند !.....نفس عمیقی ک شید تا هیجانش را قدر ی آرام
کند و سشس دکمه ی تماس را فشرد و خانومانه جواب داد:
« بله بفرمایید»....
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فرهنگ ر وی لبه ی تخت نشست تا افکارش را نظم دهد سرش را به
زیر انداخت و پنجه هایش را به میان موهایش فرو برد و بعد از نفس ای
عمیر گفت:
« سالم خانوم درخ شان فتوحی ه ستم حالتون چطوره پاتون بهتر
شد ...؟»
گی سو از ت صور اینکه فرهنگ برای احوال پر سی زنگ زده ته ته دلش
چند حبه قند آب شد ،د ستش را ر وی جای آمشول که به طرز غریبی
درد می کرد فشار داد و چینی هم به بینی اش جواب داد:
« ممنونم چیز خاصی نبود بهترم » ...
چ شمان سرکش و خوش تراش گی سو پیش چ شمانش جان گرفت و
سر برداشت و نگاهش را به پنجره ی اتاق او داد  ،نرم و شمرده گفت:
« می دونم در خواساات ز یاد یه !.....ولی می خوام خواهش کنم فردا
بیرون از دفتر انتشارات ببینمتون »...
سشس بعد از اندکی تعلل  ،به قدر فرو دادن آب دهانش  ،ادامه داد:
« البته سوء تفاهم ن شه  ،اگه می گم بیرون از دفتر انت شارات برای اینه
پدرم گاهی به دفتر انتشارات سر می زنه و دلم نمی خواد تعبیر اشتباهی
بشه »...
گیساو نفس هایش از هیجان به شاماره افتاده بود وقلبش پر کوبش
 ! ...اما سعی کرد به رفتارش مسلط باشد :
« می شه بشرسم موضو ع صحبتون چیه !...؟»
باغ سیب
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« خانوم درخ شان می خوام در مورد باغ سیب با شما صحبت کنم،
پای تلفن نمی شااه  ،لطفا براتون اگه مقدور به آدرسای که پیامک می
کنم تشریف بیارید یا اصال هرجای که شما بگید من میام »...
گیسو از ر وی تخت بلند شد و لنگان لنگان به پشت پنجره رفت ....
نرم و آه سته گو شه ی پرده را به کنار ی زد و فرهنگ را از پس پرده ی
تور دید که ر وی لبه ی تختش ن ش سته و با ژ ست خا صی با سر فرو
افتاده یک آرنجش ر وی زانویش بود و د ست دیگریش و صل گردنش
......
خب بدش نمی آمد با این پساار خوش قدو باال که چشاامان گرم و
گیرایی هم دا شت و هر لحظه نفوذش به ر وزنه ی اح سا سش بی شتر
می شد مالقاتی دا شته با شد  ...باید تکلیف باغ سیب را هم رو شن
می کرد و فرار راه حل منطقی نبود ...
فرهنگ با سکوت ممتدد گیسو سر برداشت و اورا دید که گوشه پنجره
ایستاده و پرده را قدر ی به کنار زده  ،یقین داشت که او را تماشا می کند
!....خنده هایش را م یان لبهایش فشااردو با لحنی که ته خنده ای
میانش مو ج می زد پرسید:
« خانم درخشان پشت خطتید!....؟»
گیسااو با دیدن نگاه صاااف و م*س*تقیم فرهنگ به ر وبرو که به
پنجره ی اتاق او منتهی می شد  ،شتاب زده گو شه ی پرده را رها کرد
و به کنار ی رفت:
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« بله بله حواسم به شماست لطفا آدرس ر و برام پیامک کنید  ،فقط
جای دور نباشه  ،من صبح جایی باید برم ولی حول و حوش ساعت
دوازده می تونم خودم ر و برسونم »
فرهنگ با صدای بلند فرزانه که او را برای شام مسلسل وار صدا می زد
از جایش برخاست چراغ سوییتش را خاموش کرد و کوتاه گفت:
« خیلی لطف کردید آدرس ر و براتون پیامک می کنم  .امری نیساات
!...؟»
دلش می خواساات بگوید امری نیساات ....فقط لطفا سااایه ات را از
ر وی دل من بردار تا بادبادک احساسم رفته رفته درآسمانت رها نشود
!...
نفس عمیقی کشید و مودبانه جواب داد :
«عرضی نیست شبتون به خیر »....
تماس که قطع شد ،فرهنگ چ شمانش را ب ست و زیر لب نجوا کنان
زمزمه کرد :
« خدایا .....به دادم برس  ،این بال ی آسمونی داره می شه بال ی جون
و دلم »....
فرهنگ این را گفت و از پله ها راهی شد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶[ ,
ب عد از امیر علی  ،این اولین بار ی بود که با یک جنس مذکر قرار
مالقات داشت !....
باغ سیب
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پس با ید در انت خاب ل باس د قت می کرد  ،خب یقی نا جنس قرار
مالقتش عاشااقانه نبود و فقط جنبه ی کار ی داشاات ،پس نیاز ی به
بزک دوزک نبود و همین قدر که ابرو هایش را به دست
توانای آرایشگر داده بود برای آراستگی کفایت می کرد....
اما برای انتخاب لباس قدر ی وسااواس به خر ج داد و عاقبت به یک
مانتو ی سرمه ای تیره که هنر دست گالب خوش عطر بویش بودپراز
دایره های ریز و سفید رنگ  ،رضایت داد
شال ساده ای هم ر وی سرش انداخت .....از چا سان فا سان هم
فاکتور گرفت و به بهانه ی خرید کتاب میان ساافارش های مامان
بزرگ گالب راهی شد ....
****
عاشاار این خ یابان معروف تهران بود  ،با پ یاده ر و های عریض و
طویلش و درختان قطور ی که سر به آ سمان دا شتند  ،شاخ و برگ
های شان مثل چتری سایبانی بر سر خیابان بود و پارکی قدیمی و سر
سبز ی هم همسایه ی دیرینه ی آن ....
دلش می خواساات با فراغ بال درختان دوسااو ی خیابان را نگاه می
کرد که مثل عا شر های بی قرار از دو سو شاخه و برگ های شان به
سمت هم خم شده و د ست یک دیگر را گرفته بودند  ...دلش می
خواست در این فضای شاعرانه گم می شد  !....و در سکوت ساعتها
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راه می ر فت ،البته اگر افسااانه و وراجی های ت مام نشاادنی اش می
گذاشت!....
« گیسو مدیونی اگه واو به واو حرفهاتون ر و برام تعریف نکنی !....تلفنی
فایده نداره ع صر میام خونتون ....در ضمن یه عکس هم ازش بگیر
یادت نره ها »!....
دلش می خواست افسانه را مثل توپی ر وی منجنیر بگذارد او را شوت
کند ،تا ساار از دور ترین نقطه ی زمین در آورد !....که از او عکس هم
می خواست !....
کم کم به جایی که با فرهنگ قرار گذاشته بود نزدیک می شد  ،قدر ی
قدم هایش را آه سته تر کرد و با کلماتی پراز طعنه بود و البته پر حرص
گفت :
« عزیزم عکس سلفی می خوای !....؟ یا دو نفره ...؟»
صدای خنده ی افسانه به هوا پرتاب شد و گی سو قدر ی موبایلش را از
گوشش فاصله داد ...
« هر جور که خودتون راحتید واسه ی من فرقی نمی کنه !...؟»
گی سو با دیدن فرهنگ که با گام های بلند به سمت او می آمد با خدا
حافظی ساارسااری تماس را قطع کرد و موبایلش را به داخل کیفش
ُسر داد .
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نفس عمیقی کشااید تا ساارو سااامانی به قلب بی قرار و کوبش های
ممتدش بدهد ...د ستی به پر شالش ک شید و سعی کرد خانومانه قدم
بردارد .
فرهنگ با دیدن گیسااو در مانتو ی ساارمه ای تیره که پر بود از نقطه
های سفید به یاد آ سمان شب های تاب ستان افتاد که غرق ستاره
های پر نور و کوچک اساات ،گویی خیاط ماهرانه تکیه ای از آساامان
شب را بریده و به تن این دختر کرده با شد  ....فا صله ها که کوتاه
شد ،ف ضای دلش دو باره از عطر یاس پر شد آب دهانش را به همراه
بو ی یاس فرو داد مردانه و محکم گفت:
« سالم خانوم درخشان  ،ممنونم که تشریف آوردید »...
گی سو د ستش را بند کیف ر وی شانه اش کرد و نگاهش را از پیراهن
طوسی آستین کوتاه او که ر وی شانه های عریضش خوش نشسته بود
گرفت و تا امتداد ته ریش ر وی صورتش باال آمد و به چ شمان گیرای او
رسید که عمیر بود و َبراق !....
« سالم ر وز شما به خیر ،خواهش می کنم »....
« اگه مواق باشید بریم داخل پارک اونجا صحبت کنیم»....
گی سو در حالی که سعی می کرد در عمر چ شمان فرهنگ غرق ن شود
با صدای نرم که هیجان در آن مو ج می زد جواب داد:
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« آ قای فتوحی من وقت ز یاد ی ندارم با ید ز ود تر برگردم خونه ....به
بهانه ی کتاب خریدن اومدم  ،نمی تونم دساات خالی برگردم و باید
حتما تا حرفم راست باشه به کتاب فروشی هم برم
لطفا اگه می شه همین جا صحبت کنیم »...
فرهنگ کیف د ستی چرمی اش را در د ستانش جا به جا کرد و سری
به عالمت تایید تکان داد  ،نیمکت کنار پیاده ر و را که زیر سایه درختان
لم داده بود با دست نشان داد و گفت :
« بله متوجهم پس اگه موافقید بریم ر وی نیمکت بشینیم »....
گی سو هم بی حرف سری به عالمت ر ضایت تکان داد و با فا صله از
یک دیگر به راه افتادن....
****
فرهنگ نگاهش را از ر وبرو گرفت و به سمت نیم رخ گی سو برگ شت ،
پوست سفیدش قدر ی صورتی رنگ شده بود و مثل برگ گل بی شتر
از همی شه می درخ شید  ...کمان ابرو ی خوش فرومش باال ی ج شم
خوش تراش و مژه های بلندش دل می برد  ....د ستهایش را در هم
م شت کرد و نگاهش را به ر وبرو بر گرداند و چاله ی عمیر سکوت را
پراز حرف کرد و با صدایی محکم بی مقدمه ای گفت:
« من تو ی کو چه دردار به دن یا او مدم  ....پدرم هم همین طور ...
البته به زمان بچگی پدرم چون محله ها امن یت نداشاات  ،اهالی
کوچه یه در آهنی برای کوچه گذا شتند و به همین خاطر ا سمش بن
باغ سیب
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بست کوچه دارشد و بعد ها شهردار ی در ی ر و که ابتدای کوچه بود ر و
بر دا شت ولی ا سمش همون کوچه در دار باقی موند ...من و داد شم
فرامرز تو ی این کو چه بزرگ شااادیم و ت مام خاطراتمون تو ی این
کوچه پا گرفت  .....خوب یادمه که با برز و پسر حاج خانوم و چند
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶[ ,
تا از پسر های همسایه ها که حاال ازدواج کردند گل کوچیک باز ی می
کردیم و بچگی هامون ر و تو ی این کوچه جا گذاشتیم »....
گی سو سرش به سمت نیم رخ فرهنگ برگ شت که نگاهش به ر وبرو
بود و افکارش غرق در گذشته های دور ....
«این ر و گفتم تا بدونی  ،پدر و پدر بزرگم و حاال خود من تو ی این
محله سالهای سال زندگی کردیم و ذره ذره اعتبار و آبرو جمع کردیم
 ....تا بدونی که آبرو برای ما حکم نفس ک شیدن ر و داره که اگه نبا شه
نفس پدرم تو ی سااینه اش جا می مونه  ....وقتی باغ ساایب ر و می
خوندم وقتی به پاراگراف های مر بوط به خسرو رسیدم و هر چه پیش
می رفتم از این همه شاباهت متحیر شاده بودم ،ولی باز ساعی کردم
خوش بین با شم و گذا شتم به پای یه ت شابه ساده که ممکنه پیش
بیاد ،ولی وقتی به باغ سیب و دیوار گلی ته باغ و خونه باغش ر سیدم
دیگه شکم به یقین تبدیل شد که مرد منفور ق صه ات که یکه تاز ی
می کرد و هر بالیی که دلش می خواست سر زن قصه می آورد کسی جز
خسرو شوهر خواهر من نیست »!....
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فرهنگ اخم هایش در هم شااد و دسااتهایش هم مشاات  ...قدر ی
تعلل کرد و دو بار بعد از وفقه ای کوتاه ادامه داد:
« اون شب تا خود الله اکبر صبح باغ سیب ر و خوندم  ...جمالتت
به قدر ی ر وان و شیوا بود که حس می کردم هم پای دختر ق صه دارم
زندگیش ر و مرور می کنم  !....شااوکه شااده بودم بی خوابی ر و هم به
این فشار عصبی اضافه کن شد نتیجه اش همون برخورد اشتباه من
تو ی دفتر انتشارات با شما  ...باور کن نمی خواستم بترسومنت  ،نمی
خوا ستم از یه محیط فرهنگی خاطره ی بد ی با خودت ببری  ،ولی
آدمیزاده دیگه .....گاهی مغلوب خشاام و بی منطقیش می شااه باید
خیلی ز ود تر از این ها ازتون عذر خواهی می کردم ولی می بای ست این
حرفها ر و می زدم تا علت رفتار اون ر وزم ر و هم توضایح بدم ....واقعا
عذر می خوام »...
گی سو به گردنش زاویه داد و به سمت فرهنگ برگ شت  ...نگاهش را
ر وی اخم های در هم او نشست که یقینا برای عذر خواهی غرور مردانه
اش را نادیده گرفته بود  ،حاال که غرورش سر بلند لبخند می زد نوبت
او بود تا برای ترمیم این غرور مردا نه کار ی می کرد  ،در حالی که
چشمانش به او بود و لبخند ی هم ر وی لبش گفت:
« عذر خواهی اوج نمایش شااعوره آدمهاساات  ....وقتی که یه مرد از
کوچک تر از خودش عذر خواهی می کنه غرورش ر و با همان شعور به
رخ می ک شه  ...هر چند اون ر وز خیلی تر سیدم ولی حاال با حرفهایی
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

282

که زد ید رفتار های غیر منطقی اون ر وزتون قابل درکه  ....من هم
خیلی شااوکه بودم ،ولی این ر و باور دارم که هیچ کار خدا یقی نا بی
حکمت نیس وفقط ما ازش بی خبریم »....
فرهنگ سرش به سمت گی سو برگ شت که او را با لبخند ی نرم نگاه
می کرد  ....این دختر با وجود ساان و سااال کم و بی تجر به بودنش
بلد بود خوب حرف بزند و می دانساات با غرور یک مرد چگونه بر
خورد کند  ....لبخند او هم نرم و پیوسته شد ...
به ساختی از او چشام گرفت و باز هم نگاهش را به خیابان همی شه
شلو غ شهر داد و اتوب*و*سی که کمی آن سو تر در حال پیاده کردن
مسافر های خسته اش بود ...
« خانوم درخشان در راز دار ی شما شکی نی ست ولی خواهش می کنم
من و موقعیتم ر و هم درک کن ید من با ید این خانومی که دفتر چه
خاطرات شاون ر و به شاما دادند ببینم و اگه الزم شاد با خسارو ر ودر
ر وش کنم  ...باید خواهر ر و از این خواب خرگو شی بیرون بیارم  ،باید
به فکر آبرو ی خانواده ام هم باشاام  ...یه مثلی هساات که می گه
باالخره ماه پشاات ابر نمی مونه در نها یت ر وز ی  ،حاال دیر یا ز ود ،
د ست خ سرو و کار های خالفش ر و می شه و دلم نمی خواد حرف
حاج ر ضا فتوحی و داماد نا اهلش سر ز بون ها بین اهل محل که
عمری ما ر و بی حا شیه می شنا سند دهن به دهن بچرخه  ....من
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باید تا می شااه بی ساارو صاادا این موضااو ع ر و فیصااله بدم متوجه
منظورم که هستید !....؟»
غم خوابیده در صدای فرهنگ و سر فرو افتاده اش لبخندش را مثل
قا صدکی در د ست باد پر داد و رفت  ....نفس عمیقی ک شید تا جمله
های ذهنی اش را نظم دهد :
« من شاا ماره ر و درک می کنم و بهتون قول م یدم راز شاا ما برای
همیشااه پیش من باقی می مونه من حتی به مادرم حرفی نزدم .البته
فقط با دوسااتم در این مورد حرف زدم و راز دار ی او ای مان دارم .....
در ست و غلطش ر و نمی دونم ولی منطقم بهم میگه که نباید آبرو ی
دیگران ر و لقلقه ی حرفهای ر وزمره مون قرار بدیم  ...البته می دونم
من هم اشااتباه کردم و نباید واو به واو خاطرات این خانوم ر و بدون
تغییر می نو شتم و اگه این قدر بی پرده همه چیز ر و تو ضیح نمی دانم
،ذهن شما ر و هم درگیر نمی کردم و شاید آالن باغ سیب هم به ثمر
رسیده بود »....
فرهنگ با هر کالم گی سو پراز خواستن می شد  ...صدای نرم و آهسته
اش به زیبایی و لطافت شکلهایی بود که ابر ها در سینه ی آ سمان می
ساختند  ....نگاهش به سمت مچ دست سفید او برگشت که ساعتی
با بند فلز ی زینت آن بود و با صاادای او نگاهش را به در دم گرفت و
به زیر ُسر داد :
« آقای فتوحی این خانوم یکی از همکاران اداره ی مامانمه  ....و ماد
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶[ ,
رم با ای شون صمیمی نی ست و حتی تلفنی تا اون جایی که من میدونم
با هم حرف نمی زنند این خانم فقط یه بار اومدن خونه ی ما و ر وز
ب عد هم دفتر چه خاطراتشااون ر و به من دادند تا ازش برای ر مانم
اساات فاده کنم  ...می تونم آدرس اداره ر و بهتون بدم ولی بی فا یده
اس!....؟»
فرهنگ که شش دونگ حواسش پی گی سو و حرفهایش بود سرش به
سمت او چرخید و متعجب پرسید:
« می شه بشرسم چرا بی فایده اس !....؟»
گیسو نیم نگاهی ر وانه ی او کرد و باز هم به ر وبرو خیره شد:
« برای اینکه چند ر وز پیش بین حرفهای مامانم متوجه شدم که این
خانوم به دالیلی نا معلوم استعفاء دادن و دیگه شرکت نمی ره » ....
فرهنگ کالفه دسااتی به میان موهایش کش اید و به نیمکت تکیه داد
و با صدای گیسو نگاهش به سمت او برگشت:
« آ قای فتوحی مادرم به دالیلی که من هم نمی دونم از این خانوم
خوشش نمیاد پس نمی تونم شماره تلفنش ر و بگیرم ،شماره ش ر و
یقینا تو ی موبالیش داره ولی به هرحال گو شی حریم خ صو صی هر
ک سیه و دو ست ندارم این حریم ر و ب شکنم  .ولی سعی می کنم آدرس
خونه ی ایشون ر و پیدا کنم و بهتون خبر بدم »...
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گی سو این را گفت و از جایش بلند شد و فرهنگ هم پ شت سرش و
در یک قدمی او ایستاد.
« اگه اجازه هست  ،من باید برم ،کم کم داره دیرم می شه »....
فرهنگ نفس عمیقی کشااید ونگاه خیره اش را برداشاات و ساامت
دیگر گذاشت و گفت:
« ممنونم که کمکم می کنید  ....اگه اجازه بدید برسومتون !....؟»
حس خوبی که از ح ضور فرهنگ می گرفت و پو سته ی اح سا سش را
نرم نوازش می داد ،وسااوسااه اش می کرد تا قبول کند ،اما نهیبی به
خواسته ی نا به جای دل زدو خیلی مودبانه جواب داد:
« ممنونم مزاحم نمی شاام با ید ساار راه کتاب فروشاای برم ،خدا
حافظ»...
با تمام ا شتیاقی که برای ح ضور بی ستر گی سو دا شت اما ا صرار نکرد و
محترمانه گفت:
« هر جور که مایلید  ...پس اجازه بدید حداقل تا اون سمت خیابون
بیام و براتون تاکسی بگیرم !....؟»
گیسو لبهایش را به هم فشرد ...خب پیشنهاد معقولی بود و شخصیت
مردانه ی او را به خوبی به نمایش می گذاشاات بدون کل کل کردن و
قرو غنبیله سری جنباند:
« ممنونم لطف می کنید » ...

باغ سیب
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گیسااو این را گفت و فرهنگ با اندکی فاصااله همراه او شااد از ر وی
جدول های سیمانی رد شدند و گی سو با صدای زنگ موبایلش بی
حواس همانطور که ساارش داخل کیفش بود تا موبایلش را بیاید به
ساامت خ یابان می رفت که ناگهان صاادای قیز ترمز ماشااینی را
کنارگوشش شنید و به آنی باز ویش کشیده شد و قدمی پس رفت و گیج
و منگ میان سینه ی فرهنگ فرود آمد  ...فاصله ی صورت هایشان
به قدر یک نفس شاد و با صادای معترچ و ترسایده ی فرهنگ به
خودش آمد و بالفاصله خودش را پس کشید :
« مواظب باش دختر حوا ست کجاس  ....نزدیک بود ما شین بزنه
بهت »!....
صدای زنگ بی وقت موبایل قطع شد و گیج و سر درگم بی کالمی سر
جنباند و نگاهش را از پراید ی که جلو ی پایش ترمز زده بود گرفت به
سمت پیاده ر و برگشت و صدای راننده را از پشت سرش شنید :
« هو ی حواست کجاست مشنگ !....؟»
فرهنگ با دساات برو بابایی گفت و به ساامت گیسااو رفت که ر وی
جدول سیمانی کنار خیابان ن ش سته بود کنار پایش زانو زد و نگاهش را
در چهره ی رنگ پریده ی او چرخی داد و کوتاه و زمزمه وار پرسید:
« خوبی !....؟»
سر برداشت و لبهایش را با ز بانش تر کرد و کوتاه جواب داد «:ممنونم
خوبم »....

287
فرهنگ دستی به زانو گرفت و از جایش برخاست و کیفش را کنار پای
گیسو گذاشت و گفت :
«بنشین همین جا تا من برم برات آب بگیرم »...
گیسو باز هم بی حرف سری جنباند و به رفتن فرهنگ نگاه کرد ...
خب باید به خودش آفرین می گفت !.....بی آموزش و دوره  ،چتر باز
قهار ی شده بود که راه و بی راه بدون چتر در سینه ی فراخ فرهنگ
سقوطی آزاد داشت ....
فرهنگ فتوحی که سایه اش مثل چتری بر سر اح سا سش بود و نا
خواسته هر دم برایش پر رنگ تر می شد !....
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۳ ۱۳.۰۹.۱۶[ ,
فرهنگ با دو بطری کوچک آب معدنی خنک بر گشاات و گیسااو که
حاال قدر ی حالش بهتر شده بود پیش پای او برخا ست  ،د ستی به
پشت مانتو ی خاکی اش کشید  ،بطری آبی را که به سمتش گرفته بود
را با تشکری کوتاه گرفت و جرعه ای از آن را نوشید ....
فرهنگ هم دو گام از او فا صله گرفت وچند جرعه ای نو شید  ،گویی
هر دو می خواستند احساساتی که به غلیان افتاده بود را با خنکای آب
قدر ی رقیر تر کنند !....
سشس به سمت گی سو برگشت و در حالی که خم شده بود تا کیفش را
از ر وی زمین بر دارد گفت:
باغ سیب
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« خدا ر و شکر به خیر گذشت ،بیا بریم تا خونه برسومنت »....
گی سو با هر جمله ی او پر از شوق می شد در ست مثل شوق رها
کردن بادبادکی در آساامان  ،همان قدر بکر و تازه  !....نفس عمیقی
جایگزین افکارش کرد و جواب داد:
« خیلی بی دقتی کردم نباید حواساام پرت زنگ موبایل می شاد ....
ممنونم ،مزاحم شما نمی شم خودم میرم »...
فرهنگ اما دل تو ی دلش بی قرار به سمت گی سو بال و پر میز د!....
چند گام به او نزدیک شد و گوشه ی آستینش را گرفت و همانطور که
او را با خود همراه می کرد گفت:
« بیا بریم زحمتی نیساات  ،دفتر انتشاااراتی یه چهارراه با کوچه در دار
فاصله داره  ،شما ر و می رسونم و بعد میرم دفتر »....
گوشه ی لبش به سمت باال کج شد وسعی کرد خوشحالی اش را پشت
پرده ی وقار و متانت پنهان کند ،به قول مامان بزرگ گالب کور از
خدا چی می خواد ....؟ دو چشاام بینا  !...آن هم از نو ع چشاامان
گیرای فرهنگ فتوحی !.....
شاایطنت از ساار و کول افکارش باال می رفت  ،اما دساات و پای
شایطنتش را بساات  ،لبخند ی محو ر وی لبش نشاااند و با تشااکری
کوتاه همراه او شد ....
*
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ما شین فرهنگ یه دوی ست و شش هاچبک و سفید رنگ بود که
چندان هم سرو حال نبود و بو ی کهنگی از سرو ر ویش می بارید ....
با باز کردن در ماشااین ،عطری مردانه که بویی شاایرین و دلچساابی
داشاات و در هوا پر پر می زد به اسااتقبالش آمد ....بی حرف و کالمی
نشست و بطری نیم خورده ی آب را میان دستان تب دارش گرفت و
هر دو ساارخوش از حضااور دیگری ته دلشااان ولوله ای به پا بود آن
سرش نا پیدا !....
موزیک فا صله ی بین شان را پر و با ریتمی نرم در ف ضا جار ی شد
 .....گیسااو نگاهش را از دسااتان مردانه ی فرهنگ گرفت ،موهایی
مشااکی مثل مخملی نرم ر وی دسااتانش خواب یده بود و زی نت آن
ساااعتی با بند چرمی مشااکی بود  .....و از آن جایی که به چشاامانش
اعتماد ندا شت سرش را به سمت شی شه برگرداند و باد خنک کولر
دساات و دلباز می چرخید و عطر خوش فرهنگ را به مشااامش می
رساند....
« بهتری!.....؟»
با صدای فرهنگ به آنی سرش به سمت او کج شد و به او نگاه کرد،
نیم رخ مردانه ای داشت و قوز باال ی بینی اش چیز ی از دلنشین بودن
چهره اش کم نمی کرد ....
دسااتهایش را درهم گره زد و ساارش را دو باره به ساامت مخالف
چرخاند و جواب داد:
باغ سیب
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« ممنونم .....خدا رحم کرد  ،وگرنه معلوم نبود کدوم یکی از د ست و
پام شکستگی نصیبشون می شد »!...
لبخند ی نرم ،مثل پروانه ای بی قرار ر وی لبش ن ش ست و نیم نگاهی
به نیم رخ گیسااو انداخت و در حالی که حواسااش به موتور ی بود که
کنارش بی مهابا ویراژ میداد  ،بی مقدمه گفت:
« رمان تازه ای ر و شااروع نکرد ی ...؟ قلم خوبی دار ی  ،ساالیس و
ر وان می نویسای  ! ....یه جور خاصای که خواننده مجبور می شاه بی
اراده همراهت باشااه  ،مثل یه جادو !...برای اولین کار خیلی پخته و
خوب بود »
گیسو لبخندش عمر گرفت و خوشی ها به داخلش سرازیر شد ...
« این ر و بذارم به پای یه تعریف دل خوش کنک!....؟»
فرهنگ در حالی که خنده هایش از ته دل بود و ر وی لبهایش دانه به
دانه می نشست جواب داد:
« نه باور کنید برای دلخو شی شما نگفتم  ....قلم خیلی خو بی دار ی
و اگه خوب نبود من همون فصل اول  ،باغ سیب ر و می بستم و می
رفتم می خوابیدم و هیچ وقت ماهیت خ سرو برام ر و شن نمی شد
»!....
حاال که سر صحبت باز شده بود دلش می خوا ست فکری را که در
سرش جوالن می داد را ر وی ز بانش بن شاند و عاقبت دل به دریا زد و
پرسید:
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« آقای فتوحی دلم نمی خواد فکر کنید که دارم دخالت می کنم .ولی
فکر نمی کنید بهتر باشه پدرتون ر و در جریان بذارید !....؟»
لبخندش پر زد و سرش را نرم چند بار تکان داد :
« بله حر باشااماساات ولی اول با ید با این خانوم حرف بزنم و
مطمئن بشم  ....نمی تونم قصاص قبل از جنایت کنم ،باید بفهمم
که خ سرو واقعا این خال فها ر و انجام داده ....؟ و آیا این خانوم سند و
مدرکی داره یا نه!...؟ از اون گذشااته قلب پدرم با باتری کار می کنه و
می بایساات مراعات حالش ر و بکنم  ...مادرم هم زن احساااساایه و
تصمیم های آنی می گیره ...ولی وقتی مطمئن شدم با برادرم مشورت
می کنم تابه یه راه حل منطقی برسیم »...
فرهنگ این را گفت و غرق افکارش شااد و تا مقصااد دیگر حرفی
بین شان ردو بدل ن شد  ....و عاقبت یکی دوتا کوچه باال تر از کوچه در
دار متوقف شد و ر و به گیسو گفت:
« خانوم درخ شان یکم باالتر از کوچه نگه دا شتم در ست نی ست اهل
محل و ک سبه ما ر و با هم ببیند و خدایی نکرده سوء تعبیری برا شون
پیش بیاد  ،ممنونم ک
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۳ ۱۳.۰۹.۱۶[ ,
ه اومدید  ....من منتظر می مونم تا شما آدرس یا شماره تلفن این
خانوم ر و پیدا کنید»...

باغ سیب
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گی سو ت شکر کوتاه کرد و د ستش را ر وی د ستگیره در گذ ا شت و قصد
پیاده شدن داشت که با صدای فرهنگ به آنی به سمت او برگشت:
« خانوم درخشان لطفا یه لحظه »!....
سااشس به کمرش زاویه داد و دسااتش را از بین دو صااندلی عبور داد و
کیف چرمی اش را بردا شت و دو تا کتاب ار آن بیرون آورد و به سمت
گیسو گرفت و با لبخند ی محو کنج لبش گفت:
«یادمه گفتید به هوای کتاب خریدن بیرون اومدید  .....خوب نیست
که دسااات خالی برگرد ید این ک تاب ها ر و تازه خر یدم و فرصااات
ً
خوندن شون ر و هنوز پیدا نکردم ،امانت د ستتون با شه بعدا پ سش می
گیرم »....
نگاههای شان بی اراده در هم گره شده بود ....مثل سایه هایی که ر وی
هم ادغام می شااوند ....عاقبت فرهنگ دل کندو پرده ی حیا ر وی
چشمانش انداخت و چشم گرفت ،گیسو هم بعد از اندکی تعلل آهسته
و کوتاه زمزمه کرد :
« ممنونم  ....می خونم و یه جور ی بهتون برش می گردونم »...
گیسو رفت .....ولی عطر یاسش را برای فرهنگ به جا گذاشت  ،عطر
یاسی که بو ی عشر می داد...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶[ ,
تابسااتان ها در کوچه در دار حال و هوایی خاص ای داشاات  ...و تنگ
غروب  ،همین که آفتاب بار و بنه اش را از ر وی دیوار حیاط جمع می
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کرد  ،وقت آب دادن به باغچه ها بود بو ی نم خاک زیر بینی ات می
پیچید و دلت می خوا ست تا نفس دار ی  ،نفس بک شی عطری را که
بو ی زندگی می داد!....
برای گالب خانوم این کوچه و هم سایه هایش به شتی بود دل خواه
 !....که یه رسمی قدیمی و کهنه داشت و آن این بود که دوشنبه ی هر
ماه خانوم های همسااایه بعد از قیلوله ظهر تابسااتان ساااعتی که به
خنکای عصاار نزدیک تر بود به نوبت و چرخشاای ،خانه ی یکی از
هم سایه ها جمع می شدند و ب ساطی در حیاط پهن می کردند و کنار
هندوانه وکاهو سااکنجبین چای بعد از ظهر گل می گفتند و گل تر
هم می شنفتند.
امسال گالب خانوم و گیسو هم به جمع آنها اضافه شده بودند و دوره
این ماه خانه ی فتوحی ها بود ومیز بان مهرانگیز خانوم ....
گالب خانوم دل تو ی دلش نبود که هر چه ز ود تر به این دوره ی
زنانه ملحر شود و ر و سری فیروزه ای رنگش را که بو ی نویی می داد
ر وی سرش انداخت و یک گره بیخ آن زد و ر و یه گلی شد و گفت:
« گلی مادر برو گی سو ر و هم صدا کن ز ود تر بریم ز شته دو قدم راه ر و
دیر برسیم  !....ان شاالله دوره ی ماه آینده خونه ی ما باشه »....
گلی از این همه شااوق و ذوق مادرش لبخند ی ر ویش جان گرفت و
به سمت اتاق گی سو رفت و سرش را از ال ی در به داخل کشاند و ر و به
او که چهارزانو ر وی تخته نشسته و مشغول کتاب خواندن بود گفت:
باغ سیب
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« گیسو  ...مگه تو نمیای...؟ پاشو آماده شو ».....
حوصله ی این دوره های زنانه را نداشت که حرفهایشان بو ی زنانگی
داشاات و گاهی پچ پچ هایی می کردند که بو ی بی حیایی هم می داد
 !....خب فضااول بود ولی نه آن قدر که ساار از حرفهای زنانه که به
دردش نمی خورد در ب یاورد ....به سااختی دل از پاراگراف های کتاب
گرفت و نشااانه ی کتاب را بین صاافحات آن قرار داد و طره ای از
موهایش را که از زیر کلیشس فرار کرده بودند را به پ شت گو شش جا داد
و با سیا ستی که خاص خودش بود  ،زیرکانه حرف را به سو ی سمیرا
کشاند و جمله هایش را پشت سرهم قطار کرد .
« مامان صاابح یه کتاب جدید گرفتم نمی دونی چقدر باحاله ....در
ثانی من نم یام می دونی که از این دوره های زنو نه خوشاام نم یاد
....دید ی که اون دفعه هم خونه ی همکارت خانوم صابری نیومدم
 ! ...همون مهمونی ر و میگم که خانوم شاکری تازه ا ستخدام شده
بود و تو ی ر ودر بایسااتی موند ی و مجبور شااد ی بری دنبالش،یادته
......؟ »
سشس قیافه ای مظلوم به خود گرفت و با لحنی دلسوزانه گفت:
« خیلی دسات تنها شاد ی ،دیگه نمیاد اداره ....؟ میگم نکنه خونه
اش خیلی دوره که اسااتعفا داده وگرنه کی تو ی این دوره زمونه کار به
این خوبی ر و از دسته میده !.....؟»
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گلی خانوم نگاهش را در اتاق چرخی داد و یک گوشااش به پرحرفی
های با ر بط و بی ر بط گی سو بود و گوش دیگرش به گالب خانوم که
مسلسل وار صدایش می زد بی حواس جواب داد:
« نه بابا فکر نمی کنم  ...خونه اش خیلی هم دور نبود غرب تهران
زندگی می کنه »...
گی سو وقتی ا سم شهرک را شنید از هیجان دلش می خوا ست بشکن
زنان بال بزند و بر ساار کوچه در دار پرواز کند  ...اما خوشااحالی اش را
پشاات آهانی شاال و وارفته پنهان کرد و با صاادای مامان گلی اش
حواسش به سمت او برگشت:
« گیسو حواست باشه چراغ اتاقت ر و ر وشن کرد ی پرده ات ر و بکشی
درضمن حواست به غذای سر گاز هم باشه تا برگردیم »....
با رفتن مامان گلی از ر وی تخت بلند شد قری به کمرش داد و در دل
به خودش گفت « :آفرین دختر حیف که به هنر پیشااگی عال قه ای
ندار ی وگرنه هنر پیشه ی خوبی می شد ی »!....
به ساا مت پنجره ر فت پرده را ت مام و ک مال مه مان چ هار چوب
پنچره ی مر بعی شکل اتاق کرد و گو شه ی آن ای ستاد و قدر ی پرده را
به کنار ی هول داد و سرکی داخل کوچه کشید و فرزانه را دید که همراه
مادر شوهرش ناهید خانوم و خواهر شوهر بی قواره اش مهناز کنار در
حیاط ایسااتاده بودند و مهرانگیز خانوم به آنها خوش آمد می گفت و
نمی دانست چرا حرفهای شان را کول نمی کنند و به داخل نمی برند ..
باغ سیب
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دقایقی بعد مامان گلی و گالب خانوم هم به جمع شان ا ضافه شد و
بازار احوال پرسی داغ داغ شد ...
گی سو م سیر نگاهش به سمت سوییت فرهنگ برگ شت که در ر وز از
پس پرده ی تور سفید رنگش داخل خانه مشخص نبود !...
چینی به بینی اش داد و گوشاه ی پرده را رها کرد و به سامت تختش
رفت  ....محال بود این مقر فرماندهی را که به همه جا تسلط داشت
را از دست بدهد !.....
****
برای خانوم ها این مجلس زنانه دلن شین بود ،ولی می بای ست آ قایون
خانه بار و بنه شان را جمع می کردند و برای دوساعتی بیرون می رفتند
تا خانوم ها راحت باشند.....
فرهنگ با عجله کیف د ست ی چرمش را بردا شت و با نگاهی فرو
افتاده ر و به خانوم های همسااایه که چادر به ساار ر وی تخت کنج
حیاط ن ش سته بودند و بگو و بخند شان به راه بود ،ای ستاد و با سالمی
کوتاه و خوش آمد گویی کوتاه تر ق صد خارج شدن از حیاط را داشت
که صدای مامان مهری اش را از پشت سر شنید که می پرسید :
« گلی خ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶[ ,
انوم چرا گیسو جون نیومد ....؟ »
گلی خانوم هم که از قبل جواب حاضرو آماده در آستینش بود گفت:

297
« شرمنده  ،گیسو یه کم حال ندار بود  ،سالم رسوند و عذر خواهی کرد
،انشاالله دفعه ای دیگه خدمت می رسه »....
فرهنگ با شنیدن این حرف در آهنی را با صدای تقی پ شت سرش
ب ست و قدر ی به گردنش زاویه داد  ،ر و به باال شد ونگاهش به سمت
پنجره گیسو چرخید و زیر لب گفت :
« دختر  ...تو که صبح خوب بود ی....؟»
فقط تا سر کوچه توان ست به و سو سه ی تلفن نکردن غلبه کند و با
حرص در حالی که به دنبال شماره ی گی سو می گ شت زیر لب غرغر
کنان با خودش می گفت:
« الحر که بال ی آ سمونی لقب برازنده ای برات !....اومد ی و شد ی
بال ی جونم و مدام چتر می شی ر وی خیال و فکر آدم »!....
شماره را پیدا کرد و صدای ممتد زنگ تو ی گوشش پیچید ....
****
با دیدن شماره ی فرهنگ مثل مار گزیده ها از جایش پرید و سیخ
ن ش ست  !....و دلش مثل آبی که از باال به زیر سرازیر شود هور ی پایین
ریخت و شتاب زده چتری هایش را که تا ر وی بینی و چشمش امتداد
پ یدا کرده بود قدر ی پس زد و ب عد از تعللی کو تاه دک مه ی ت ماس را
فشرد :
« سالم آقای فتوحی »....
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فرهنگ که حاال به سر کوچه رسیده بود برای اسماعیل آقا  ،بقال سر
کوچه به نشان احترام سری خم کرد و صدای گیسو مثل مخملی نرم
گوش هایش را به نوازش گرفت به سمت ماشینش رفت و دزدگیر را زد
و در حالی که کیفش را ر وی صندلی می گذا شت بعد از نف سی عمیر
گفت:
« سالم عصرتون به خیر »....
گیسو به تصور این که فرهنگ برای آدرس سمیرا شاکری تماس گرفته
 ....نشااانگر را بین کتاب گذاشاات و آن را بساات و از ر وی تخت
برخاست و شتاب زده گفت:
« آقای فتوحی....باور کنید من م شغول تحقیقاتم ه ستم به محض
اینکه به آدرس برسم با شما تماس می گیرم »....
فرهنگ خنده اش با صاادای پقی خفیف به پرواز در آمد و رد ی از
خودش ر وی لبش به جا گذاشاات  ...و به سااختی خنده هایش را با
آب دهانش فرو داد :
« خانوم درخشان به خاطر اتفاق صبح و خطری که از بیخ گوششتون
رد شااد زنگ زدم تا حالتون ر و بشرساام ....حقیقتش ر و بخواهید به
طور اتفاقی متوجه شاادم که مهمونی تشااریف نیاوردید و از مادرتون
شنیدم که حالتون خوش نیست »!....
فرهنگ سااکوت کرد و نمی دانساات منظورش را چگونه بیان کند تا
مودبانه باشد  ،کالفه نفس عمیقی کشید و گیسو هم آن سو ی خط ته
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ته دلش چند حبه قند آب می کرد با هوش تر از آن بود که منظور او را
متوجه نشااود و نگفته ته حرف را می خواند و آخرش را هم یه نقطه
می گذا شت .....معنی ساده ی حرف فرهنگ این بود « تو که صبح
مرگیت نبود پس چرا طاقچه باال گذاشتی و به مهمانی نیامد ی »!.....
افکارش را پس زد و آب دهانش را فرو داد و سعی کرد در قالب خانومانه
فرو ر ود :
« از لطفتون ممنونم آ قای فتوحی خوبم حقیقتش ر و بخواهید من
با این دوره های زنونه میونه ای ندارم و مامانم هر وقت من جایی
همراهشااون نمی رم برای اینکه به صاااحب خونه برنخوره می گه که
گیسااو حالش خوب نیساات ....ولی تور و خدا یه وقت به مادرتون
چیز ی نگید ها »....
فرهنگ با شاانیدن این حرف نا خود آ گاه به یاد مهناز افتاد که پای
ثابت این مهمانی ها بودو مثل ساانجاق سااینه وصاال فرزانه !.....
صااداقت خواب یده در جمله های گیسااو لبخند را باز هم مهمان
لبهایش کرد و کوتاه جواب داد:
« خ یالتون را حت حرفی نمی زنم  ...هر طور که راحت ید ...دی گه
مزاحمتون نمی شم عصرتون به خیر »...
خب اگر او کمی بی شتر حرف می زد راحت تر بود  !....ا صال دلش می
خوا ست ساعت ها فقط صدای او را ب شنود اما به اجبار با لحنی که
سعی داشت خیلی عاد ی باشد گفت:
باغ سیب
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« ممنونم عصر شما هم به خیر »....
تماس که قطع شااد فرهنگ پراز حس های خوب مو بایلش را به
ر وی صندلی کنار دستش گذاشت  ،راهنما زد تا به دل خیابان برود اما
با صدای دینگ دینگ پیامک موبایلش دو باره آن را بردا شت و پیام
گیسو با تمام سادگی اش لبخند ش را دندان نما کرد:
« سعی می کنم تا آخر هفته یه آدرس دقیر پیدا کنم  .در ضمن برای
کتابها ممنونم امانت دار خوبی هستم ».
این بار موبالیش را به ر وی صندلی کنار دستش پرتاب کرد و با خودش
زمزمه وار گفت:
« بال ی جونم  ...دو تا کتاب که چیز ی نیساات دلم ر و پیشاات به
امانت گذاشتم مواظب دلم باش »!....
فرهنگ این را گفت و به دل خیابان همی شه شلو غ شهر زد و راهی
شد تا به شرکت فرامرز برود تا با او از زار ی که می دانست حرف بزند .
****
فرامرز با دیدن فرهنگ از جایش برخا ست میز را دور زد و آغو شش را
باز کرد و او را محکم میان باز وانش جا داد و سااشس قدر ی فاصااله
گرفت و مسلسل وار گفات:
« خوش اومد ی پساار حسااابی غافل گیرم کرد ی چه خبر ...؟ از این
طرفها !....؟ بیا بنشین ببینم حالت چطوره !...؟»
فرهنگ دستی به شانه ی فرامرز زد ور وی مبل نشست .
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« خوبم خدا ر و شاکر الهه چطوره ....؟ کم پیدایی گفتم یه سار بیام
ببیمنت و با هم یه گشی بزنیم »....
فرامرز با گوشه ی شستش ابرو یش را خاراند و جواب داد:
« الهه با خانواده اش رفته دو بی  ....شرمنده این چند وقت یه کم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶[ ,
سرم شلو غ بود نشد بیا م سر بزنم ،صبح با مامان مهری حرف زدم
 ....ناقال خبریه ! ...؟مامان مهری از مهناز خواهر خ سرو یه چیزهایی
می گفت مبارک باشه !....؟»
فرامرز این را گفت و به سمت تلفن رفت و به منشی سفارش چای و
کیک داد .اما فرهنگ آن قدر افکارش درگیر بود و حرف هایش را پس
و پیش می کرد تا آغاز ی برای جمله هایش بیابد متوجه ی جمله ی
آخر فرامرز در مورد مهناز ن شد و عاقبت میان جمله های سردرگمش
دستی به پشت گردنش کشید و در حالی که به مبل تکیه میداد گفت:
« فرامرز بیا بنشین تا سرت خلوته می خوام راجع به موضوعی حرف
بزنم  ،نمی دونستم الهه رفته مسافرت وگرنه شب می اومدم خونه ات
»...
فرامرز سااری تکان داد و به تصااور این که می خواهد از مهناز بگوید
ر وبرویش نشست و سرتا پا گوش شد ...
فرهنگ بدون آن که نامی از باغ سیب و صاحبش گی سو ببرد از خسرو
و پنهان کار ی هایش گفت  ،از خالف های ریزو درشااتش و این که از
باغ سیب
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طریر یه دوساات که نمی خوا هد نامش فاش شااود متو جه این
موضو ع شده و با هر جمله گره ابروهای فرامرز کور تر و کورتر می شد
...
دیگر نتوانساات تا انتهای جمله های فرهنگ تاب بیاورد و از جایش
برخاست و به پشت پنجره ای که ر و به خیابانهای باال ی شهر باز می
شد چشم انداز ی دیدنی داشت رفت
و د ستهایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و با صدایی که خط و
خش ر وی آن مو ج می زد و به سختی از اعماق حنجره اش ببرون می
آمد گفت:
« حرف هات ر و باور می کنم چون هیچ وقت بی راه حرفی ر و نمی
رخره سر شون کاله رفته ....
زنی ،پس با این ح ساب فتوحی ها تا ِخ ِ

منه بی غیرت ر و بگو  ،دلم خو شه که خواهرم خو شبخته  ! .....نگو
این نامرد که ادای لوطی ها ر و در م یاره و بند شاالوارش جای دی گه
شل شده و ما خبر نداریم » !....
فرامرز با همان صاادای خونساارد که غمی میان آن لم داده بود بعد از
اندکی تعلل به قدر یک نفس ادامه داد:
« داداش فعال دسااات ن گه دار به هیچ کس حرفی نزن تا یه کم
دور وبرخودم و ر و جمع و جور کنم و پول دستم بیاد »!.....
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فرهنگ ابروهایش نا خود آگاه ر وی هم افتاد از جایش برخاست  ،به
سمت پنجره رفت و در حالی که سعی می کرد صدایش را برای برادر
بزرگترش باال نبرد پرسید:
« چه ر بطی داره !...؟ خواهرمون با یه آدم عو ضی داره زندگی می کنه
که هزار تا خالف ریز و درشااات داره و خ*ی*ا*ن*ت یکی از اون
هاساات  ،آبرومون ر وی لبه ی تی غه  !....اومدم تا با هم یه راهی پیدا
کنیم ،اون وقت تو به من میگی صبرکن  !.....برای چی ! ....؟ »
فرامرز به آنی به سمتش چرخید و به چشمان او ز ل زد :
« برای اینکه منه احمر چند ماه پیش ه شت صد میلیون از خ سرو
قرچ گرفتم  ...برای این که شریکم می خواست افزایش سرمایه بده
و نمی تونسااتم دسااتم ر و تو ی جیبم بکنم و بهش بگم چشم
خال یه !....برای این که ری خت و پاش های الهه خر ج داره  ...برای
اینکه د ستم زیر تیغ خ سرو ست و ازم چک داره  ،باز می خوای برات
برای اینکه ردیف کنم یا کافیه !....؟»
َ
فرهنگ با شنیدن رقم صدای سوت مغزش را در دم شنید  !....مات
و متحیر با د هان نی مه باز به برادر ش ز ل زد که رگ های گردنش از
شدت خشم و عصبانیت متورم شده و از چهره اش خشم و استیصال
می بارید....
فرامرز قدر ی از او فا صله گرفت و همانطور که به سمت میزش بر می
گشت با صدایی آرام اما خش دار به بهت و حیرت فرهنگ پایان داد :
باغ سیب
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« ای کاش ز ود تر متوجه می شدم تا پول ازش قرچ نمی گرفتم ،بذار
این بی غیرتی من فعال پیش خودمون بمونه  ،حرفش ر و پیش فرزانه
و حاج رضااا باز نکن تا م ن پول جور کنم و چک هام ر و از خساارو
پس بگیرم  ...می ترساام نامرد ی کنه ساار لج بیفته و چک هام ر و
بذاره اجرا و فرزانه به خاطر من مجبور بشه کوتاه بیاد» ....
فرهنگ ناباور به ساامت میز رفت دسااتهایش را ر وی آن گذاشاات و
قدر ی به جلو خم شد :
« داداش تو کی این همه غریبه شااد ی که من متوجه نشاادم نباید به
من که برادرت هستم می گفتی!....؟ حاجی این قدر برات غریبه شده
!....؟»
فرامرز دستش را مشت کرد و ر وی میز کوبید :
« مزخرف نگو غریبه ن شد ی  ....خودت که از و ضع قلب حاج ر ضا
با خبری و می دونی با باتری کار می کنه و یکی می زنه و دوتا جا می
مونه  !....چی بهش می گفتم که غم ر وی دلش بار ن شه  ...ا صال مگه
با این ک ساد ی بازار کتاب و چاپ خونه می تون ست کمکم کنه !....؟
خودت م گه چ ند ر وز پیش نرف ته بود ی شااهرساا تان برای خر ید
د ستگاه د ست دوم و حاجی نتون ست پولش ر و جور کنه و د ست از پا
درازتر برگشتی !....؟»
فرهنگ خ شمش را همراه سکوت بلعید و از میز فا صله گرفت و به
پشت پنجره ی ر و به شهر رفت ،سرش پر بود از افکار درهم و برهم و
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تا مرز انفجار تنها قدمی فاصااله داشاات  .....و حس می کرد داخل
گردابی به نام خسرو ساالر ی افتاده است و که هرچه می گذرد به اعماق
آن بیشتر فرو می ر ود.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶[ ,
برای اهالی کوچه در دار تا پنج شانبه همه چیز مثل همیشاه به ر وال
بود و ر وزمرگی ها طی می شد تا این که مدیر کوچه که آقای م شیری
بود یک جلسه ی اضطرار ی گذاشت....
و قرارشد این جلسه برای آشنایی بیشتر اهالی در خانه ی همسایه های
جد ید ،یعنی خانواده ی درخشااان ها برگزار شااود ،تا در مورد یک
موجود م شمئز کننده نه چندان در شت و البته سیاه رنگ که چند تا
پای وحشاتناک دارد و دو شااخاکش در هوا تاب می خورد صاحبت
کنند !.....
ح شره ی موز ی که و شب و ن صفه شب بی اجازه سر از حمام و زیر
کابینت و یخچال آ ششز خانه در می آورد و بادیدنش جیغ خانوم ها به
هوا می ر ود و دمشایی آقایون به دنبالش راهی می شود !....
خانوم ها همراه همساارانشااون جفت آمدند و برز و هم همراه حاج
خانوم راهی شااد و فرهنگ  ،حاج رضااا و مهر انگیز خانوم هم پای
ثابت این جل سه ها بودند  .....البته فرزانه هم که مثل همی شه خانه
ی پدرش مهمان بود به بهانه ی حو صله سر رفتن با آنها راهی شد
....
باغ سیب
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گیسااو اسااتکان های خوش تراش بلور را پر از چای خوش عطر و بو
کرد و یک غنچه ی گل سر خ هم برای تزیین در ون آن انداخت ....
صاادای مردانه ی فرهنگ را از پذیرایی خانه می شاانید که کوتاه و اما
متین و ساانگین جواب می داد و بعد از آخرین دیدار و صااحبتش با
فرهنگ که به ر وز دوشانبه بر می گشات دیگر با او حرفی نزده وفقط
چند بار ی دل به شیطنت هایش داده و دزدکی از گو شه ی پرده او را
دید زده بود !....و چقدر دلش می خواست دور از هیاهو گوشه ای دنج
بنشیند و یک دل سیر تماشایش کند ....
حاال فرهنگ در سالن نه چندان بزرگ خانه ر وی مبل ن ش سته و به
طرز شااگفت آور ی بو ی عطر او برایش غالب به تمام رای حه ها بود
 !....و می دانست که یک دل سیر که هیچ !...یک نظر هم نمی تواند
نگاهش کند !....
نفس عمیقی ک شید تا به هیجان که بی پروا از سر و کول اح سا سش
باال می رفت غلبه کند و سشس سینی به دست از آششزخانه خارج شد
و خیلی خانومانه با صدایی رسا ر و به جمع سالم گفت.
خانوم م شیری هم سایه ی سر کوچه که کنار هم سرش ن ش سته بود با
دیدن گی سو و چشم ابرو خوش تراشش ،ماشالله گویان با صدای بلند
گفت و ر و به گالب خانوم شد :
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« گالب خانوم حر دارید این ماهتون ر و پنهون کنید  ....ماشااالله
خانومی از وجناتش می باره ....تعریفش ر و از حاج خانوم شاان یده
بودم ولی تا به حال ندیده بودمشون  ....خدا بهتون ببخشه»...
گلی خانوم لبخند ی از ساار رضااایت ر وی لبش جان گرفت و گالب
خانوم که از خوشی لبخندش را نمی توانست جمع کند تعارف هایش
را ردیف کرد و فرهنگ می شنید و بی تاب دیدن گی سو د ست و پای
دل و چ شمش را زنجیر کرد تا سر بر ندارد ...اما برز و با بی پروایی محو
چشمان گیسو بود و پوستی که از لطافت می درخشید ....
گی سو سینی چای را چرخاند و ابتدا از بزرگتر ها شروع کرد و وقتی به
فرهنگ رسااید تشش قلبش را زیر ال له ی گوشااش هایش حس می
کرد .....نگاهش به سینی چای بود و دستان مردانه و پرمو ی فرهنگ
و ساعت چرمی مشکی اش که میان مچش خوش می درخشید ....
فرهنگ بی تاب صاااحب بو ی یاس شااد اما ساار بلند نکرد ،تا به
خواهش دل جواب دهد و به ساارعت اسااتکان چای را با تشااکر
کوتاهی برداشت  ....و گی سو مثل نسیمی خنک که تو ی دل شبهای
تابسااتان ر وحت را جال می دهد از کنارش گذشاات و با صاادای آقای
مشیری نگاهش به سمت او چرخید ....
« با ا جازه ی گالب خانوم و خیر م قدم م جدد خد مت ایشااون و
خانواده ی محترمشااون جلسااه ر و شااروع کنیم .حقیقتش همه در
جریان هستید که چند وقتیه با گرم شدن هوا سوسک کوچه و محله
باغ سیب
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ر و برداشااته و باعث ناراحتی خانوم ها شااده که دل خوشاای از این
موجود سیاه رنگ ندارن »!...
تمام خانوم ها بدون اسااتثنا چینی به بینی شااان دادند و حرف آقای
م شیری را تایید کردند  ،گی سو به یاد سو سک سیاه و در شتی افتاد که
دیشااب در گوشااه ی حمام ز ل ز ل نگاهش می کرد و با ترس و لرز
هول هولکی  ،ش سته و ن ش سته بیرون آمد  ....خانوم ها هم هر یک
خاطره ای چندش آور در ذهن شون تداعی شد  !....و با صدای آقای
مشیری سرها باز هم سمت او برگشت:
« را ستش ر و بخواهید من با یه شرکت معتبر که سم پا شی می کنه
،صااحبت کردم و قرار شااد فردا که جمعه اس و همه ی اهالی کوچه
خونه ت شریف دارند بیاد و خونه ها و به خ صوص زیر زمین و انبار ی
ها ر و سم پا شی کنه  ..خانوم ها هم زحمت بک شن و مواد غذایی ر و
از جاهایی که قراره سم پاشی بشه دور کنن » ....
جمله ها ی آقای مشیری که تمام شد حاج رضا گفت:
« خدا خیرتون بده  ....زیر زمین خونه ی ما هم پر سو سک شده
!...حاال چقدر هزینه اش می شه و سهم هر خانواده چقدره ....؟»
آقای م شیری د ستی به سر طا سش ک شید و بعد از تاملی کوتاه جواب
داد:
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« واال کلی چونه زدم ولی کوتاه نیومدن  ،صاااحب شاارکت می گفت
کارشااون تضاامین یه  ...و هزی نه اش برای کل خونه های کوچه
شیشصد هزار تومان می شه که بین اهالی تخس می کنیم »...
برز و با شاان یدن این رقم چای به همراه قند تو ی گلویش پر ید و در
حالی که سرفه می کرد بریده ،بریده گفت:
« ش ایش صااد هزار تومن  !....چه خبره  !....مگه سااوسااکی چند
حساب م
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶[ ,
ی کنن! ....؟»
لبخند ر وی لبها ی جمع نشست و گی سو به سختی خودش را کنترل
کرد تا خنده هایش در مرز لب ها باقی ب ماند و پر صاادا پرواز نکند و
فرهنگ گره ابروهایش بعد از چند ر وز باز شد و لبخند ها با جمله ی
بعد ی برز و به خنده هایی آشکار تبدیل شد ...
« آقای شی شضد تومن ر و بدید به من  ...خودم حساب سوسک ها
ر و به ر وش ساانتی می رساام ،خرجش فقط یه دمشایی و یه پیف پافه
»!....
آقای م شیری که خنده هایش را به ز ور جمع می کرد جرعه ای چای
نوشید و ر و به حاج خانوم شد و گفت :
« خدا بهت ببخ شه  ،حاج خانوم یه گوله ی نمکه ای شاالله دامادیش
ر و ببینی »....
باغ سیب
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سشس ر و به برز و کرد و ادامه داد:
« کا شکی به همین راحتی بود که می گفتی جوون  ....سو سک ها
یکی دوتا که نیسااتند !....و این کوچه و خونه هاش به خاطر بافت
قدیمی که داره زیر زمین هاش پر از سو سک شده باید تا بی شتر از این
کالفه مون نکرده یه فکر اساسی به حالش بکنیم  ....فقط یه مطلب
می مونه و اون هم اینه که بعد از سم پا شی باید تا شنبه صبح خونه
خالی باشه و در و پنجره ها هم بسته و می بایست تشریف ببرید منزل
اقوام »....
گالب خانوم با شنیدن اسم اقوام بی کسی هایشان تمام قد ر وبرویشان
ای ستاد و آهی از سر ح سرت چا شنی اف سوس هایش کرد هر یک از
هم سایه ها چیز ی می گفتند  ...خانوم م شیری تابی به گردنش داد و
با صدای بلند گفت:
»
« من و م شیری می ریم خونه ی پ سرم و یکی دو ر وز هم می مونیم تا
بو ی سم بره » ....
حاج خانوم هم پشت بندش اضافه کرد:
« منم میرم خونه ی دخترم ولی شنبه صبح بر می گردم »...
هر یک برای رفتن جایی داشااتند یکی از خانه ی برادرش می گفت و
دیگری خانه ی عمویش و چ شم های گلی و گالب و گی سو بین آنها
بی هدف چر خ می خورد و عاقبت گالب خانوم با درا یت آبرو دار ی
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کرد و وقتی مهرانگیز خانوم پرسااید که شااما کجا تشااریف می برید
جواب داد:
« خانواده ی ما شهرستان زندگی می کنن و ما این جا کسی ر و نداریم
صبح می ریم بیرون و آخر شب بر می گردیم خونه ،به امید خدا تا اون
موقعه هم بو ی سم از بین رفته باشه »....
حاج رضا دستی به ته ریش صورتش کشید و بعد از تاملی کوتاه گفت:
« اگه خانوم بزرگ قابل بدونن ما یه باغ سیب داریم که قرار بود فردا
یه ساار بریم اونجا  ،خانوم درخشااان هم خواهرمن  ،منت بذارید و
همراهمون بیان باغ سیب »....
گی سو با شنیدن باغ سیب به آنی سرش باال آمد  ....گلی خانوم هر
چند ما یل به رفتن نبود اما به احترام حضااور مادرش حرفی نزد و
ت صمیم را به عهده ی او گذا شت  ...گالب خانوم میان ا صرار های
مهرانگیز خانوم تشکر کوتاهی کردو عاقبت پذیرفت و فرزانه با ذوق ر و
به گلی خانوم شد و گفت :
« گلی جون حتما بهمون خوش می گذره  ...من هم با خ سرو میام
به ناهید خانوم مادر شوهرم و مهناز هم می گم بیان »....
برز و با لحنی که شوخی در آن مو ج می زد و سعی دا شت آن را جد ی
جلوه دهد ر و به فرزانه شد :
« فرزانه خانوم  ...مگه خونه ی شما و مادر شوهرتون هم سو سک
اومده !.....؟»
باغ سیب
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بازار بگو بخند دو باره داغ شااد و برز و در حالی که خر بزه می خورد و
دهانش می جنبید  ....ر و به حاج رضا شد و با دهان پر گفت:
« حاج ر ضا ا سم مار و هم به لی ست مهمون های باغ سیب ا ضافه
کن من و حاج خانوم هم هستیم »....
سشس سرش را بیخ گوش فرهنگ برد و در حالی حواسش پی مادرش
بود پچ پچ کرد:
« قر بون اون فرهنگ و ادبت برم  ....جون تو حوصاله ی اون داماد
ُُ
عنقمون ر و ندارم »....
فرهنگ خنده هایش را با تکه ای خر بزه فرو داد و می خواساات
بگوید تو آدم بشو نی ستی که برز و پیش دستی کرد و در حالی که تکه ای
دیگر از خر بزه را به دهان می گذاشت اضافه کرد:
« درضمن من آدم بشو نیستم بی خود ی ز ور نزن »!....
فرهنگ خندید و سرش را به اطراف تکان داد و سر برداشت و نگاهش
به گی سو رسید که با اخم هایی که نشان از نارضایتی اش داشت و سر به
زیر با انگشتان دستش باز ی می کرد....
دلش می خواست با سر انگشتان دستش دانه به دانه گره ابروهای او را
باز ک ند و لبخ ند ی هم ر وی لب های او ب گذارد  ....ن گاهش را که
بازیگوش ای می کردو پی خواسااته ی دل می رفت با بند حیا بساات و
ساارش را به زیر انداخت ..و با صاادای برز و حواسااش به ساامت او
چرخید که کنار گوشش پچ پچ می کرد:

313
« نامرد دیگه ما غریبه شدیم من میرم د ست به آب به تو میگم اون
وقت من باید از مادرم بشاانوم که می خوای بری خواسااتگار مهناز
خواهر شوهر فرزانه »....
فرهنگ با شاان یدن این حرف از بی فکری مامان مهری و فرزانه که
برای زندگی او ت صمیم می گرفتند  ،گویی به میان منقلی از ذغال های
گداخته پرتاب شده با شد تا اعماق وجودش سوخت  ....نگاهش را
در جمع چرخاند که هر یک م شغول حرف زدن با دیگری بود و سر
بیخ گوش برز و برد و آهسته لب زد:
« مامانم و مهناز خودشااون بریدن و دوختن و ر بطی به من نداره ،
ً
ا ن جاش نیس ،بعدا با هم حرف می زنم »....
برز و نگاهش را از چهره ی درهم او گرفت و سااری به عالمت تایید
تکان داد :
« آ ن فر صت ندارم و باید برگردم با شگاه  ،ولی فردا تو ی باغ سیب
مفصل حرف می زنی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶[ ,
م»
جل سه ا ضطرای میان بگو و بخند ها به اتمام ر سید و قرار شد فردا
صابح سااعت نه بعد از سام پاشای  ،خانواده ی فتوحی ها میز بان
حاج خانوم و برز و و البته مهمان افتخاری شان خانواده ی درخ شان در
باغ سیب باشند.
باغ سیب
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گی سو هراس دیدن خ سرو و باغی که شاهد لحظه های تلخ سمیرا
ُ
بوده مثل طوفانی حال خوبش را کن فیکون کرد و نا خود آگاه اخم
هایش درهم شااد و خم کمان ابروهایش از دید تیز بین فرهنگ دور
نماند...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶[ ,
" فصل هفتم"
باغ سیب جایی خیلی دوراز تهران و شلوغی هایش بود !....
از آن باغ هایی که انتهای یک کوچه باغ قرار دارد و از پس دیوار های
کاهگلی قدیمی و کهنه اش می توانی باغ همسایه و درختان میوه اش
را هم ببینی  ،درختان باغ از دو سااو سااای بانی بی منت برای کوچه
ورهگذران شده و صدای ر ودخانه ای که دیده نمی شد زیر صدای آواز
پرنده ها بود و دلت می خوا ست اک سیژن را همراه بو ی برگهای تازه
که مخلوطی از بو ی سیب و گردو بود را میان ریه هایت تا جا دارد ،جا
َ
دهی و گوش به آواز بکر زنجره هایی بدهی که بی امان آواز می خواندند
 ....گویی این تکه از زمین نسبتی با بهشت دارد و
خدا آن را ر وی زمین جا گذاشته است !....
ماشااین ها به خاطر باریک بودن کوچه نتوانسااتند داخل شااوند و
همگی همان ساار کوچه با فاصااله پارک کردندو پیش از همه حاج
ر ضا و بعد از آن مهرانگیز خانوم به ر سم مهمان نواز ی پیاده شدند و
به مهمانان خوش آمد گفتند ...
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فرهنگ که تمام طول راه نگران واکنش گی سو و برخوردش با خ سرو
بود به محض پیاده شدن بی اراده سرش به سمت او چرخیدکه میان
مانتویی آبی رنگ و شال سفید صورتش می درخشید و اخم خیلی نرم
و ظریفی هم بین ابروهایش لم داده بود  ....گویی تکه ای از آساامان
همراه ابر هایش به زمین مهاجرت کرده باشد !.....و تمام و هوش و
حواسش با ضر به ای که برز و به شانه اش زدهمراه نگاهش به سمت
او چرخید .....
برز و سرش را نزدیک برد و آهسته نزدیک صورت او پچ پچ کرد:
« دیدم حوا ست کجا بود !....رفتیم تو ی باغ مثل بچه ی آدم میای
و همه چی ر وبرام میگی  ،وگرنه خودم حساب اون فرهنگ و ادبت ر و
می رسم »!....
لبخندش به نرمی نساایمی بود که از ر وی گونه های داغ و تب دارش
گذ شت و به ن شان موافقت دو چ شم بر هم گذا شت و خم شد از
داخل ماشاین هندوانه ای پر و پیمان برداشاات و آن را ر وی دسااتان
برز و جا داد :
« باشااه تا اون جایی که باید بدونی ر و بهت می گم ،فعال این هنداونه
ر و داشته باش »....
برز و خنده هایش را به همراه ناساازای پدر مادر دار که مخصااوص
خودش بود نثار فرهنگ کرد و سبد پرو پیمانی را که حاج خانوم آماده
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کرده بود برداشاات و برای احوال پرسای به ساامت خساارو که همراه
خانواده اش از میان راه به آنها ملحر شده بود رفت ...
گی سو و متحیر نگاهش را به کوچه باغ داد  ،سمیرا فقط چندا شاره
کو تاه به موقع یت باغ کرده بود ولی بال و پر ذهن خ یال پردازش
کوچه باغ را خیلی نزدیک به واقعیت توصاایف کرده بود  !....درگیر
حس های متفاوت که دل شوره از ح ضور خ سرو یکی از آن حس ها
بود ،نگاه کنجکاوش را خیلی نامحسوس به سمت او برگرداند خسرو
تا به حال برایش فقط یک تصااویر بود و حاال صاادایی زمخت و نه
چندان دلچ سب ر وی ت صویر ثامت او قرار گرفته بود  ...مرد ی چهل
و چند ساااله با قامتی بلند و صااورتی پهن و مردانه که پولدار ی از
سروکول تیپ و لباسش باال می رفت ....
مرد ی که بو ی تعفن غرور و تکبرش از فا صله ی دور هم به م شام می
رسااید ومثل یک مار خوش خط و خال که به وقت نیاز خودش را
میان علفها پنهان می کند رفتار ی موجه از خود نشان می داد ...
میان تجزیه و تحلیل خ سرو با صدای مامان گلی جایی کنار گو شش
گیج و منگ به سمت او چرخید:
« چیه از وقتی راه افتادیم شد ی مثل بر ج زهر مار !....؟باز کن او اخم
هات ر و زشته » !....
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گلی خانوم جمله اش به نقطه نرساایده فرزانه به همراه خساارو به
همراه مادرش ناهید خانوم به سمت آنها آمدند و خسرو هر قدمی که
نزدیک تر می شد نفسی از ترس درسینه اش جا می ماند ....
بازار دیده ب*و*سی و سالم واحوال پرسی ها داغ شد ...
خ سرو که اولین بار بود با هم سایه های جدید آ شنا می شد با دیدن
دختری که صورتش در قاب شال سفید می درخشید بی اراده نگاهش
به سمت او جلب شد به سرعت نگاهش را از طاق کمان ابرو ی او
چشمان سرکشش گرفت ....و به سمت گلی خانوم چرخید و با سرو
چشمی فرو افتاده با مامان گلی و مامان بزرگ گالب سنگین و با وقار
سالم و احوال پر سی کرد و نگاهش به قدر یک نفس با گی سو تالقی
کرد و به سرعت از او چ شم گرفت و با اجازه ای گفت و و سایل را از
ر وی زمین برداشاات  ،چند تایی از آنها را هم به زیر بغلش زد و و با
همان سر افتاده همراه حاج ر ضا از کنار آنها رد شد و به سمت باغ
راهی شدند ...
مامان بزرگ گالب هم که محو زیبایی طبیعت شده بود نفس هایش
را از بو ی برگهای تازه ی درختان پر کرد و َبه َبه گویان و خوش و بش
کنان همراه خانوم های دیگر به سمت باغ راهی شدند ...
گیسااو نفس حبس شااده اش را به پرواز در آورد عمیر و ممتدد نفس
هایش را که پراز عطر خساارو شااده بود با هوای تازه تعویض کرد و
ساارش را به ساامت دیگر چرخاند خب فتوحی ها و به خصااوص
باغ سیب
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فرزانه حر دا شتند که به این داماد نمونه ی شان که ن سبتی هم با اژدها
ی هفت سر داشت شک نکند !....
با صدای مهناز سرش به سمت او چرخید که کنار مهناز در یک قدمی
اش ایستاده بود:
« گیسااو جون این خواهر شااوهرم مه نازه  ....فکر می کنم هم
صحبت های خوبی برای هم با شید و ان شالله این آ شنایی بابی برای
یه دوستی پایدار بین تون باشه
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶[ ,
»....
گی سو ز ود تر از مهناز پیش قدم شد به ن شان دو ستی د ست پیش برد و
با او دست داد و کوتاه و مودبانه گفت  «:خوشبختم »...
مهناز که حس مالکیت به این باغ و صاحبانش در خونش به غلیان
افتاده بود و این احساااس برتری را نساابت به گیسااو که فقط یک
همسااا یه معمولی بود و دیگر هیچ !...بیشااتر حس می کرد به گلی
خانوم سالم کردو ر و به گیسو شد و گفت:
« من با فرزانه جون و خانواده شون زیاد به این باغ میام  ....این جا
ر و خیلی دوست دارم و هر تکه اش برام پر از خاطره اس» ....
سشس با طعنه ای که آشکار بود ادامه داد:
ً
« خوبه شما هم به هوای َسم پا شی ،این دفعه ا ستثنا همراهمون
اومدید»....
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گی سو که پر بود از ا ضطراب های نا شناخته و هر دم سمیرا و چ شمان
گریانش پیش چ شمانش جان می گرفت ،طعنه ی او را نادیده گرفت
وآهسته به رسم ادب جواب او را کوتاه داد و گفت:
« بله جای خیلی قشنگیه »....
گلی خانوم هم طعنه را شنید اما سنجیده تر برخورد کرد ...لبخند ی
مصاانوعی به ر ویش پاشاید ....حر با مادرش بود ،،این دختر زیاد ی
نچسب و حرفهایش هم درست مثل خودش بی قواره بود  ....نفس
عمیقی کشید دو تا سبد غذا و خوراکی را که از شب قبل فکرش را کرده
بود را از صندوق عقب ماشین بیرون آورد و به زمین گذاشت و خودش
یکی از آنها را برداشت و دزدگیر ماشین را زد و ر و به گیسو شد :
« گیسو جان  ،این سبد ر و هم تو بیار »...
گی سو خم شدتا سبد را بردارد اما فرهنگ که تمام مدت حوا سش پی
گی سو واخم های پر رنگش بود وتمام مدت تعلل می کرد تا با او هم
قدم شود  ،فا صله شان را با چند گام پر کرد وقدم پیش گذا شت و
قبل از او خم شد و سبد را برداشت و مودبانه کوتاه گفت :
«این برای شما سنگینه اجازه بدید من می برم »...
مهناز با دیدن این صحنه مثل ِگلی ر وی چر خ سفالگری درهم فرو

ری خت  ....اما به یار ی همان حس برتری که همچنان نساابت به
گی سو حس می کرد خودش را ترمیم کرد و بعد از لبخند ی بی رمر که
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مصاانوعی بودن از ساارو ر ویش می بارید به همراه گیسااو پشاات ساار
فرهنگ  ،فرزانه و گلی خامونم به راه افتادند...
****
برای گیسااو به لطف دفتر خاطرات ساامیرا وجب به وجب این باغ
آشاانا بود از خانه باغی که یک ایوان بزرگ م*س*تط یل شااکل
ر وبرویش قرار داشت و با چند پله از سطح زمین جدا می شد  ،تا باغی
سیبی که د ست دلباز با درختانی پر از سیب گالب ر و به ایوان خانه با
قامتی افراشته ایستاده بودند ....
حتی صندلی های تابستانی سفید رنگ با بافت حصیری اش که پنج
تایی دورمیز گرد ی جمع شده بودند به طرز غریبی آشنا بود !....
ر وی صندلی قدر ی جا به جا شد و افکار ثقیل و ناخو شایندش را که
ر وی مو ج منفی شناور بود را پس زد ....
مس ایر نگاهش به ساامت فرهنگ برگشاات که پایین ایوان کنار برز و
ای ستاده بود و برز و با آب و تاب سیخ های جوجه و کباب برگ را که
صاادای جلزو ولزشااان تا ر وی ایوان هم می آمد می چرخاند و گاهی
هم بیخ گوش او پچ پچ مردانه ای می کرد و خنده های بی پروایش به
اوج می رفت  ،حال و احوال همه خوش بود مامان گلی کنار فرزانه
بده بستون حرفهای زنانه داشتند و دورتر از همه گوشه ی باغ ای ستاده
و پچ پچ هایشان به راه بود ....
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گالب خانوم هم با دم شایی هایش لخ لخ ک نان زیر درخ تان پر بار
سیب همراه خانومهای جمع که ناهید خانوم هم جزو آن بود قدم
می زدند و گاهی با حظی وافر ساایبی خوش رنگ و لعاب را از درخت
می چید و بعد از بو کردن داخل جیب پیراهنش می گذاشاات ....اما
ز بر و زرنگ همانطور که یک چ شم و گو شش به حرفهای خانوم ها
بود ،یک گوش و چشاامش هم پی خساارو که کنار حاج رضااا بگو و
بخند هایشااان به راه بود ...مرد ی بلند قد که ظاهری آراسااته و
رفتارمقبولی داشاات ولی بی دل یل به مذاق دل گالب خانوم خوش
نیامده بود !....
اما گیسااو حالش زیاد ر وبراه نبود و خط به خط ساامیرا و لحظات
تلخی را که پ شت سر گذا شت بود پیش چ شمش جان می گرفت از
لحظه ای که خسرو با مکر وحیله چرب ز بانی سمیرا را به باغ سیب
کشاند و تا لحظه ی آخر که با چشمانی گریان و لباسی نامناسب ر وی
سنگ ریز های کوچک و بزرگ که کنار در ور ود ی رهایش کرده بود .
صدای خنده های خ سرو که آن سو تر ای ستاده بود مثل پتکی آهنی
ر وی اعصابش فرود می آمد....
برز و نیم نگاهی به سمت گیسو ر وانه کردکه تنها ر وی ایوان ن شسته بود
و بازهم سرش را بیخ گوش فرهنگ کشاند و پچ پچ وار گفت:
« پسر دست مریزاد ....دست ر وی آس گذاشتی  ....به چشم خواهری
هنوز نیومده نجابتش ز بون زده اهل محل شد ! ولی به نظرم بهتره
باغ سیب
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تا حرف مهناز بیشتر از این سر ز بون ها نچرخیده به مهرانگیز خانوم
حرف دلت ر و بگی »...
فرهنگ دیگر تاب نیاورد و نگاهش به سمت گی سو چرخید و دو باره
سرش را به زیر انداخت و با نوک کفشش سنگ ریزه ای را به گوشه ای
پرتاب کرد ،یک سااینه حرف ر وی دلش تلنبار شااده بود  ،خساارو و
نامرد ی هایش از یک سو  ،فرامرز و فرزانه با م شکالت رنگانگ شان از
سویی دیگر  ،کمر خو شی هایش را شک سته بودند ....قدر ی سرش را
نزدیک تر برد و آهسته گفت:
« خیلی چیزها ر و نمی شه به ز بون آورد و بهتره نگفته
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶[ ,
باقی بمونه .....مشااکل من یکی دوتا نیس  ،ازدواج فرامرز و با الهه
موضااو ع عشاار و عاشااقی شااون ر و که یادت نرفته  !....؟یادته چه
جنگ اعصابی داشتیم ! ....؟ فرامرز به خواسته ی دلش رسید و حاال
من باید چوب سر کشی اون ر و بخورم !.....
مامانم و فرزانه حتی حاج ر ضا ر وی ازدواج من ح ساس شدند  ...و
عزم شااون ر و جزم کردن که به دلخواه خودشااون برام زن بگیرن و
فعال انتخابشون مهنازه ...
دنبال یه راهی هسااتم تا منطقی قانع شااون کنم و نمی تونم نادیده
شون بگیرم  ...اون ها به قدر کافی سختی کشیدند و حقشون نی ست
که دل شون ر و ب شکنم ،باید یه را منطقی پیدا کنم  ،از اون گذ شته باید از
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اح ساس گی سو به خودم هم با خبر ب شم  ،تا راحت تر بتونم ت صمیم
بگیرم  ....مهناز انتخاب من نیست »...
برز و دستی به شانه ی فرهنگ زد و با صدایی بلند گفت :
« غصااه نخور رفیر از این سااتون به اون سااتون فرجه ،خدا ر و چه
دید ی شاید ورق ر وزگار بر گشت »....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۵۳ ۱۷.۰۹.۱۶[ ,
گیسااو تو ی حال و هوای خودش بود و سااعی می کرد ،نگاه باز ی
گو شش خیلی به صورت فرهنگ نچ سبد  .....اما عمر این تنهایی و
در حود فرو رفتن کوتاه بود و با صدای مهناز که زیر لب آواز ی را زمزمه
می کرد ودر حالی که حسابی سرخاب و سفیداب خر ج صورتش کرده
بود از خانه بیرون آمد .
مهناز تابی به سرو گردنش داد و لبخندمحو ر وی لبهای براق قرمزش
نشاند  ،کنار گیسو و درست ر وبرو ی فرهنگ که پایین ایوان با برز و گرم
صحبت بودند نشست  ،خم شد زرد آلویی از در ون سبد میوه برداشت
و با ژسااتی خاص یک پایش را ر وی پای دیگرش مهمان کرد و در
حالی که زرد آلو را مزه مزه می کرد ،مثل کسی که صاحب خانه است
گفت:
« ببخش گی سو جون تنها موند ی رفتم داخل یه کم به سر و صورتم
برسم » ....
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به صورت غرق آرای شش که یقینا منا سب عرو سی و مهمانی شب بود
 !....نگاهی انداخت و خواهش می کنمی زیر لب گفت و ساارش به
سمت سشیدار ی که سر به آ سمان دا شت واز پس دیوار باغ هم سایه
دیده می شد برگ شت  ،دیدن ر*ق*ص شاخ و برگ های سشیدار در
َ َ
نسیمی مالیم  ،نم نمک حس خوبی میان رگهایش جار ی می کرد که
ناگهان نفس های گرم مهناز را جایی نزدیک گوشش شنید:
« خیلی خوش تیشه نه ....؟»
به آنی سرش به سمت او چرخید خب یقینا منظورش فرهنگ بود
که در پیراهن سفید جذاب تر از همی شه به نظر می ر سید اما خودش
را به نفهمیدن زد  ،سری به اطراف تکان داد و پرسید:
« منظورتون کیه...؟ متوجه نشدم !....؟»
مهناز هسااته ی زرد آلو را داخل پیش دسااتی انداخت و همانطور که
نگاهش را از فرهنگ بر نمی داشت جواب داد:
« فرهنگ ر و می گم  ....الم صب رفتار هاش بد جور ی مردونه اس ،
سوای تیشش که خوبه من ک شته و مرده ی اون غیرت زیر پو ستیش
ه ستم که حس خوبی به آدم میده  ....گذ شته از رابطه ی فامیلی که
با هم داریم میونه ی خوبیم با هم داریم » ...
به صااندلی تکیه داد و نگاهش را در صااورت مهناز به گردش در آورد ،
نیاز ی به حالجی حرف هایش نبود معنی ساااده ی حرف های او که
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در کلمات می پیچید و به خورد او می داد این بود که« من به فرهنگ
نظردارم و درمورد اون فکر و خیال خام به سرت نزنه »!...
در هزار تو ی ذهنش در به در به دنبال کلمات بود تا جوابی پرو پیمان
ولی مودبانه بیابد که مهناز مجال نداد و ضر به فنی اش کرد :
« گیسو جون بین خودمون بمونه که از وقتی دیدمت به دلم نشستی ،
فرهنگ از من خوا ستگار ی کرده و جواب مثبت ر و هم دادم  ،فقط
خانواده هامون منتظرند تا مدرک فوق لیسانش ر و بگیره و همه چی
ر و رساامی کنیم  ....می دونی یه عالقه ی نا گفته بینمونه .....متوجه
منظورم هستی که !...؟»
گی سو حس و حال کسی را داشت که از باال ی صخره ای به اعماق دره
پرتاب شده با شد  ...د ستی ر وی اح ساس نو شکفته اش ک شید و نرم
نجوا گونه گفت  «:یه وقت غصه نخور ی درست می شه »...
تاج غرورش را برداشت و ر وی سرش گذاشت و با سر افراشته گفت:
« مبارک باشه به سالمتی »....
مهناز ضر به ای آهسته به پای گی سو زد و در حالی بلند می شد از درون
ظرف میوه خور ی هلویی درشت و آبدار برداشت و گفت:
« پاشااو بریم پایین پیش فرهنگ و برز و .....بو ی کباب بد جور ی
اشتهام ر و لقلقک میده » ...
گیساو خودش را از اعماق دره بیرون کشاید ،آب دهانش را فرو داد و از
جایش برخاست و به دنبال او راهی شد.
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wWw.JustRoman.iR

326

****
مهناز جلو تر از گیسااو به راه افتاد و قتی به پای منقل کباب رسااید
دستش را به حالت باد بزن به اطراف تابی داد و کنار فرهنگ ایستاد :
« برز و خان چه بو و َبرنگی راه انداختی  ....دلم غش رفت »
سشس نیم نگاهی به گی سو که کمی آن سو تر ای ستاده بود انداخت و با
یک حرکت ناگهانی خیلی خودمانی هلو را در دستان فرهنگ جا داد
و گفت:
« بیا برات هلو آوردم ...خیلی شیرین و آب داره »....
فرهنگ متعجب اخم هایش نا خود آگاه در هم فرو رفت  ....در برابر
عمل انجام شااده قرار گرفته بود و نگاهش به آنی به ساامت گیسااو
چرخ ید که نه اخمی داشااات و نه لبخ ند ی درسااات م ثل ر نگ
خاکستری خنثی بود و سفید ی لبهایش پیش رنگ پریده ی صورتش
پادشاهی می کرد ....
با حفظ همان چین میان ابرو هایش با لحنی سرد گفت  «:ممنونم
میل ندارم  »....و می خوا ست آن را گو شه ای بگذارد که برز و ج ستی
زدو هلو ی بالتکلیف را از میان دست فرهنگ قاپید  ،گاز محکمی به
آن زد و به جای آن باد بزن را دست او گذاشت گفت:
« مهناز خانوم دساات شااما درد نکنه.....راساات می گفتی خیلی
خوشمزه اس » ...
سشس ر و به گیسو شدو ادامه داد:
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« میگم آبجی گی سو عال و بر مهناز خانوم د ست این سو سک ها هم
درد نکنه که حمله کردن ها  !....سور و سات ما جور شد» !....
گیسااو خندید و فرهنگ دلش رفت برای خنده ای که مثل نساایم
شکوفه های نورس سیب را از شاخه می تکاند ....
مهناز متوجه ی طعنه ی تلخ برز و نشااد  ،چندشاای زیر لب گفت و
سرش را به سمت دیگر چرخاند  ،چتری اش را که تا چانه اش امتداد
داشت و ر وی صورتش تاب می خورد ر ا پس زد و ر و به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۵۳ ۱۷.۰۹.۱۶[ ,
فرهنگ گفت:
«کباب پای منقل مزه میده نمی خوای با پارتی باز ی یه لقمه من ر و
مهمون کنی !....؟»
فرهنگ معذب از این فاصااله ی کم بین خودش و او  ،قدمی پس
رفت و مشغول باد زدن شد  ،با اخم ی درشت بین دو ابرویش مردانه
و محکم جواب داد:
« اگه یه کم صبر کنید آماده می شه سر سفره همه با هم می خوریم
» ....
مهناز که می خواساات موقعیتش را به این دختر خوش چشاام و ابرو
ن شان دهد  ،خودش را نباخت و لبخند ی به ر وی فرهنگ پا شید و
فاصله را پر کرد و باز هم کنار او ایستاد ....
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گی سو فا صله ی آن دو را دید که جفت هم ای ستاده بودند و تنها مرز
بین شان  ،آستین لباس هایشان بود و دلش به هزار تکه ی نا مساو ی
تق سیم شد ...ر ویش را برگرداند و باز هم به سشیدار باغ هم سایه ر سید
که بی خیال غم دنیا ،سر به آسمان داشت ...
برز و بی مقدمه به سمت خانه باغ راهی شد و گفت :
« فره نگ من میرم نم کدون و ب یارم  ،فکر می کنم ک با با یه کم
همچین بی نمکه »....
گی سو با رفتن برز و اندکی ای ستاد و عاقبت معذب از ح ضورش بین آن
دو با ا جازه ای گ فت تا به پیش ما مان بزرگ گال بش برود  ،ا ما با
صدای برز و که از ر وی ایوان مهناز را صدا می زد سرش را به سمت ایوان
چرخید :
« مهناز خانوم یه دقیقه تشااریف بیارید کمک ....من نمک ر و پیدا
نمی کنم ،دست شما بود که داشتید خیار می خوردید  ،المصب شده
جن و من ب سم الله  ...آدرس هم نده که سواد ندارم ،خودت بیا ....
»

َ
مهناز ناراضی « اه » ریز و کوتاهی گفت و به سمت خانه راهی شد و با

رفتن مهناز  ،گیسو هم عزم رفتن کرد که با صدای فرهنگ به سمت
او برگشت :
« صبر کن کجایی میری !....؟»
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در صدایش خواهشی نرم  ،آشکارا نهفته بود ،تمنایی بی صدا ،حاال باید
دلش از خوشاای عود و چ نگ می نوا خت  ،ولی وقتی به یاد
خواسااتگاریش از مهناز افتاد مجلس عزا دار ی برای دلش اعالم کرد ..
او برای فرهنگ جوجه نویساانده ای بود که راز هایی را که نبا ید می
دانست و یک سر نخ جواب ها ی این راز هادر دست او بود ....
نگاهش را به سمت زیر ُسر داد و با لحنی سرد جواب داد:
« آقای فتوحی باور کنید من هنوز نتون ستم سر صحبت ر و با مادرم
باز کنم تا بلکه به آدرس این خانوم برساام  ،ولی بهتون قول میدم تا
آخر هفته ی آینده یه آدرس یا حتی شااماره تلفن پیدا کنم و بهتون
بدم »....
فرهنگ که معنی اخم او را نمی دان ست و آن را به ح ضور خ سرو ر بط
داد و باد بزن را به کنار ی گذاشاات و پر شااتاب تکه ای نان از داخل
سینی کنار منقل بردا شت و دو تکه کباب از سیخ جدا کرد و ال ی نان
پیچید و به سمت او گرفت ،با لحنی نرم و البته مردانه گفت:
« به خاطر این مو ضو ع نگفتم صبر کنی .....بیا بخور رنگ به ر وت
نمونده »....
گی سو نمی توان ست بین حرفهای مهناز که از خوا ستگار ی و عال قه ی
بینشااان می گفت  ،با رفتار فرهنگ و انعطاف آشااکار ی که در برابر او
داشاات  ،تعادل برقرار کند  ....گیج و سااردر گم میان افکار مثبت و
منفی ،مردد نگاهش بین صورت او و لقمه ی در دستش می چرخید
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 ،عاقبت لقمه را گرفت و با ت شکری به سمت باغ به راه افتاد و لقمه
ی کباب را همراه بغ ضی که چهار د ست و پا بیخ گلویش ن ش سته بود
فرو داد .
فرهنگ چشم از قامت گی سو که قدم به قدم از او دور تر می شد گرفت
و کالفه دستی به میان موهای کنار شقیقه اش برد ...
می بایست قبل از این که سوء تفاهمی در مورد مهناز برای گیسو پیش
بیاد با او صااحبت کند و از احساااساای که مثل پیچک تار و پودش را
محاصره کرده حرف بزند ....
باید تکلیف دلش را ر و شن می کرد ،سر به آ سمان بردا شت و تکه ای
ابر ساافید پنبه ای باال ی ساارش دید  ،که تک و تنها در آبی آساامان
سرگردان بود  ،چشم هایش را بست و زیر لب زمزمه کرد :
« خدایا من ر و این پایین می بینی ....؟یه راهی پیش پام بذار»....
سااشس چشاامانش را باز کرد و برای دلش اولین قدم را برداشاات و به
گیسو پیامک زد :
ّ
« دوش در حلقه ی ما ق صه گی سو ی تو بود  /تا دل شب سخن از
سلسله مو ِی تو بود »

« باز کن این اخم ها ر و » !.....

گی سو با صدای دینگ پیامکش قدر ی از پر حرفی های ناهید خانوم
که یکی به میخ می زد و دیگری را به نعل  ،فاصااله گرفت و پیامک را
باز کرد و با خواندن آن لبخند پروانه وار ر وی لبش ن ش ست و سرش به
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ساامت فرهنگ که تنها کنار منقل ایسااتاده بود برگشاات ،که مس ایر
نگاهش به سمت او قدم می زد  ،لبخند شیرینی هم ر وی لب او لم
داده بود......
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶[ ,
فرزانه و گلی خانوم دنج ترین جای باغ زیر درخت سیبی که شاخه و
برگش چتری ر وی سر شان بود ن ش سته و سیب های گالب آویزان از
شاخه شاهد گفتگویشان شدند ....
فرزانه نگاهش به ر وی مورچه هایی که قطار وار پ شت سرهم تلو تلو
خوران دانه ها را به النه می بردند ثابت شد و با سری فرو افتاده گفت:
« گلی جون تو هم مثل خواهر نداشااتی من  ،می دونی رابطه ام با
مامانم خیلی خوبه  ،ولی یه چیزهایی ر و دوسات دار ی به کسای بگی
که تقریبا هم سنت باشه و بتونه تو ر و درک کنه ،کسی مثل یه دوست
یا خواهر »....
فرزانه به این جای جمله رسید  ،تامل کوتاهی کرد و بعد از یک نفس
عمیر  ،سر برداشت و به گلی نگاه کرد:
« این حقیقت ر و که من نازا ه ستم ر و خانواده ام می دونند ،ولی این
که خ سرو هر چند وقت یه بار پاش ر و می کنه تو ی یه کفش و می گه
که بچه می خوام چیز ی نمی دوند ! ...
اون موقعه ا ست که بد قلقی هاش شروع می شه و من هم به اجبار
به ساااز نا کوکش می ر*ق*صاام و خودم ر و براش می کنم عروس
باغ سیب
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فرنگی تا به چشاامش بیام  ،و برای این که خانواده ام قصااه نخورند
خودم ر و شاد نشون میدم!
نمی گم مرد بد ی ها  !.....دو ستم داره و «اورت» به پام پول می ریزه
،ما شین زیر پام انداخته و کارت بانکیم پرو پیمونه ،ولی همی شه خالء
یه بچه و سط زندگی ما وجود داره و این حقیقت انکار ناپذیره ! و من
تمام تالشم ر و می کنم تا این زندگی ر و حفظ کنم »....
گلی متاثر دسااتش را ر وی دساات فرزانه گذاشاات  ،نرم و دلدار دهنده
گفت «:عزیزم »!....
سشس جمله هایش را با احتیاط بیان کرد و ادامه داد:
« تو که سنی ندار ی !....؟ هنوز سی و سه سالت هم نشده ! چرا بازم
تال شت ر و نمی کنی...؟ ا صال از کجا این قدر مطمئنی که ایراد از توئه و
از شوهرت نیست !!....؟»
فرزانه حسرت هایش را با آب دهان فرو داد :
« ایراد از منه  !...بهترین دکتر های تهران ر و رفتم و آز مایش هام ر و
پیش دکتر ریاحی دو ست خانوادگی مون انجام دادم که یکی از بهترین
و مجهزترین آزمایشااگاهها تهران ر و داره و درصاادش خطاش خیلی
کمه  ...مشکل از منه که یه نقص مادر زاد ی دارم  ،یه مورد نادر »! ...
گلی خانوم سار تا پا گوش بود و فرزانه غرق در صاحبت و با صادای
مهرانگیر خانوم که از ر وی ایوان فرزانه را می زد ،فاصااله ای بین درد
دل هاشان افتاد :
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« فرزانه جان .....مادر پا شو بیا کمک سفره ر و بندازیم ،کباب ها یخ
کرد »....
فرزانه که حاال قدر ی ساابک تر شااده بود  ،با لبخند ی از جایش بلند
شد و دستش را به سو ی گلی گرفت  ،با یک حرکت او را از زمین جدا
کرد و با حفظ همان لبخندر وی لب های خوش فرمش گفت:
« گلی جون! ساافره ی درد دلمون ر و جمع کنیم  ،بریم ساافره ی
ناهار ر و پهن کنیم  ....ممنونم که شنونده ی خوبی هستی »....
گلی لبخند ی به ر وی صداقت او زد و شانه به شانه اش راهی شد....
****
سافره ی ناهار میان ایوان خانه باغ پهن شاد  ....سافره ای که هر
یک از خانواده ها سهمی در آن داشتند ....
کوفته و دلمه ی برگ خوش آب رنگ هنر دساات گلی خانوم بود و
آش رشااته  ،باقالی پلو با مر غ هم دساات پخت حاج خانوم .....
فرزانه هم کنار جوجه و کباب برگ مادرش اولویه و کتلت گذا شته بود
و سفره ای بود رنگارنگ !....
تنها خانواده ای که سهمی در غذای سفره نداشت  ،ناهید خانوم بود
که شرمنده با خنده ای مصنوعی گفت:
« شرمنده من چیز ی درست نکردم  ،فرزانه جون حرفی به من نزد !
وگرنه لوبیا در ست می کردم که می دونم فرهنگ خان خیلی دو ست
داره »....
باغ سیب
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مهرانگیز خانوم خواهش می کنمی گفت و تعارف هایش را دریف کرد
 ،پر چادرش را ر وی هم کشاااند وکنار حاج رضااا که در صاادر ساافره
ن ش سته بود جای گرفت  ،میهمانان هم گرد سفره و گی سو و گلی هم
مثل همیشه دو سو ی گالب خانوم نشستند ....
حاج رضااا بساام الله ی گفت و با تعارف مهر انگیز خانوم میهمانان
شروع به خوردن کردند ....
گیسااو بر عکس یکی دو ساااعت پیش حال دلش خیلی خوب بود ،
اصال مگر می شود اشعار حافظ را بخوانی و حالت خوش نشود ! حاال
اگر یک بیت از آن را از شخ صی خاص هدیه بگیری که دیگر هیچ ،
حال و احوال ر وزگارت هم خوب می شود !
فرهنگ با سااری فرو افتاده نرم و آهسااته دلمه های برگ را ال ی نان
می پیچید و به دهان می گذا شت و تمام هوش و حوا سش پی گی سو
می چرخید که کمی آن سو تر ن ش سته بود و نگاهش را از ب شقابش بر
نمی داشت ....
خ سرو هم علی رغم سر فرو افتاده اش ،زیرکانه نگاهش بین گی سو و
گلی و چ شم و ابرو ی خوش قواره ی آن دو که خیلی به هم شباهت
دا شت می چرخید ! ....و با دهانی پر از غذاها تعریف می کرد و گاهی
هم تکه ای کباب از بشقاب خودش به داخل بشقاب فرزانه ر وانه می
کرد !....
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با صدای مهر انگیز خانوم سرها از بشقاب ها بلند شد و به سمت او
چرخید:
« ان شااءالله سافره ی شااد ی بعد ی که پهن می شاه  ،سافره ی
عروسی فرهنگ من باشه » ...
همه ان شاءالله ی بلند گفتند  ،سشس قدر ی در ون سفره خم شد
،بشقاب ته دیگ را به سمت مهناز هول داد :
« بخور مهناز جون می دونم ته د یگ دوساات دار ی  ...ایشااا الله
عروسیت»....
فرهنگ به سختی لقمه اش را
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶[ ,
فرو داد  ....حس کاغذ ال ی منگنه را داشت که بی صدا له می شد ....
فکرش ناتوان از تفکری منطقی مثل کالف سر درگم در هم تنیده بود
 ....تمام ا شتهایش مثل مر غ مهاجر پر زد و ب شقاب نیم خورده اش
را پس زد ....
برز و که متوجه ی حال فرهنگ شد  ....لیوان کنار دستش را پر از آب
کرد به دست او داد و کنار گوشش پچ پچ کرد :
« با فرهنگ  ،با مرام  ،تو که چیز ی نخورد ی !....؟»
سشس لبش را به گوش فرهنگ چ سباند و آه سته تر از صدای نفس
هایش گفت:
«ر وی من حساب کن همه جوره پای رفاقتت هستم »...
باغ سیب
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سشس قدر ی فاصله گرفت و ر و به حاج رضا با شوخی و خنده گفت:
« حاجی نمی شااه یه هفته در میون بیان کوچه ر و ساام پاش ای کنن
 !....ال مصب بد جور ی داره خوش می گذره » ....
دهانهایی که می جنب ید به خنده باز شااد و ناهار ظهر جمعه م یان
خنده و شوخی برز و به پایان رسید.
****

ُ
بعد از ناهار زیلویی زیر درختان باغ پهن شااد و دور ی ها از هندوانه و
خر بزه پر شدند و همگی دور آن نشستند ....

خسرو مثل ار بابی که حس بزرگی کاذبی زیر پوستش نشسته باشد ! به
مخده ی ال کی رنگ که تک یه گاهش تنه ی درخت بود  ،تکه داد و
درحالی که هندوانه را با ژستی که بو ی پولدار ی می داد  ،به سر چنگال
می زد و به دهان می می برد  ،نگاهی گذرایش را از گلی خانوم که کنار
مادرش ن ش سته وخودش را با پو ست کندن خیار ی سر گرم می کرد
عبور داد  ،ر و به فرهنگ گفت:
َ
« مهندس  ....یه پیشاانهاد خوب برات دارم اون لگنی ر و که زیر پات
انداختی ر و بفروش به خودم  ،یه عروسااک می ندازم زیر پات  !....و
َ
باقی پولش ر و هم از دم قسااط هر چی ته جیب بود و خوش داشاتی
بده » !.....
سشس چشمکی زد و سرش را به اطراف تکان داد :
« هوم  ...نظرت چیه ....؟»
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فرهنگ معذب لبخند ی تلخی زد  ،مثل طعم ساایبی کالی که لب و
دندانت را به هم می دوزد! منزجر از این دانه پاشیدن های خسرو بود ،
که تازگی ها به صاارافت افتاده بود تا حواسااش را به برادر زن گرامیش
بدهد !....دساات این گرگ که سااالمش چندان بی طمع هم نبود ،
برایش ر و شده بود  ! ...نفس عمیقی ک شید تا صدایش بو ی خ شم
نداشته باشد  ....کوتاه و البته پر طعنه جواب داد:
« ممنونم خ سرو خان از شما زیاد به ما ر سیده  !.....فعال با این لگنی
که شما می گید سر می کنم  ،ما شین حاج ر ضا هم که خدا ر و شکر
سر حاله  ،اگه مشکلی پیش بیاد بی وسیله نمی مونیم »....
خساارو چنگالش را به داخل پیش دسااتی گذاشاات  ،این بار نگاه
گذرایش به گیسو رسید که کمی آن سو تر کنار مادرش نشسته و نگاهش
به زیر بود ....
حس خود بزرگ بینی اش تطمیع نشااد  ،دهان پر کرد تا درشااتی بار
شانه های این جوجه مهندس که تازگی ها راه و بی راه در شت بارش
می کرد  ،بکند! اما زنگ موبایلش مجالی نداد با عذر خواهی کوتاهی
از جایش برخاساات  ،دقایقی به کوتاهی چند جمله برگشاات و ر و به
جمع گفت:
« با عرچ م عذرت از حضااار ،کار ی پیش او مده با ید از خدمتتون
مرخص ب شم  .....د ست همگیتون درد نکنه ناهار خو شمزه و پرو
پیمونی بود» .
باغ سیب
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سشس ر و به حاج رضا شدو با لحنی چابلوسانه ادامه داد:
« حاجی اجازه ی مرخصاای می فرمایید ...؟ کار ی پیش اومده باید
برم !...اوامری باشه درخدمتم و با یه تلفن قرار ر و کنسل می کنم ».
حاج رضا لبخند ی از سر رضایت به ر وی خسرو پاشید و کوتاه جواب
داد «:برو به سالمت  ،رسید ی تهران یه خبری بده »....
مهناز ناز ی ر وی صاادایش نشاااند و از جایش برخاساات ،قدمی پیش
گذا شت  ،در یک قدمی او ای ستاد د ست در باز وی خ سرو فرو برد ،با
اخمی تصنعی معترچ گفت:
« ِا  ....داداش کجا میری ....؟ تازه داره بهمون خوش می گذره »!....

خسرو خم شد و گونه اش را ب*و*سید و دستی هم به موهای فرزانه
که سرش به سمت او باال آمده بود  ،کشید گفت :
« نمی شااه  !...کار ی پیش اومده با ید برم  ،تو و فرزانه و مامان هم
امشااب همراه حاج رضااا و مهرانگیز خانوم اینجا بمونید  ،فردا آقای
مهندس زحمت می کشه و شما ر و می رسونه خونه » ....
ساشس خم شاد از ر وی چادر سار ناهید خانوم ب*و*ساید را که با
حظی وافر او را تماشا می کرد  ،سشس قامتش صاف شد  ،دستانش به
پر شلوارش گرفت و آن را با یک حرکت قدر ی ر وی شکمش کشاند و
ر و به فرهنگ گفت:
« فرهنگ جان ...زنم و مادر م ،علی الخصااوص آبجی کوچکم ر و
سشردم دستت  ،بی زحمت سر راه فردا برسونشون »!....
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فرهنگ با شنیدن دستورات آمرانه ی خسرو  ،نا خود آگاه گره ی بین
ابروهایش افتاد و چهره اش قدر ی هم رفت  ،اما هیچ نگفت !....
بیش از این تاب ح ضور پر نیرنگ او را را ندا شت  ،از خدا خوا سته از
جایش برخا ست تا خ سرو را راهی کند  ،پ شت سرش گلی خانوم و
گی سو هم برای خداحافظی به احترامش ای ستادند و نگاه خسرو به آنی
به سمت گلی برگ شت چ شمان ریز و ک شیده اش مثل شم شیری
گداخته تا عمر جان او نفوذ کرد  !....آزموده تر از آن بود که نو ع نگاه
های مردان را ن شنا سد ابرو های کمندش را درهم تاب داد و نگاهش
را هم به زیر خم کرد  .....خ سرو ر و ی پا شنه پا چرخید و ر و به گالب
خانوم شد :
« خانوم بزرگ دیدارتون برام سعادتی بود ،با اجازه تون مرخص
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶[ ,
می شم  ،ان شاءالله بهتون خوش بگذره  ....کوفته های خو شمزه
ای بود »...
خسرو این را گفت ،خداحافظی کرد و با بدرقه ی فرزانه راهی شد ....
گالب خانوم هم خدا نگهدار ی نه چندان گرم و صاامیمی بدرقه ی
راهش کرد  .از این مرد آب زیر کاه که بنا بر م صلحت ر وی چ شمان
دریده اش پرده ی حیا انداخته بود ،ا صال خو شش نیامد ،مرد ی که با
زرنگی و رند ی  ،رگ خواب حاج ر ضا و مهرانگیز خانوم زیر د ستش
آمده بود !.....
باغ سیب
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ساارش را قدر ی به گوش گلی نزدیک کرد ،خیلی ریز آن گونه که فقط
گلی شنونده باشد ،زمزمه وار گفت:
َ َ
« عجب میرزا قشمشمی »! ....
سشس خیار پو ست کنده را از گلی گرفت و ِقر چ ِقر چ کنان م شغول

خوردن شد ....
****

گی سو سرش را به درخت سیب پشت سرش تکه داد و نگاهش به آبی
آ سمان بود ،همان جایی که می دان ست خدا از پنجره هایش به زمینی
ها نگاه می کند و درهای رحمتش را به ر وی آنها می گشاید ...
دلش می خوا ست نردبانی دا شت که بلندای آن به سقف آ سمان می
رسااید ! تا چند تکه ابر ساارگردان این دریای آبی را که مثل لکه های
سفید می درخشیدند  ،میان دستانش می فشرد  !...دلش می خواست
از حس نوشکفته اش با ابر ها حرف می زد  ،از مرد ی می گفت  ،که با
اندکی فاصااله از او نشااسااته بود و عطرش غالب به تمام عطر های
مشااامش را نوازش می داد  ...و از حس خوبی می گفت که به وقت
خواندن پیامک او زیر پوست احساسش ولوله ای شیرین پیدا کرده بود
 ،شیرینی این جمله ی کوتاه « باز کن اون اخم ها ر و » در کنار شعر
لسان الغیب برایش حکم نقل و نبات معطر داشت ....
هنوز چند پله بی شتر از نردبان خیال باال نرفته بود ،که با صدای مهناز
مجبور شد به زمین برگردد !
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« گیسااو جون خیلی ساااکتی ! از خودت بگو ،از فرزانه جون شاانیدم
ام سال پیش دان شگاهی بود ی  ،ر شته ات چیه....؟ کنکور ر و چطور
داد ی !...؟»
فرهنگ نگاهش به سمت گیسو برگشت ،چهره اش زیر سایه برگهای
درختان که نور از میان شان درذکی سرک می ک شیدند و ر وی صورتش
می ن ش ستند  ،تأل لو خا صی دا شت  !....وچ شمان خمارش بی بهانه
دل می برد  ....به سختی چشم از ناز خوابیده در نگاه او گرفت و بعد از
نفس عمیقی  ،سرش را به زیر انداخت .
گی سو د ستی به پر شالش ک شید ،بدون اینکه بداند در دل فرهنگ چه
ق یامتی بر پاساات ! نگاهش را از مامان گلی که آن سااو تر در جمع
خانوم ها نشسته بود و گل می گفت و گل تر می شنفت گرفت و نیم
نگاهی ر وانه ی فرهنگ کرد  ،صادقانه جواب داد:
« ر شته ام تجر بیه .....واال زیاد امید ی ندارم که قبول ب شم  ،وقتی که از
جل سه ی کنکور بیرون اومدم ذهنم قفل شده بود! را ستش فکر نمی
کنم حتی مجاز بشم »!...
مهناز که بازهم حس برتریش به غلیان افتاده بود و خودش را یک به
هیچ از گیسااو پیش می دید  ،لبخندش حسااش را نشااان داد  ،نگاه
کشدارش را به سختی از صورت فرهنگ گرفت  ،قری به گردنش داد و
گفت:

باغ سیب
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« شکر خدا من تازه لی سان سم ر و تازه گرفتم  ،را ستش یه دوره کوتاه
مریض شدم و عالقه ام ر و به درس خوندن از د ست داده بودم بعد از
ازدواج فرزانه جون با دادا شم  ،فرهنگ برای ادامه ی تح صیل خیلی
تشویقم کرد » ...
فرهنگ بی توجه به حرفهای مهناز  ،مسایر نگاهش را با اشااتیاق به
سمت گیسو کج کرد و با لحنی نرم گفت:
« این حس گیجی ب عد از کنکور طبیع یه  ....به خصااوص برای
دواطلب هایی که خیلی درس خوندن این حالت بیشااتر پیش میاد
 ...آخر هفته ی دیگه نتایج در میاد انشاء الله که خبر های خوش می
شنویم »....
مهناز پوزخند ی زد  ،با لحنی که تمسخر البه الیش چشانده بود گفت:
« غصه نخور دختر  ....حاال دکتر نشی به جایی بر نمی خوره و امورات
مملکت لنگ نمی مونه »!....
گیسااو نفس عمیقی کشااید  ،دلش به حال شااب زنده دار ی هایش
سوخت که بی ثمر هدر داده بود  ،همه ی این ها به یک سو  ،مامان
گلی ناز نازیش ر و بگو که تار تار موهایش را می کند و به دسات باد می
داد! ....
غصه ها سوار بر اسب و با ساز و یراق از راه رسیدند و از در وازه ی دلش
وارد شدند ،ولی مجالی برای پذیرایی از آنها پیدا نکرد و با صدای شاد
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برز و که َپر تیشارتش را ُپر از گیالس کرده بود و به سامت آنها می آمد ،
حواسش به سمت او برگشت ....
****
اورت :بسیار زیاد  ،فراوان
میرزا قشاامشاام  :آدمی که خودش را لوس می کند و بیشااتر از آنچه که
هست خودش را نشان دهد  ،منشی بی مایه و پر مدعا
دور ی :بشقاب  ،بشقاب بزرگ « منبع فرهنگ نامه دهخدا»
*****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۰۶ ۲۱.۰۹.۱۶[ ,
برز و سرخوش با لبخند ی که به لبهایش سنجاق شده بود ،ر وی زیلو
کنار دساات حاج خانوم زانو زد ،گیالس های درشاات و آبدار ی را که
مثل دانه های یاقوت ساار خ غلتان می درخشاایدند را ر وی دامن او
سرازیر کرد و با همان لبخند گفت:
« حاج خانوم بیا ببین گل پ سرت چی برات چیده  ....گیالس آوردم
برات مثل باقلوا »!....

سشس یکی از گیالس ها را برداشت و به دهان برد و درحالی که َبه َبه و
َ َ
چهچه می کرد ادامه داد:
« گیالس باغ هم سایه اس  !....دیوار کاهگلی ته باغ کوتاهه  ،راحت
ازش پریدم اون طرف » !....

باغ سیب
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حاج خانوم لب گزید و کوتاه ولی شرمنده گفت  «:کار خوبی نکرد ی
مادر»....
حاج ر ضا به این همه شیطنت خوابیده زیر پو ست برز و لبخند ی زد
،دستی به سرش طاسش کشید و به مخده تکیه داد:
« حاج خانوم عیبی نداره  ....صاااحب باغ ر و می شااناساام ازش
حال لیت می گیرم »....
برز و دساات به پر جادر مادرش برد تا گیالساای دیگر بردارد  ،که گال ب
خانوم با نوک بادبزنش نرم ر وی دست او کوبید :
« آدم باید خودش عاقل با شه  !.....تا ر ضایت صاحب مال نبا شه
این گیالس نیست که می خور ی آتیش جهنمه »....
برز و سر بردا شت ،نگاهش به فرهنگ ر سید که متعجب به او خیره
شده بود و معنی ساده ی حرف چ شمانش این بود که «تو آدم ب شو
نیستی »...
گالب خانوم بعد از سکوتی کوتاه پر چادرش را ر وی پاهایش ک شید و
نگاهش را درجمع چرخی داد گفت:
« شاید منا سبت ندا شته با شه  ،ولی این کار تو من ر و یاد یه حکایت
قدیمی می ندازه که آالن می خوام براتون تعریف کنم»...
گی سو کشته و مرده ی حکایت های قدیمی مامان بزرگ گال بش بود،
ق صه هایی که به ع شر و عا شقی ختم می شد  ....با ا شتیاق قدر ی
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نزدیک تر شد  ،کنار د ست او ن ش ست و فرهنگ هم با رعایت فاصله
کمی آن سو تر  ....همه مشتاق به دهان گالب خانوم چشم دوختند:
گالب خانوم نگاهش به ر وی فرهنگ و لبخند نرم ر وی لبش ثابت
شد  ،بعد از تاملی کوتاه گفت:
« ر وزگار های خیلی دور یه جوونمرد خوش قدو باال و با ایمانی که اون
را َملک خان صدا می زدند از راهی می گذ شت که می بینه داخل رود
خونه سیب سرخی قل قل کنان می رفت ج ستی می زنه و سیب ر و
از آب می گیره و گاز محکمی به سیب سر خ می زنه و با لذت اون ر و
می خوره و یک دفعه با خودش می گه« نکنه صاحبش را ضی نبا شه
!....؟ »دل نگرون پرسون پرسون صاحب باغ ر و پیدا می کنه و ازش
حال لیت می طلبه  ..صاحب باغ بهش می گه حال لت نمی کنم مگر
َ
ُ
این که با دختر من که از ز شتی شهره ی شهره ر و به عقد خودت در
بیار ی »!....
برز و تمام حوا سش پی گالب خانوم بود و گاهی هم گیال سی به دهان
می گذاشت  ،بریده بریده گفت:
« خانوم بزرگ این که نامردیه »!....
خنده مهمان لبها شد  ،فرهنگ کوتاه و گذار نگاهش را به گی سو داد
و دلش رفت برای خنده ای که پروانه وار ر وی لبهایش ن ش سته بود  ،با
صدای گالب خانوم نگاهش به سمت او برگشت:
گالب خانوم چشم غره ای جانانه خر ج برز و کرد و ادامه داد:
باغ سیب
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«ملک خان که جوون با ای مان و خدا ترساای بود  ،حال ل و حروم
سرش می شد  ،تردید هاش ر و کنار گذا شت و قبول کرد ! وقتی عاقد
اومد و اون ها ر و به عقد هم در آورد و چادر سفید عرو سش ر و باال زد
دیدکه یه دختر مثل پنجه ی آفتاب ر وبروش ن ش سته و صورت قرص
ماهش از زیبایی می درخ شه  !....متعجب به سمت صاحب باغ که
حاال پدر زنش بود بر می گرده و صاحب باغ بهش می گه  ..دخترم از
خو شگلی خواهان زیاد ی دا شت ولی من به دنبال یه جوون با ایمان
می گشتم که حاضر باشه دنیاش ر و برای آباد ی آخرتش بفرو شه  ...که
خدا تو ر و سر راهم قرار داد  ....این هم مزد و پاداش ایمانت »....
همه با لذت سر تا پا گوش در خلسه ای نرم فرو رفته بودند  ،و قتی به
آخر قصه که رسیدند ساز دلشان کوک کوک بود ....
برز و خیلی جد ی پر تی شرتش را قدر ی به سمت باال برد  ،خم شد و
گیالس های باقی مانده را داخل آن ریخت و در حالی که بلند می شد
ر و به حاج خانم گفت:
« حاج خانوم من رفتم حال لیت بطلبم  ....فقط خدا کنه دخترش
مثل پنجه ی آفتاب باشه و ر و دست نخورم »!....
خنده هابه پرواز در آمد  ....و بازار شوخی و خنده بازهم داغ داغ شد و
هرکس چیز ی می گفت.
فرهنگ میان صحبت های جمع که گل انداخته بود و مهناز میدان
دار ی می کرد ،از جایش برخاساات و به بهانه ی برداشااتن پتو ی کنار
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دست گی سو به سمتش رفت خم شد و آن را برداشت و سیبی را که در
د ست دا شت  ،خیلی نرم کنار پای او گذا شت و بی آن که به او نگاه
کند از کنارش بلند شد و همراه پتو به داخل ساختمان رفت .
این دوم قدم برای دلش بود  !....حرکتی نرم مثل نوازش یواشکی گل
برگ های یاس و هیچ کس به غیر از گیسو متوجه ی آن نشد ....
گی سو سیب گالب را بردا شت ،بویید بو ی عطر َملک خان او با بو ی
سیب عجین شده بود !....
آف تاب دامن زری پر نورش را از ساار باغ جمع کرد و جایش را به
مخمل شب داد و گلی خانوم شنبه صبح  ،کار و اداره اش را بهانه کرد
و میان اصرار ه
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۰۶ ۲۱.۰۹.۱۶[ ,
ای مهرانگیز خانوم حاج رضااا و فرزانه راهی تهران شاادند  ....باغ
ساا یب و دور همی اش به پا یان رساا ید ولی برای گیسااو و فرهنگ
سرآغاز ی برای دلدادگی هایشان بود ....
****
ُ
صدای آواز جیر جیرک ها که با تاریکی هوا  ،بی ساز و دهل یک سره
می خوانند از ته باغ به گوش می رسید ....
مهرانگیر خانوم به همراه مهیمانانش به داخل ساختمان رفته بودند
 ،فرهنگ پایین ایوان ر و به باغ ای ستاد  ،چ شم هاش را ب ست تا گی سو
را میان ر ویا های رنگی اش ببیند  ،نفس عمیقی کشاید ،باید تلکیف
باغ سیب
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این بی قرار ی دلش را ر وشن می کرد  .چشم از هم گشود و برای گیسو
پیامک زد :
« می دونم در خواسااات ز یاد یه !...؟ ولی خواهش می کنم فردا به
همون جایی که دفعه ی پیش دیدمتون تشریف بیارید »....
پیام را چند بار خواند با و سواس یکی دو بار آن را پاک کرد و در نهایت
دل به دریا زدو آن را فرستاد ....و صدای مهناز به میان هیجان هایش
آمد :
« خلوت کرد ی ...مزاحمت نیستم !...؟»
اخم هایش مثل ضاار بدر در هم افتاد  ...با ید می گفت بله مزاحم
آرامشم شد ی ،اما با یک تصمیم آنی جواب داد:
« نه  ...اتفاقا می خواستم با هاتون صحبت کنم »....
مهناز لبخند ی ر وی لبهایش نشاااند و خوشای را هم گوشااه ی دلش
گذا شت  .برای این مرد که رفتار مردانه و حجب و حیا ی خوابیده در
چ شمانش بیش از صورتش به چ شم می آمد ،حا ضر بود هر کار ی
بکند ....
د ستهایش را ر وی سینه در هم تنید و سری به عالمت تایید تکان داد
گفت :
« پس اگه موافقید قدم بزنیم و صحبت کنیم »....
فرهنگ نگاهی گذرا به چشاامان او انداخت که حتی زیر نور زرد و کم
سو ی ایوان می درخشید و با او هم قدم شد ....
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آهنگ بینشان  ،صدای جیر جیرک های باغ بود و نسیمی خنکی که
میان شاااخ و برگ درختان می پیچید  ،فرهنگ فاصااله اش را با او
حفظ می کرد و در به در جمله ها در حالی که نگاهش به ر وبرو بود
عاقبت گفت:
« مه ناز خانوم  ،من برای شاا ما احترام ز یاد ی قائلم  ....این ر و
خودتون خوب میدونید  ...ج سارت نبا شه ولی حرفی که سر ز بون
های بزرگتر ها درمورد من و شما افتاده خواست من نی ست  ....من
همیشااه مواظب رفتارم بودم و یقین داریم طی این سااالها که فرزانه
عروس خانواده ی شما ست کار ی نکردم یا حرفی نزدم تا سوء تعبیر
بشااه  ...لطفا شااما هم از این حرف و حد یث ها چیز دی گه ای
برداشت نکنید »....
فرهنگ مجالی برای پایان جمله اش پیدا نکرد و نتوان ست انتهای آن
نقطه بگذاردو مهناز به یک باره ایسااتاد  ،به م یان حرفش آمد و در
حالی که به او ز ل زده بود گفت:
« فرهنگ خواهش می کنم ....حرف دل من مال امروز و دیروز نیس
 ! ....عالقه ام ر و کتمان نمی کنم که مطمئنم اونقدر باهوش هسااتی
که این چند سال اخیر متوجه ی اون شده با شی  ....من از وقتی که
برای خوا ستگار ی فرزانه اومدیم خونتون از تو خو شم اومد و رفته رفته
این عال قه م ثل یه گودال عمر گر فت  ....ولی حد خودم ر و ن گه
دا شتم و پام ر و از مرزم اون طرف تر نگذا شتم  ،تا چند وقت پیش که
باغ سیب
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فرزانه تو ی حرف هاش گفت می خوان من ر و برای تو خوا ستگار ی
کنند » ....
فرهنگ نگاهش را به باز ی باد میان شاخه های درختان داد و کالفه
دستایش را میان جیب شلوارش فرو کرد :
« مهناز خانوم حرف یه عمر زندگ یه  ...متاساافم من برای زندگیم
برنا مه های دی گه دارم و یقین دارم که مرد ی به مرا تب بهتر از من
نصاایبتون می شااه من به فرزانه هم گفتم که برای آی نده ی من
تصمیم نگیره »...
فرهنگ این را گفت و قدمی بلند برداشاات تا راهی شااود که مهناز
شتاب زده دست ر وی باز وی او گذاشت و مانع رفتنش شد :
« فرهنگ  ....صبر کن کجا میری !....؟ »
فرهنگ چ شم به دختری دا شت که قا صدک های غرور ش را دانه به
دانه به د ست باد می سشرد  ،نگاهش را به ر وی د ست جا مانده ی
مهناز برگشت و نرم گفت:
« مهناز خانوم لطفا دستتون ر و از ر وی باز وی من بردارید » ....
مهناز با ببخ شید ی کوتاه د ستش را پس ک شید و برز و با صدای فریاد
گونه اش از ر وی ایوان به مکالمه ی نه چندان دلچسااب آن ها پایان
داد.
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فرهنگ با گام هایی بلند جلوتر از مهناز به راه افتادو میان راه جواب
پیامکی که برای گی سو فر ستاد ه بود به د ستش ر سید که مخت صر و
کوتاه جواب داد:
« آقای فتوحی ساعت یازده اون جا هستم  .شب خوش »
پ یام را چندین بار خواند و با لبخند ی که ر وی لبش لم داده بود و
خیال جدا شدن هم ندا شت ،قبل از این که به برز و بر سد ،زیر لب با
خودش گفت:
« بال ی جونم تو فقط بیا  ،ساعتش مهم نیس »!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۰۷ ۲۲.۰۹.۱۶[ ,
نفس هایش هم بو ی اضااطراب می داد !دل نگرانی که طعم ملس
وشیرینی داشت !......
افسااانه ساارش را از داخل کمد لباس های او بیرون آورد و مانتو ی
دیگری ر وی تل مانتو های رها شده ر وی تخت انداخت  ،د ستی به
موهای فرفری اش کشاایدو چتری هایش را که ر وی صااورتش مثل
سیم تلفن تاب می خورد را پ شت گو شش فر ستاد  ،مانتو ی مکش
مرگ مایی از م یان مانتو ها ی ر وی تخت برداشاات  ،آن را تا پیش
چشمانش باال آورد و نچی زیر لب گفت:
« نچ ...فکر می کنم این از همه بهتر باشه  ....تو تجر به ندار ی از من
بشرس باید جلسه ی اول میخت ر و محکم بکوبی »!...
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گیسااو دلش می خواساات با همان ساایم تلفن های آویزان ر وی
صورتش او را خیلی بی صدا دار می زد !....م*س*تا صل در حالی که
پر شتاب مانتوها را به داخل کمد بر می گرداند پر حرص گفت:
« افسااانه تو ر و خدا  ....این همه مانتو ر وی تخت ریختی ! مامان
بزرگم اگه بیاد تو اتاق متوجه می شه  !...خیر سرمون مثال قرار با هم
بریم کتاب بخریم و تو از اون طرف بری خونتون  ...با ید یه مانتو ی
معمولی تنم کنم »....
اف سانه بی توجه به غرولند او از زیر مانتوهای تلنبار شده ،یک مانتو ی
نخی طو سی که رنگ مالیمش چ شم را نوازش می داد ،بیرون ک شید ،
شال ابری شمی هم رنگش هم کنارش گذا شت و نر نر کنان زیر لب
گفت:
« فقط بلد ی غر بزنی ! بشوش بریم ،بعد از ظهر زنگ می زنم از اول
اولش برام تعریف می کنی  ....ناز و عشوه یادت نره ها »!....
گی سو پف بلند ی کشید .....مانتو را از دست او با حرصی آشکار گرفت
،اضطراب هایش را برداشت داخل جیب هایش ریخت و به بی رنگی
لبهایش رژلب صورتی رنگی ن شاند .با اف سانه که یکی درمیان سفارش
می کرد از مامان بزرگ گال بش خدا حافظی کرد وراهی شد....
اف سانه تندو شتاب زده از پله ها پایین می رفت و پچ پچ وار سفار شی
به جمله های قبلی اضافه می کرد و گیسو از اضطراب فقط آوایی شبیه
به پیس پیس از او می شاانید  ،که برز و کلید را داخل قفل در ور ود ی
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چرخاند و با دختری مواجه شااد که چتره های فرفری اش مثل
پیچکی تزینن صورتش شده بود  ،با سالم گی سو که پ شت سر اف سانه
ایستاده بود چشم از اخم نشسته ر وی صورت دختر پیش ر ویش گرفت
و سالم گیسو را جواب داد:
« سالم آبجی گیسو » ....
سشس با سری فرو افتاده به کنار ی رفت تا آن دو خارج شوند ....
افسااانه از م یان تعریف هایی که پیش از این گیسااو برایش کرده بود
،حدس زد که این باید «برز و » پ سر صاحب خانه شان با شد ،با ب سته
شدن در پ شت سرش  ،ایش ک شدار ی گفت و به ادامه ی سفارش
هایش رسید.
****
باز هم همان خ یابان معروف تهران که ه*و*س عاشااقی به دلت
سرازیر می کرد  ...با همان درختان قطور و پر شاخ و برگش ! درختانی
که شاهد گفتگو های عا شقانه ی ب سیار ی بودند و اگر ز بان دا شتند
حکایت ها می گفتند!....
فرهنگ تکیه اش را به نیمکت داد و نگاهش را به ر وبرو  ....و با خود
اندی شید این دختر ن سبتی با آ سمان دارد که هر بار شبیه به گو شه ای از
آن می شود و امروز مثل ابر پنبه ای سفید رنگ شده است که پشت به
نور خورشید قدر ی تیره تر می شود  ....و سوسه ی لمس این تکیه ابر
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خوا ستنی را میان د ستانش م شت کرد و با لحن محکم ومردانه اش
سکوت را به دور دست پرتاب کرد .
« ممنونم که اومد ی  ....بع ضی حرف ها ر و نمی شه تلفنی گفت و
حتی نمی شه به ز بون آورد  ..بع ضی حرفها ر و بدون اینکه گفته ب شه
باید حس کرد »....
گیسو حال غریبی داشت ! ....حسی قشنگی که احساسش را نرم ر و ی
امواج خو شی سوار می کرد  ،به نیم رخ فرهنگ نیم نگاهی انداخت ،
نگاهش به ر وبرو بود و صدایش نرم ...
« دل حکایت عجیبی داره  ....حرف هاش ر و می سشره به چ شم ها
تا اون ها به جاش حرف بزنن » ....
فرهنگ این را گفت به سمت گی سو برگ شت  ،به او نگاه کرد و بعد از
دقایقی به کوتاهی یک نفس چشمانش را به زیر سر داد  ،نرم و دلنشین
گفت:
« از چشاام هام حرف دلم ر و بخون  ....باید می گفتم و از حساات
نسبت به خودم با خبر می شدم »....
گیسااو با هر طشش قبلش اوج می گر فت  ....دلش می خواساات
کیفش را ر وی نیمکت جا می گذاشت و صوفی وار زیر سایه درختان به
دور خود می چرخید  ....این زیبا ترین اعتراف عاشااقانه بود  ...یک
اعتراف که غرور مردانه تاج سرش بود ،مهناز حر دا شت که برای این
مرد مثل باد به هر در ی بکوبد !.....
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سکوت میانشان قدر ی طوالنی شد و فرهنگ دلواپس جواب گی سو ،
نفس تو ی سینه اش چهار چنگولی نشست و دیگر بیرون نیامد ! ....
با صدای گیسو به سمت او برگشت که نگاهش به زیر بود :
« جمله ی قشاانگیه ! چشاام ها ز بون دل ر و بلدن  ...شااما هم از
چشم های من جواب تون ر و بگیرید »....
نفس های اساایر شااده به پرواز در آمدند .....و لبخند مهمان لبهای
فرهنگ شد و به آنی چ شم هایش به سمت گی سو چرخید که لبخند
نرم ر وی لبهایش امضاء رضایتش بود .
قدر ی سرش را به سمت او خم کرد و جایی نزدیک گوشش گفت:
« موافقی بریم یه چیز ی بخوریم بعد با هم حرف بزنیم »...
گیسو سری به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۰۷ ۲۲.۰۹.۱۶[ ,
عالمت تایید تکان داد و از جایش برخاساات  ،دسااتی به مانتو اش
کشید و با قدر ی فاصله همراه فرهنگ راهی شد .
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۱ ۲۲.۰۹.۱۶[ ,
در امتداد مالقات عاشقانه شان نه خبری از کافی شاپ دنج و موزیک
الیت بود! و نه رستوران های که قیمت غذایش هوش از سرت می برد
و اشااتهایت را در دم کور می کند  !....ودر نهایت سااادگی به یک آب
مغازه ی آب میوه گیری ر سید ،از همان هایی که صاحبش مخلوط
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کن ها یش را پر از نوشاا یدنی های رنگانگ می کند و ماهرانه دل
مشتری ها را در گرمای تابستان می ستاند ....
هر دو ر وی صندلی پایه بلند ی که ر وبرویش پیشخوان باریکی چسبیده
به دیوار داشت نشستند  ،فرهنگ لیوان آب هویجش را ر وی پیشخوان
گذا شت و به سمت گی سو چرخید ،به یاد اولین دیدار شان افتاد که
باال ی لبش کمانی نازنجی رنگ به جا مانده بود  ...این دختر سادگی
 ،م شر رفتارش بود  !....افکارش بی نظمش را یک جا جمع کرد ،نی
را در لیوان نارنجی رنگش چرخی داد و با صدای آهسته که گفتگوشان
دو نفره باشد بی مقدمه گفت:
« آ شنایی ما با رمان باغ سیب شروع شد ،رمانی که خیلی از راز های
سر به ُمهر ر و آ شکار کرد  ! ....این یقینا خوا ست خدا بوده که رازهای
باغ سیب بر مال ب شه و تو ر و سر راه من قرار بده  ،تا قرار از دلم ببری
»! ....
سشس نفس عمیقی چا شنی حرفهایش کرد و و بعد از از تاملی کوتاه
گفت:
تصااورم می کنم تو ی این مدت نه چندان طوالنی ،تا حدودی من و
خانواده ام ر و می شاانا ختی و از شااغل من هم خبر دار ی ،فقط یه
چند تا نکته ی کوچیک هست که باید بگم» .
گی سو سرتا پا گوش بود و با هر اعتراف عا شقانه ی فرهنگ پری به
بال پروازش ا ضافه می شد! صدایش در عین مردانه بودن نرمی خاصی
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دا شت و در دل آرزو کرد که اولین نکته در مورد خوا ستگاریش از مهناز
با شد  ،که مثل زیر نویس یک فیلم پس زمینه ی افکارش شده بود
!....
نگاهش را از نارنجی دلخواهش گرفت و ساارش را نرم به ساامت او
چر خا ند که ن گاهش ر و به دیوار کرم ر نگ ر وبرویش بود  ،دلش می
خواساات بی پروا دساات می برد موهایی کوتاهش را که با فرق کج
مرتب ر وی هم خوابیده بودند نوازش می کرد  ....یا نه اصااال دسااتی
ر وی صورت اصالح شده اش می کشید و ز بری آن را با سر انگشتانش
لمس می کرد  ،دساات و پای دلش را با نهیبی جمع کرد و نگاهش را
به در ور ود ی مغازه داد که از مشااتری پرو خالی می شااد...و در امتداد
خواسته های دلش صدای او در گوشش نشست :
« گی سو  ،من ترم دیگه فوق لی سانسم ر و می گیرم و دارم آماده می شم
برای آزمون دکتری  ....عالقه ام به تدری سه و ت صمیم دارم به امید خدا
اگه دکتری قبول شدم  ،تو ی دان شگاه تدریس کنم  .و کنارش به پدرم
به کار چاپخونه و دفتر انت شاراتی کمک کنم  .در حال حا ضر شغلمم
که مشخصه و از پدرم حقوق می گیرم ».
فرهنگ سرش به سمت او چرخاند  ،دلش رفت برای چشم و ابرویی
که حتی نیم نگاهی هم خرجش نمی کرد ونصیب میز و صندلی و در
و دیوار می شد ....
دستی به پشت گردنش کشید ،بعد از تاملی کوتاه ادامه داد:
باغ سیب
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« می دونم وقت منا سبی نی ست ،ولی برای ادامه حرفهام و دالیلی که
می خوام بیارم باید از خسرو برات بگم»!.... .
گی سو با شنیدن ا سم خ سرو به یاد چ شمانش افتاد که مثل یک چاه
خالی بود و وحشتناک !....حالش منقلب شد و خوشی هایش در دم
پر کشید و با صدای فرهنگ حواسش به سمت او برگشت:
« اولین بار وقتی اومد خواسااتگار ی فرزانه  ،جواب حاج رضااا مثل
جواب من و فرامرز منفی بود  ،حتی فرزانه هم ازش خوشااش نیومد
! ....
ولی خساارو بد جور ی دلش پیش فرزانه جا مونده بود و بازهم اومد
،ولی این بار پر قدرت ظاهر شد  ....با د سته گلهای آن چنانی ! ....
یادمه خونه ر و غرق گل کرده بود ! اون ر وز ها پدرش هنوز سااالمت
بود  ،سر حال و قبراق  ...از حاج رضا خواست که اجازه بده خسرو و
فرزانه با هم حرف بزنند ،اگه فرزانه بازم گفت نه رفع زحمت می کنن
 ...و در کمال ناباور ی وقتی فرزانه از اتاق بیرون اومد قبول کرد ...
نمی دونم شاید خام ز بون باز ی های خ سرو شد  ....شاید هم و ضع
مالی خوبی که دا شت اون را را ضی کرد  !...باالخره علی رغم مخالف
همه ی خانواده  ،تن به خوا ست فرزانه دادیم که خوا ستگار های به
مراتب بهتر از خسرو براش سر و دست می شکستند !....
فرهنگ به این جای حرف هایش که رساا ید ،نی را به دهان برد و
قدر ی نوشید و دو باره به گذشته پرواز کرد.
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« خسرو از همون اول شد داماد ایدال  ....احترام مامان مهری و حاج
رضاا ر و نگه می داشات و بین ما هم احترام حرف اول ر و می زد  ،یه
فرزانه می گفت و هزار تا از گوشااه کنار دهنش می ری خت !....کم کم
خسرو با ز بون باز ی جاش ر و تو ی دل پدر و مادر ساده ی من باز کرد
و فرزانه با تعریف و تمجید هایش به این عالقه دامن می زد ...
تا این که داداشاام فرامرز عاشاار دختری شااد و بر خالف میل پدر و
مادرم با اون ازدواج کرد و از خانواده کمی فاصااله گرفت ،و من هم
تمام وقتم به درس و دانشگاه می گذشت و دوسال هم درگیر سر باز ی
بودم ....
همه ی این ها زمینه ر و فراهم کرد تا خساارو جای من و برادر م ر و
بگیره و با ز بون بازیش حاج رضااا و مامانم ر و تو ی زمین خودش
بنشونه ....شد داماد نمونه ی خانواده و همه اون ر و مثال می زدنند .
انصافا تو ی خانواده و فامیل هم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۱ ۲۲.۰۹.۱۶[ ,
ساار به زیر بود ! و همه ی این ها باعث شااد دید همه ی ما بهش
عوچ بشه و عینک بد بینی مون ر و برداریم.
حتی وقتی که موضو ع نازایی فرزانه مطر ح شد  ،و فهمیدیم که امکان
بچه دار شاادن ر و نداره  ،واکنش بد ی نشااون نداد و فقط چند مدت
سااگرمه هاش تو هم بود و بعد به فرزانه گفت که دوسااتش داره و
حاضاار نیساات به خاطر بچه اون ر و از دساات بده  ....خساارو تو ی
باغ سیب
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میحط خانواده خیلی محتاط بر خورد می کنه و اگه باغ سیبی نوشته
نمی شد من همچنان فکر می کردم که خ سر داماد مرد زندگیه  !...و
به کار ها و رفتارش دقیر نمی شدم»...
فرهنگ به سمت گیسو برگشت و به نیم رخ او خیره شد و ادامه داد:
« این ها ر و گفتم که بدونی خساارو تو ی خانواده ی ما خیلی نفوذ
داره  ...و با س ایاساات حاج رضااا و مادرم ر و با ز بون چرب و نرمش
خام خودش کرده ! متاسفانه چند وقت پیش متوجه شدم که پنهونی
مبلغ کلونی هم به برادرم قرچ داده و ازش چک گرفته  ...تنها مهره
ای که تا به حال نتونسته تو ی زمین باز ی خودش بنشونه من هستم
که می خواد با ازدواج من و خواهرش مهناز بازیش ر و تکیمل کنه ....
»
گی سو دلش آشوب زده به زیر پایش سقوط کرد و دیگر تاب نیاورد و به
سمت او چرخید و نگاه شان در هم قفل شد  .خوا ستگار ی مهناز
برایش عالمت سااوالی درشااتی میان افکارش بود ولی هیچ نگفت تا
شاید به جوابش برسد ....
« گیسو انکار نمی کنم خانواده ام به وصلت با مهناز راضی هستند ولی
این هیچ ر بطی به من نداره و این ر و هم بهشااون گفتم .ولی بر
خالف میل من می خوان من ر و مقابل عمل انجام شده قرار بدن
!نمی دونم شاید از فرزانه یا مامانم بین حرفهاشون حرف خواستگار ی
شنیده باشی یا بعدها بشنو ی  ....ولی باور کن صادقانه می گم من نه
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خواسااتگار ی مهناز رفتم و خیال دارم زیر بار این موضااو ع برم .من
حتی دی شب به مهناز گفتم که ر وی حرف و حدیث های بزرگ تر ها
حسابی باز نکنه » ...
خب آرامش بی شک از جنس همین لحظه ای ست که تجر به می کرد
 ،افکار منفی رنگ باخت و لبخند ی نرم ر وی لبش نشاسات ...و ب
چ شم دوخت به او که صادقانه حرف می زد و بر سر هر جمله اش
یک گیسو می کاشت ...
«گی سو  ،من آدم مذهبی نی ستم  ،ولی به یه سری ا صول پابندم و از
ر وابط بی هدف بین دخترو پسر که بار ی به جهت باشه اصال خوشم
نمیاد و ت صمیم دارم حاال که از حس تو ن سبت به خودم با خبرم بیام
خوا ستگاریت و رابطمون ر و ر سمی و شرعیش کنم  .ولی بهم چند
وقتی ر و فرصت بده تا او ضاع ر و سر و سامون بدم  ...باید پیش از هر
چیز ماهیت خساارو ر و برای خواهرم و البته پدر و مادرم ر و کنم از اون
گذ شته  ،پدرم تشش قلبش با باتریه و باید مراعات حالش ر و بکنم ...
نمی تونم بی گدار به آب بزنم » ...
فرهنگ حرف هایش به نقطه سر خط ر سید و بعد از تاملی کوتاه به
قدر یک نفس ،به چ شمان او خیره شد و با لحنی نرم و دلن شین که
دل گیسو را زیر و می کرد گفت:
« می شه خواهش کنم ،یه کم صبر کنی و بهم فرصت بد ی!....؟»
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گیسو حال غریبی داشت دلش می خواست او را بردارد و گوشه ی دلش
پنهان کند تا د ست مهناز که هیچ  !....د ست هیچ بنی ب شری به او
نرسد ! باز هم لبخند امضاء رضایتش شد و آرام پرسید:
« آقای فتوحی ! می شه من هم خواهش کنم تا ر سمی ن شدن رابطه
مون ،خانواده هامون چیز ی ندوند  ...این باعث می شااه ر وی ما
حساس بشن ...و بریم زیر ذر بین! »
ابرو هایش به سمت باال پرواز کرد نکته ی ظریفی بود سرش را ریز به
عالمت تایید تکان داد :
« موافقم ...نکته ی به جایی اشاره کرد ی »....
گی سو لیوان آب هویچش را به ر وی پی شخوان گذاشت و مج دستش را
تا امتدد نگاهش باال کشاااند و با د یدن عقر به ها که از دوازده و نیم
کمی آن سو تر را نشان می داد گفت:
« آقای فتوحی ،برای آب میوه ممنونم ،اگه می شااه کم کم بریم من
بازهم به بهانه ی کتاب خریدن اومدم بیرون و نمی تونم دست خالی
برگردم »....
فرهنگ دلش می خوا ست این تکه ابر خوا ستنی را بر دارد و همراه او
به آ سمان برود ،لبخند ی ر وی لبش ن شاند وچ شمانش را به عالمت
تایید ر وی هم فشرد  ...و از ر وی صندلی برخاست و گفت :
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« پاشااو بریم  ....یه کتاب فروشاای خوب سااراغ دارم که خیلی دور
نیساات و ساارراهمونه  ،بعد هم تو ر و می رسااونم خونه وتو ی راه
حرفهامون ر و می زنیم  ،من هنوز حرف های تو ر و نشنیدم».
فرهنگ این را گفت و به سمت صندوق رفت ،پول آب هویج ها را
حساااب کردو هر دو ساارشااار پراز حس زندگی از مغازه بیرون رفتند و
لیوان های نارنجی نیم خورده را برای صاحب مغازه به جا گذا شتند
....
*
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۱۹ ۲۳.۰۹.۱۶[ ,
اف سانه جهار زانو ر وی تخت ن ش ست ه شت کتاب سهراب سشهری را
ر وی زانویش گذا شت  ،صفحه ی اول آن را باز کرد و نو شته ی باال ی
صفحه که با خطی خوش و خوانا نوشته بود :
« تقدیم به عطر یاس »را با صدای بلند خواند بعد از سوتی ک شدار ی
گفت:
« دختر گل زد ی ها  ...این بابا خیلی خاطرت ر و می خواد » ....
گی سو لبخندش را د ست و دلباز ر وی لبهایش پهن کرد ،او هم چهار
زانو کنار اف سانه ن ش ست ،کتاب را از میان د ستان او بیرون آورد  ،د ستی
نرم ر وی دساات خط فرهنگ کشااید ودر خیالش رفتار مردانه او را در
کتاب فروش ای دوره کرد و با صاادای افسااانه حواسااش به ساامت او
برگشت:
باغ سیب
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« گیسو می دونی به نظرم دو دسته مرد وجود داره ،یکی سر کاره و بارشه
 ،یکی دی گه ور دل یه در و داف کنج یه باره  !...و فکر می کنم فرهنگ
دسته ی اول باشه  ...ولی باید ببینم چه طور ی می تونه بین اتفاقات
دور و برش و چیز هایی که تو برای من تعریف کرد ی ه ماهنگی
برقرارکنه  ،مردونگی و ع شر خودش ر و تو ی ر وز های سخت ن شون
میده ! وگرنه همه به وقت خوشی عاشقند ،از من بشرس که یه خواهر
مطلقه تو خونه ور دلمون داریم و اونم با عشاار ازدواج کرد و مردش
نامرد از آب دراومد »...
گی سو دل شوره به سروقتش آمد و کنار خو شی هایش ب ساطش را پهن
کرد  ...از ر وی تخت بلند شد ،نفس عمیقی ک شید و به پ شت پنجره
رفت  ،گوشه ی پرده را پس زد به پنجره ی قد ی اتاق فرهنگ چشم
دو خت و چشاام های او را با آن مژه های پرو پی مانش در خ یالش
تجسم کرد ....
افسااانه واقع یت ها را بی قاب و حاشاا یه برایش ع یان کرده بود ....
خانواده ی فتوحی ها قبی له ای کو چک بود ند و از آن با افت خار
صحبت می کردند ...و آنها یک خانواده ی سه نفری کوچک بدون
هیچ سلسله و قوم  ،خویشی !....
مهرانگیز خانوم رج به رج ر ویای عروس شدن مهناز را در کنار پ سرش
می بافت و حاج رضااا  ،فرزانه کالف های نخ رنگانگی کنار خیال او
می گذاشتند تا نقشی رنگی تر ببافد !....
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گوشه ی پرده را رها کرد و به سمت افسانه برگشت و گفت :
« افسانه سعی کن هیچ وقت عاشر نشی  ،چون اون وقت آسای شت
ر وی قایر دلواپ سی راهی دریای نگرانی می شه  ! ...این تازه ق سمت
خوبشه  ....خیالت پی یارت مدام میره پی ولگرد ی »! ....
گی سو کف دستش را ر وی سینه اش گذاشت ،درست ر وی قبلش و با
صدای نرم و محزونی ادامه داد:
« از وقتی فرهنگ رفته و این جا ن ش سته ،دیگه د ستم به قلم نمیره و
حتی نمی تونم افکار ر و نظم بدم و یه داستان کوتاه بنویسم  ،رمان که
دی گه جای خود داره  ! ....به نظر من عشاار نوپا و کهنه نداره !....
عشاار یه حسااه وقتی ر وی دلت نشااساات  ،ریتم نفس هات با اون
تنظیم می شه  ،وقتی عاشر بشی بی خوابی میاد سروقتت  ،عشر درد
بی درمونیه که فقط یه عالج داره و اون وصاله یاره »....
افسانه از این همه احساس چشمانش خیس شد  ،از جایش برخاست
و ر وبرو ی او ای ستاد  ،د ستانش را دور شانه ی گی سو حلقه زد و او را به
خود فشرد  ،زیر گوشش دلدار دهنده نجوا کرد:
« قر بون این همه احسااس قشانگت برم  ...غصاه نخور همه چی
درست می شه  ....غصه ی من ر و هم نخور قول میدم عاشر هرکی
ب شم عا شر این پ سر صاحب خونتون ن شم ! گالب خانوم بهش
ق لب خوبی داده «هرکول » ! ...آدم از اون َبر و باز و خوف می ک نه
»....
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لبخند کنار تری چ شمانش ن ش ست !یار غارش «اف سانه » همان که در
تنبلی و درس نخوانی شهره ی دبیرستان بود در دو ستی همتا نداشت
َ
ُ
و شهره ی شهر دوستی بود .
*
سالگرد ازدواج خ سرو و فرزانه بهانه ی شیرینی بود تا درخ شان ها به
خانه ی خ سرو دعوت شوند ،فرزانه ای که حاال با گلی خانوم جیک
تو جیک شده بودند و فرزانه حرف هایش را داخل سفره ی درد دل
با گلی خانوم تقسیم می کرد .
گلی خانوم که از نگاههای خساارو خوشااش نمی آمد ،بهانه هایش
ردیف کرد و عاقبت تسلیم اصرار های فرزانه شد و به ناچار پذیرفت.
گیسااو هم خ یال رفتن نداشااات ولی با پ یا مک کو تاه فره نگ
تصمیمش به چشم بهم زدنی عوچ شد « گر یادم آور ی یا نه /من از
یادت نمی کاهم  /تو را من چشم در راهم ».
**
خانه فرزانه تا آ سمان فا صله ای چندانی ندا شت  !....و طبقه ی آخر
یک بر ج شیک و لوکس در بهترین منطقه ی شمال تهران بود ....
خانه ای وسیع با لوازمی شیک و امروز ی و چشم انداز ی ر و به شهر که
دل هر ببینده ای را آب می کرد....
از هم سایه ها به غیر از آنها حاج خانوم و برز و هم بودند  ....و یکی از
دو ستان خانوادگی فتوحی ها به ا سم دکتر ریاحی هم ح ضور دا شت
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،که ب سیار خوش صحبت بود و صدای زیبایی هم دا شت وقتی حرف
که می زد تمام صدا ها را تحت تاثیر خود قرار می داد....
فرامرز و همسرش الهه هم بودند  ....و مهناز با لباسی شیک و پوشیده
همراه فرزانه با وقار میز بانی می کرد....
گی سو کنج ترین قسمت سالن که دوتا مبل نزدیک بهم قرار داشت و
بین آنها میز عساالی مرمری گذاشااته بودند نشااساات و نگاهش را به
سمت الهه چرخاند ،که کنار مامان گلی نشسته بود و نرم با او خوش و
بش می کرد ....
الحر که از زی بایی مامان گلی نازنازیش به گرد پای او نمی رساا ید ...
فرامرز حر داشت که عاشر این چهره ی ز ی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۱۹ ۲۳.۰۹.۱۶[ ,
با شود ....از فتوحی ها فقط فرهنگ با او گرم برخورد کرد و هر بار که
او را زن داداش صااادایش می زد  ،لبخ ند ی زی با ر وی لب های خوش
فرمش می نشست ....
مامان بزرگ گالب هم بیکار نبود و کنار ناهید خانوم و حاج خانوم و
البته مهرانگیر خانوم صااحبتشااان گل انداخته بود و کمی آن س او تر
فرهنگ در جمع آقایون نشسته و هوش و حواسش پی حرفهای آنها
بود ....
در در یای خ یالتش ال هه را به عنوان یک جار ی تجساام کرد ،نفس
عمیقی کش اید و قدر ی ساار جایش جا به جا شااد ،الحر الهه اساام
باغ سیب
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برازنده ای برایش بود  ....با صاادای پیامکش نگاهش را از الهه گرفت
و پیامک را باز کرد  «:چرا تنها نشستی  ...حوصله ات سر رفته !....؟»
لبخند ی نرمی ر وی لبش نشااساات و نرم تر از لبخندش ،نگاهش به
ساامت فرهنگ چرخید که نگاهش به فرامرز بود ودر تایید حرفهای
فرامرز سرش را تکان می داد !...
خب پس خودش آن جا بود و هوش و حواسش پیش او  ....لطافت
این تو جه های مردا نه زیر پوسااتی که به نرمی مخ مل بود و ر وی
احساسش پهن شد  ...از جایش برخاست و به کنار مامان گلی و الهه
رفت و با اجازه ای گفت و کنار د ست گلی خانوم ن ش ست  ...الهه با
دیدن گیسو نگاهش به سمت گلی خانوم برگشت و گفت:
گلی جون چه دختر خوشااگلی دار ی  ...خیلی شاابیه خودته با این
تفاوت که تو گندمی ه ستی و گی سو جون سفید  ...خدا شوهرت ر و
رحمت کنه اصال بهت نمیاد دختری به این سن داشته باشی !...انگار
خواهر کوچکترت کنارت نشسته »!....
گلی خانوم لبخند ی ر وی لبش ن شاند ،ت شکر کوتاهی کرد و با صدای
پ یامک مو بایلش ببخشاا ید کوتاهی گفت و آن را باز کرد و خواند «:
خانوم گل می تونی به داد یه دل بی قرار برساای و چند دقیقه باهاش
حرف بزنی تا آر وم بشه »....
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گلی لبهایش طرحی از لبخند گرفت صاافحه ی موبایلش را خاموش
کرد  ،به گی سو که حوا سش پی او بود  ،شتاب زده اولین چیز ی که به
ذهنش رسید را به ز بان آورد گفت:
« یکی از همکارهای اداره ست » !...
سشس بعد از تاملی کوتاه با عذر خواهی از جایش برخاست و به تراس
خانه که از پذیرایی خانه ی آنها هم بزرگ تر بود رفت ،ترا سی که ر و به
شهر باز می شد و چهارتا صندلی حصیری دور میز گرد شیشه ای جمع
شده و وسط تراس لم داده بودند ...
با صدای الهه گی سواز مامان گلی اش نگاهش را بردا شت که با تلفن
آهسته حرف می زد و به سمت الهه چرخید :
«از خودت بگو  ....شاانیدم تازه کنکور داد ی فکر کنم امشااب نتایج
بیاد ر وی سایت » ...
گی سو به یاد اعالم نتایج افتاد و غم به دلش سرازیر شد دهان باز کرد تا
حرفی بزند اما مجالی نشد و فرامرز از جمع مردان جدا شد ،الهه را صدا
زد ...الهه هم با عذر خواهی کوتاهی از کنارگیسوبرخاست و همراه هم
به یکی از اتاق ها که ته راهرویی قرار داشت رفتند ...
گلی خانوم بعد از تلفنش به آشااشزخانه رفت تا به فرزانه کمک کند و
باز هم تنها شد !....
فرهنگ به هوای بردا شتن میوه به سمت او که ظرفی پراز میوه ر وی
میز مقابلش بود آمد  ،خم شد ودر حالی که سرش به سمت او بود
باغ سیب
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آهسته لب زد «خوبی ....؟» سشس دو تا سیب سرخی که زیر نور های
هالوژن ها برق می زد برداشاات و یکی را داخل پیش دسااتی ر وبرو ی
گیسااو گذاشاات و دیگری را هم برای خودش برداشاات ....و پنهانی
چ شم هایش  ،که چراغانی بود را کوتاه بر ر وی هم ف شرد و دو باره به
جمع مردان پیوست ...
گی سو با خودش اندی شید ....گاهی برای بیان ع شر نیاز ی به قر بان
صدقه رفتن نی ست  !...برای بیان عشر نیاز ی به دو ست دارم گفتن
های آتشااین نیساات ! حتی هدایای گران قیمت هم نیار ندارد !....
گاهی فشاردن پلک ها همان کار را می کند ،حتی سایب سارخی که
هدیه می گیری بو ی عشر می دهد  ..خم شد سیب سر خ را از ر وی
پیش دستی برداشت و در حالی که زیر چشمی نگاهش به فرهنگ بود
گاز محکمی به آن زد  ،فرهنگ که منتظر همین لحظه بود  ،او را زیر
چ شمی زیر نظر دا شت  ،هم همزمان با گی سو گاز محکمی به سیب
سرخش زد.
طعم عشر کام هر دو را شیرین کرد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۲ ۲۷.۰۹.۱۶[ ,
گلی خانوم د ست هایش را ر وی نرده ها ی تراس گذا شت و چ شم
دوخت به پیراهن شهر که پولک دوز ی شده بود و از دور و نزدیک می
درخشید و دلش می خواست دست بکشد به حریر نرم شب  ...نسیم
خنکی  ،بازیگوش از پر شالش گذ شت و گردن به عرق ن ش سته اش ر ا
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به نوازش گرفت ....تو ی حال و هوای خودش به مهرداد رسااید که
صبورانه او و مشکالتش را تاب می آورد  ....و رد پای کم رنگ حضورش
را به پای بی وفایی نمی گذاشت و به همین تلفن های گاه گاهی هم
راضی بود ....
« خلوت کرد ی !....؟»
با صدای فرزانه از پ شت سرش به سمت او چرخید  ،لبخند ی به کم
رنگی نور ی که از دور سااوسااو می زد  ،ر وی لبهایش نشاااندو دو باره
برگشت  ،بی آن که چشم از پولک های ریز و درشت شهر بردارد گفت:
« امشب خیلی به زحمت افتاد ی شام هم خیلی خوشمزه بود »....
فرزانه دستانش را ر وی سینه اش در هم تابید :
« نوش جونت  ....زحمتی برای من ندا شت ،تمام غذاها ر و از بیرون
سفارش داده بودم ....و من فقط هماهنگ کردم ».
گلی نگاهش میان چراغ های شهر گیر کرده بود و جدا نمی شد و با
صدای نرم گفت:
« این جا خیلی قشاانگه آدم حس می کنه می تونه ر وی چراغ های
شهر دست بکشه »....
فرزانه لبخند محرز ونی زد  ،او هم نگاهش به ر وی چراغ های اتوبان
که مثل دانه های مروارید ی پشاات هم قطار شااده بود ثابت ماند
جواب داد:
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«وقتی هایی که دلم خیلی پره میام این جا و سرم ر و به آ سمون بلند
می کنم  ...این جا حس می کنم به خدا نزدیکترم»...
گلی نگاهش را به آسمان داد که ستاره هایش زیر نور شهر کمتر جلوه
می کردند گفت:
« خدا ر و می شه ،مثل حضرت یوسف از ته چاه صدا کرد و نیاز ی به
همچین ارتفاعی نیست!»
فرزانه در گیر این جمله  ،گره دستهایش را به ر وی سینه محکم تر کرد
و چشمانش را برای لحظه ای کوتاه بر ر وی هم گذاشت.
« گلی کنار تو حال دلم خوب می شاه و یه حس آرامشای تو ی حرف
هات هساات که مثل کل ید در های غصااه ر و به ر وت می بنده و
ام یدوارت می کنه  ...من دوسااتای ز یاد ی دارم ولی با وجود کوتاهی
عمر دوستی مون پیش تو خیلی احساس خوبی دارم».
گلی خانوم این بار لبخندش چراغانی شد و بعد از تاملی به قدر نفس
جواب داد:
« دختر از من قدی سه نساز !....من هم یه آدمم با تمام اشتباهاتم ....
گاهی مجبور می شم دورغ بگم  ....سعی می کنم یه زن قو ی با شم
ولی گاهی زیر بار زندگی و مشکالتش کمرم خم می شه »...
« گلی ام شب ا صرار دا شتم بیای به این مهمونی  ،سوای حس خوبی
که از حضااورت می گیرم برای این بود تا دکتر ریاحی ر و ببنی ! همون
دکتر ی که دوست خانوادگی مونه ....
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می دونی ما خیلی ساله که با هم رفت و آمد خانوادگی داریم و آ شنایی
ما بر می گرده به دوسااتی پدر ها مون  ....هر چند که به فاصااله ی
کوتاهی پدر و بعد هم مادرش ر و از دساات می ده ولی باز رفت و آمد
خانوادگی ما پابرجا می مونه ...یه آزمای شگاه خیلی مدرن و مجهز داره
و همه ی ما همیشااه پیش اون آزمایشااهامون ر و انجام می دم شاااید
باورت ن شه خیلی از دکتر ها قبولش دارند و آزمای شگاه اون ر و تو صیه
می کنند...
مرد خوب و اهل زندگیه  ،فقط نمی دونم چی شااد یه دفعه با زنش
زدن به تیپ و تاپ هم دیگه و جدا شدند »!....
گلی که در گذر این سااالها گرگ باران دیده شااده بود و کافی بود تا
حرفی از دهان کسی خارج شود ،ز ود تر از او تا ته جمله اش می رفت و
نقطه ی پایانش را می گذاشاات  ،منظور فرزانه را خیلی خوب فهمید
اما خودش را انداخت به کوچه ی علی چپ و نگاهی که رنگ سوالی
داشت و چینی هم میان دو ابرویش پرسید:
« خب این های که گفتی برای تبلیغ آزمایشگاهش بود دیگه !....؟»
فرزانه ها همراه او خندید ....
« تو ر و نمی شه گول زد  ....مثال می خوا ستم مقدمه بچینم تا بر سم
سر حرف ا صلی ام ،ا سمش هومن و چهل و سه سال شه  ...سه ماه
پیش از زنش جدا شااد  ....مرد خوبیه وضااع مالی خوبی هم داره و
بچه هم نداره  ....نظرت چیه !....؟»
باغ سیب
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گلی حس بد ی غرور ش را به باز ی گرفت اخم هایش درهم گره شد
،نگاهش را از فرزانه جدا کرد و در حالی که حوا سش پی گی سو بود که با
الهه کنجی نشسته و گپ می زدند ،با حفظ همان اخم هایی که نشان
از نارضایتی اش داشت جواب داد:
« فرزانه من فقط با تو درددل کردم و از سختی های زندگیم گفتم ....
ازت نخواسااتم راه حلی براش پ یدا کنی  !....ام یدوارم بدون این که
نظرمن ر و بدونی حرفی به این آقا نزده باشی
در ثانی این کار در ست نی ست  ! ...از طالق شون سه ماه بی شتر نمی
گذره شااید بخوان به هم رجو ع کنند و با این کار پل های برگ شت
پشت سرشون خراب می شه »...
« این پل ها خراب شده قبل از این که بیای با دکتر گپ می زدیم و
گفت زن سااابقش به محض تموم شاادن عده اش به عقد یه مرد
دی گه در او مده  ....خ یا لت را حت از تو چیز ی بهش نگفتم و می
خواستم قبلش نظر تو ر و بدونم ،بهش فکر کن پیشنهاد خوبیه ! هر
دو تون یه زندگی دی گه ر و تجر به کرد ید  !....اون بچه نداره و وضااع
مالیش هم خیلی خوبه ؛تو هم دخت
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۰۲ ۲۷.۰۹.۱۶[ ,
رت بزرگ شده و هنوز َبر و ر و دار ی چرا وقتی می تونی زندگی راحت و
بی د غد غه ای داشاا ته باشاای خودت ر و تو ی سااختی ر وز گار پیر
کنی!....؟»
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گلی نگاهش را از گی سو و خنده هایش که کنار الهه به پرواز در آمده بود
گرفت و به سمت شهر و چراغ هایش برگشت  ....چشم هایش را بر
هم ف شرد ،آب دهانش را فرو داد تا حس های بدش جویده نجویده
فرو دهد و میان ک شمکش های ذهنی اش صدای خ سرو را از پ شت
سرش شنید و بی هوا به سمت او برگشت:
« عزیزم کیک ر و از قناد ی فر ستادند  ...هوا گرمه می تر سم آب ب شه
 ....نمی خوای یه فکری به حالش بکنی !....؟»
فرزانه لبخند ی به ر ویش پاشااید و مو هایش را که خوش حالت از زیر
شال بیرون زده بود دستی برد و به سمتش نرم قدم برداشت :
گلی خانوم برای این که آن دو راحت با شند دو باره به سمت شهر و
چر اغ هایش برگ شت و پ شت به آنها ای ستاد و خ سرو بالفا صله نرم
گونه ی فرزانه را ب*و*سید آهسته زیر گوشش پچ پچ وار گفت:
« امشب خوشگل شد ی !....؟»
فرزانه لبخند ی مهمانش کرد و ر وی پاشاانه پا چرخید و بی حرفی به
سمت ساختمان به راه افتاد  ،خ سرو هم با چند قدم خود را به نرده
های تراس ر ساند و با کمی فا صله از گلی ای ستاد با انگ شت کوچکش
که یک بند نداشت گوشه ی ابرویش را خاراند و پرسید:
« گلی خانوم امشب بهتون خوش گذشت ....؟»
گلی معذب از ح ضور خ سرو پر شالش را قدر ی پیش ک شید و ممنونی
گفت و می خواست به داخل برگردد که صدای خسرو مانع شد:
باغ سیب
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« خوشااحالم که فرزانه با خانومی به زیبایی شااما که رفتارش همه ر و
وادار به تحسین می کنه دوست شده »....
گلی دهان پر کرد تا در شتی به سبک و سیاق خودش بارش کند ،تا
پایش را از گلیم خودش فرا تر نگذارد که با صدای گیسو حرفش نگفته
باقی ماند...
« مامان کجایی...؟ فرزانه جون کیکش ر و آورد »....
گلی با ببخشید از کنارش رد شد  ،شتاب زده به داخل ساختمان رفت
و به محض ور ودش با دکتر هومن ریاحی چشاام در چشاام شااد و با
اخمی درشت نگاهش را از او گرفت ...
***
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۶ ۲۸.۰۹.۱۶[ ,
خانومانه رفتار کردن باعث شد شام خیلی مخت صر و مفید بخورد و
حاال نیمی از دلش خالی خالی بود و ساز و نوای قار و قور ش به راه ....
و نیمی دیگر دلشوره در آن در حال جوشیدن و قل قل کردن بود ....
سرش را داخل یخچال برد  !....خب چیز اشتها برانگیز ی پیدا نکرد
 ،با دیدن سیب های پالسیده  ،چینی به بینی اش داد عاقبت تکه ای
پنیر ر وی نانش گذاشاات و قبل از این که آن را به دهانش ببرد ساار
برداشت و ر و به باال گفت:
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« خدایا اگه کنکور قبول نشاام چه غلطی بکنم  ...جواب مامان گلی
ر و چی بدم ! ....؟ قرار شااد ب یای پایین و کمکم کنی یادت رفت
!....؟»
لق مه را به د هانش برد و در حالی که آن را همراه غصااه هایش می
جو ید ،همراه یک لیوان آب به پذیرایی رفت تا حداقل از صااحبت
های داغ مامان بزرگ گالب هم عقب نماند ...
ر وی مبل شانه به شانه ی مامان بزرگ گالب نشست و خودش را به
او قدر ی نزدیک تر کرد و دستی به تسبیح در دست او کشید  ،نرم ر وی
ا سم الله حک شده ر وی ت سبیح را نوازش کرد ،نگاهش به سمت
مامان گلی اش برگشات که کنار کمد دکور ر وی دو زانو نشاساته بود و
دنبال چیز ی کمد را زیر ر و رم می کرد و در تایید حرفهای مامان بزرگ
گالب فقط «اوهومی »می گفت و باز هم سرش را به داخل کمد می
برد ....
گالب خانوم دستی نوازش وار به سرو گوش گی سو کشید و تسبیحش را
در دست چرخاند و گفت:
« الهی عاقبتشون ختم به خیر باشه  ....امشب هم تموم شد ،دید ی
چه انگشتری شوهر فرزانه براش خریده بود  ....ماشالله به این خونه
زندگی هیچی کم ندا شت الهی که دامنش هم سبز ب شه و خدا یه بچه
تو ی دامنش بگذاره  ...شااکر خدا پساار بزرگ مهرانگیز خانوم هم
د یدیم چه زن خوب و خوشااگلی هم داره ....ولی نمی دونم چرا
باغ سیب
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مهرانگیز خانوم باهاش ساار ساانگین بود  !....حاج رضااا هم زیاد
تحویلش نگرفت» !....
پر ر وسااری فیروزه ایش را که پر از گل های ریز ارغوانی بود را به پشاات
سرش پس زد و ادامه داد:
« می گم گلی  ،مهنازخواهر شوهر فرزانه ام شب چرا سگرمه هاش تو
هم بود  ....یکی دو بار هم ناهید خانوم زیر گوشاش یه چیز هایی پچ
پچ می کرد که شونه باال انداخت  ....ام شب خیلی سرو ساکت بود و
دیگه مثل تو ی باغ قرشمال نبود !؟»
گلی خانوم بی حواس و بی ر بط اوهومی گ فت و ت که ای از چتری
هایش را که مدام جلو ی دیدش را می گرفت پس زد پاهای خسااته
اش را جا به جا کرد و این بار دو زانو ن ش ست باز هم سرش را داخل
کمد کرد و جواب داد:
« ول کن این حرفها ر و به ما چه مر بوطه » ! ....
گی سو سرش را ر وی شانه گالب خانوم گذا شت و ب*و* سه ای نرم
سااهم موهایش شااد هر دو به گلی و اخم های بی دلیلش نگاه می
کردند  ....عاقبت گالب خانوم پرسید:
« این اخم هات واسه چیه ! ....؟ از وقتی از تراس برگشتی تو ی سالن
پذیرایی سگرمه هات جفت هم شدن !....؟ اصال تو ی کمد یه ساعته
دنبال چی می گرد ی !....؟»
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گلی سوال مادرش را شنید اما آن را بی جواب گذا شت چرا که درد دل
هایش به چ شمان هرز خ سرو می ر سید و دلش نیامد غ صه ای ر وی
غصااه هایش آوار کند !....ساار برداشاات و تلی از دفتر یاداشاات های
قدیمی و سر رسید ها ر و برویش را بی نظم به داخل کمد باز گرداند ر و
به گیسو شد و پرسید:
« گیسو سایت ر و چک کرد ی جواب های کنکور اومد ....؟»
باز هم به یاد کنکور او نتایجش افتاد و آه از نهادش برآمد  ! ....نگرانی
و دلواپساای بدو بدو خودرا به او رساااند و همان جا کنار دلش بساااط
کردند  .گوشه ی لبش به سمت باال کج شد و جواب داد:
« همین آالن چک کردم اینترنت خونه قطع شده  ....قرار شد وقتی
نتایج اومد افسااانه زنگ بز نه و خبره بده  ،هر چند بع ید می دونم
امشب خبری بشه  !....باید داوطلب ها ر و سکته بدن بعد جواب ها
ر و بگذارن ر وی سایت »...
گلی م*س*تا صل از جایش برخا ست و یک د ستش را به کمرش زد
و پوف ک شدار ی ک شید و ر و به گی سو که غرق خیاالتش تپ تپ ر و ی
پایش ضر به می زد پرسید:
« گیسو اون سر رسید قدیمی من ر و ندید ی ؟ همون که همیشه تو ی
کیفم می ذاشااتم  ،خانوم صااابری چند ر وزه بند کرده آدرس خانوم
شاااکری ر و بهش بدم  ،نمی دونم چی کارش داره..؟از وقتی خانو م
شاکری استعفا داده دنبالش می گرده !....؟
باغ سیب
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یه بار از دهنم پرید و گفتم آدر سش ر و خیلی وقت پیش به من داده ،
بهش قول دادم تا آخر امشب براش پیامک کنم ،رفتیم مهمونی فرزانه
اصال از یادم رفت »....
گی سو با شنیدن اسم سمیرا از میان جمله های ناقص و بریده ،بریده
ی مادرش به آنی ساار برداشاات ...خب همین را می خواساات یک
آدرس مختصر از سمیرا  ....شتاب زده از جایش برخاست و با سیاستی
که خاص خودش بود گفت:
« نه مامان ندیدم  !...ولی آالن میام کمک تا با هم پیدا کنیم »....
ولی پی شنهادش در حد حرف باقی ماند و پایش به میز ع سلی برخورد
کرد  ،در دم به ر وی زمین سکندر ی رفت !...درد ی خفیف در انگشت
کو چک پایش پیچ ید و کمی هم زانویش درد گر فت  ...گلی خانوم
خود را به او رساااند و نگاهش را در صااورت درهم او چرخی داد و نرم
پرسید:
« حواست
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۶ ۲۸.۰۹.۱۶[ ,
کجاست مادر  ....خوبی طوریت نشد !....؟
گی سو که سر م*س*ت ک شف جدیدش بود  ،سری باال انداخت و
لبخند مضااحکی ر وی لبهایش نشاااند ،از جایش برخاساات و کوتاه
جواب داد:
« نه بابا خوبم  ..چیز ی نشد که »...

381
گلی خانوم از جایش برخا ست و درحالی که به سمت اتاق م شترکش
با مادرش می رفت گفت:
« پاشااو برو بخواب نمی خواد کمک کنی خودم یه کاریش می کنم
»...
وقت رفتن صدای مامان بزرگ گال بش را از پشت سرش می شنید که
می گفت :
« گلی یه ا سشند برای بچه ام دود کن  ....ام شب چ شم و ابروش بد
جور ی تو چشم بود  ....الهه  ،زن فرامرز خان همش ازش تعریف می
کرد »....
لبخند ی ر وی لبش نقش بساات آن هم خیلی کم رنگ !...مامان
بزرگ گال بش نمی دان ست که ف ضولی هایش سرش را به باد می دهد
نه چشم و ابرو ی خوش قوراه اش !....
و با صاادای دینگ دینگ موبایل و دیدن پیامک افسااانه ذوق ذوق
پایش را از خاطر برد و قلبش به ذوق ذوق افتاد ...
« گیسو جواب کنکور اومد ر وی سایت »!!!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
56#
اف سانه بعد از پیامکش چند ا ستیکر ا شک و آه و ناله هم فر ستاد  ....و
پشاات بندش دنگ ،دنگ تلفن همراهش مثل ناقوس فضااای
اتاقش را پر کرد ...
باغ سیب
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اف سانه هول و شتاب زده فر صت نداد ،تا سالم گی سو به احوال پرسی
برسااد  ....م یان خنده های بی پروایش گفت که خودش به همراه
رتبه اش به کره ی ماه شوت شده است !
و پرسید خب تو چیکار کرد ی !...؟»
گی سو قلبش مثل ما شین کهنه ای که در سر باالیی به ریپ ریپ می
افتد  ،یکی در میان می زد و با ر وشاان شاادن المپ کم مصاارف که از
سایمی سایاه رنگی از سااقف آویزان بود ،نور مهمان اتاق چند متری
کوچکش شد  ....کف دستش را ر وی قفسه ی سینه اش گذاشت وبا
نفس های بریده  ،بریده گفت :
« اف سانه دارم سکته می کنم  ...و سواس قبول ن شدنم مثل خوره به
جونم افتاده  .....سوگل نماز ی ر و یادته ...؟ اونم شاگرد اول رشته ی
ریا ضی بود ولی پار سال هیچ جا قبول ن شد  ...نمی دونم این اینترنت
کوفتی خونه چه مرگشه !...؟ که از بیخ و بن قطع شده »!....
افسااانه با صاادایی که همچنان ته خنده ای م یان آن لم داده بود،
جواب داد:

ُ
« خب تو خلی  ! ...مرچ خود آزار ی دار ی  !....برای همین مدام

فکر و خیال می کنی! خیر سرت شاگرد اول مدر سه بود ی  !....از اون
گذشااته  ،تنبلی خیلی هم کیف داره از من بشرس که راه تنبلی ر و تا
خو نه ی آخرش رفتم  ...ولی بین خودمون بمو نه با بام بد جور ی
شاااکی بود ها  ! ...دختر نمی میری که !....ته تهش ای نه که رفیر

383
خودمی و با هم می ریم یه دانشااگاه پولی  ...حاال هم شااماره ی
داوطلبی تو بده تا برم تو ی سایت و چک کنم »....
افسانه به سبک سیاق خودش دلدار ی می دادو گیسو از شدت استرس
دستهایش که هیچ پشت پلک چشمش هم عرق کرده بود ....
َ
بار دیگر اینترنت را چک کرد و « اه» محکم و جانانه ای زیر لب گفت
سرش را به زیر میز تحریرش برد تا شاید با خاموش و ر و شن کردن
مودم فرجی شود و صدای افسانه مثل مته ی برقی که زمین را سوراخ
می کند پرده ی گوشش را شکافت ...
« گی سو این حرفها را ولش کن  ..بریم سر ا صل مطلب از مهمونی
ام شب خونه ی فرزانه بگو چه خبر بود ؟ فرهنگ ر و دید ی ؟ حرف
هم زدید؟ بازم بهت سیب داد ؟ »
گی سو مودم را یک بار ر و شن و خاموش کرد و سر بردا شت تا از زیر میز
بیرون بیاید که ساارش محکم به تیز ی میز اصااابت کرد و صااداش
َ
آخش با صدای تر میز ادغام شد ...تلفن از د ستش افتاد و صدای
گنگ و نامفهوم افسانه بعد از چند تا الو الو گفتن قطع شد ....
چهار زانو کنار میز تحریرش ن ش ست  ،د ست ر وی سرش گذا شت ،
جایی را که به لبه ی میز خورده بودرا قدر ی فشار دادو چشمانش از درد
ر وی هم ف شرد ،حر با مامان بزرگ گالب بود باید برایش ا سشند دود
می کردند !....
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با صدای زنگ تلفن همراهش د ست برد آن را از زیر میز بیرون ک شید
و بی آن که به صفحه ی آن نگاه کند دکمه ی تماس را فشرد گفت:
« الهی بمیری  !....من دارم از دلهره خفه می شم اینترنت خونه هم
و صل نمی شه  !....اون وقت به جای این که ببینی من چه غلطی
کردم اون ور خط « فرت و فرت» از فرهنگ و مهمونی امشااب می
پرسی !....؟ چی می خوای بدونی !...؟ آره امشب اومده بود یه پیراهن
شیک و خوش دوخت آ ستین کوتاه هم تنش بود  ،آبی آبی در ست
مثل آ سمون  ،در ست مثل شلوار جینی که پو شیده بود  ،دلم براش
رفت ....یه سیب سر خ هم بهم داد ،بازم بگم یا کافیه !....؟»
فرهنگ خنده های بی صدایش را فرو داد این شیرین ترین تعریفی
بود که تا به حال شاان یده بود  !...و از هزار تا جمله عاشااقانه هم
عاشقانه تر بودلبهایش را تر کرد و نرم ولی مردانه گفت:
« سالم شبت به خیر »....
به آنی چ شمانش در شت شد  !....انتظار صدای فرهنگ را آن سو ی
خط نداشت ! لب زیرنش را میان دندان هایش فشار داد ،با این سوتی
آشکار آبرویش را به حراج گذاشت !
د ستش را م شت کرد و چند بار آه سته به کنار شقیقه اش ضر به زد ،
صدایش همراه ضر بان قلبش باز به ریپ ریپ افتاد ،لحنش را قدر ی
آهسااته تر کرد تا در مرز اتاقش باقی بماند  ...بر یده ،بر یده با جمله
هایی که فعل و فاعل درستی نداشتند گفت:
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« سالم آقای فتوحی  ...ببخ شید ا شتباهی شدید ...یعنی من ا شتباه
شدم یعنی با دوستم اشتباه شدید»!....
فرهنگ با حفظ همان لبخند بی صدا خم شد لبه های جا نمازش
را که ر وبرویش پهن بود ر وی هم گذاشت  ،آن را تا کرد و در حالی که از
جایش بر می خاست  ،خنده هایش را میان حصار لبهایش محصور
کرد و به داد جمله های بی سرو سامان او رسید :
« یه نفساای تازه کن دختر  ....زنگ زدم بگم یک ر بع پیش ن تایج
کنکور اومد ر وی سایت »....
گی سو دلش می خوا ست تار تار موهایش را می کند و به د ست باد می
داد ! به میز تحریرش تک یه داد حاال دیگر ذوق ذوق ساارش را هم
فراموش کرده بود !....
با لحنی که اضطراب در آن شناور بود جواب داد:
« ممنونم خیلی لطف کردید  ...تا چند دقیقه دی گه میرم سااراغش
»....
فرهنگ ر وی صندلی پ شت میز تحریرش ن ش ست سرش به سمت
پنجره ی اتاق گی سو چرخید که پرده ی سبز رنگش زیر نور چراغ می
درخ شید ...د ستی به ته ری شش ک شید ومردد میان گفتن و نگفتن با
لحنی آرام پر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
سید:
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«حاال که اینترنت خونتون قطع شده اگه بخوای من می تونم نتیجه
ر و ببینم ،فقط کافیه شااماره داوطلبیت ر و به همراه اساام پدر بهم
بگی شماره ی پرونده ات هم همون کار ر و انجام میده »...
گی سو جتری هایش را به پ شت گو شش فر ستاد ....آب دهانش را فرو
داد  ،برای فکر کردن فقط چند نفس فر صت دا شت  ،اگر قبول نمی
شد و رتبه اش به کیلومتر ها آن سو تر پرتاب می شد ،آبرویش حداقل
پیش فرهنگ که بچه درس خوان بود یک سره بر باد می رفت!...
خب اف سانه هم می توان ست کمکش کند ...از نردبان تردید ها دو پله
باال رفت و دو باره به پله اول برگشاات و عاقبت نردبان را به کنار ی
گذاشت و بعد از نفسی عمیر گفت:
« اگه زحمتی نیست شماره داوطلبی ر و یاد داشت کنید »....
فرهنگ لبخندش عمر گرفت بالفاصله موبایلش را جایی بین شانه
و گوشش گذاشت و لپ تاپش را باز کرد و گفت:
« پس قطع نکن مرح له به مرح له پیش بریم ....فقط صاابر کن
تاسایت باز بشه »...
گیسو گوشه ی ناخنش را به دهان گرفت و درحالی نرم آن را می جوید
نرم و آهسته گفت «:ممنونم »....
دقایقی بعد از چند نفس صدای فرهنگ را شنید :
« لطفا  ....شماره داوطلبی و ا سم پدر مرحومت ر و بگو تا تایپ کنم
»...
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گیسو صدایش دیگر به وضو ح می لرزید ،اما آرام و شمرده شماره را یک
به یک گفت ونفس های سنگینش را با بازدمی عمیقی سبک کرد ...
فرهنگ باردیگر شماره را تکرار کرد و پرسید «:اسم پدرتون ...؟»
گی سو نگاهش به عکس باال ی تختش برگ شت که مرد ی با چ شمانی
ساابز از پشاات قاب چهار گوش به او لبخند می زد و آرام گفت « :امیر
فر خ »....
سکوت فرهنگ پ شت خط طوالنی شد و ک شدار گی سو نف سش رفت
!....
فرهنگ متعجب به صفحه ی لپ تاپش نگاه کرد کف دستش را به
ته ری شش ک شید و امتداد آن تا چانه اش ر سید و با صدای گی سو به
خودش آمد :
« آقای فتوحی تو ر و خدا بگید مجاز شاادم یا نه از اسااترس عنقریب
سکته کنم »!...
فرهنگ با صدایی آرام از ابتدا شماره داوطلبی او را خواند و گفت خانوم
گی سو درخ شان فرزند امیر فر خ بهتون تبریک می گم رتبه ی شما در
منطقه ی یک شده سی و چهار  ....دختر شاهکار کرد ی »!...
گیسو همان نیمچه نفسش هم رفت با صدایی که از ته چاه بیرون می
آمد گفت :
آقای فتوحی تور و خدا با دقت نگاه کنید من ا صال عجله ندارم شاید
اشتباه شده »!!...
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فرهنگ از ر وی صااندلی برخاساات به پشاات پنجره ی قد ی اتاقش
رفت و به پرده ی سبز رنگ اتاق او خیره شد و با لحنی نرم گفت:
« خانوم دکتر ....به خدای باال ی سر ق سم که ا شتباهی ن شده ....رتبه
ات شده سی و چهار اون هم تو ی منطقه ی یک ،دست مریزاد دختر
تبریک می گم شاهکار کرد ی »....
گیسااو دیگر تاب نیاورد و قطره های درشاات از چشاامانش قل قل
کنان به ر وی گونه اش سرازیر شد  ...ر وی دو زانو ن ش ست  ،به حالت
سجده خم شد و بی آن که تماس را قطع کند موبالیش را کنار دستش
گذا شت و میان گریه هایی که بانگ شاد ی دا شت سل سله وار گفت:
«خدایا شکرت ممنونم  ...خدایا شکرت »....
فرهنگ صاادای او را می شاان ید و با احترام اشااک هایی که برای
سشاسگزار ی خر ج می شد سکوت کرد :
دقایر کوتاهی گذشت و گی سو از سجده سر برداشت و موبایلش را به
دست گرفت و هنوز صدای گریه ی آرامش مهمان گوش فرهنگ بود
و چقدر دلش می خوا ست د ست می برد و ا شکهایش را نرم پاک می
کرد با لحنی نوازش گونه گفت:
« گیسو  ....هنوز گریه می کنی !....؟»
اشااکهایش بند نمی آمدکه هیچ  !...آب بینی اش هم راه افتاده بود و
با پشت دست آب بینی اش را پاک کرد ....

389
« ببخشااید نمی دونم چرا گریه ام بند نمیاد واقعا ممنونم ....بهترین
خبر زندگیم ر و بهم داد ید  ....حتی فکر نمی کردم مجاز به انتخاب
رشته بشم »....
فرهنگ چشم از پنجره اتاق گی سو گرفت ....دستی به میان موهایش
ک شید ر ویای لبخند زیبا و چ شمان خمار گی سو پ شت پلک چ شمش
ن ش ست ا سغفرالله ی زیر لب گفت صدایش را قدر ی آه سته تر کردکه
نوازش از سر کول آن می بارید گفت:
« هزاران آفرین هم برای تو کمه  !...بهتر بری به خانوم درخشااان و
خانم بزرگ این خبر و بد ی اون ها ر و هم خوشحال کنی  ....شبت
به خیر »
گی سو نوازش های صدای او را حس کرد و مثل او آه سته جواب داد«:
شب شما هم به خیر »....
تلفن را قطع کرد و بالفاصااله به سااراغ قاب عکس خندان پدرش
رفت آن را از ر وی دیوار برداشت ومحکم ب*و*سید  .....به چشمان
سبز او خیره شد گفت:
« بابا ممنونم که از اون دنیا هم برام دعا می کنی ...سااشس از خوشای
چرخی زد و قبل از اینکه قاب را به سر جایش برگرداند دو باره تلفنش
زنگ خورد و این بار با دقت به صاافحه ی آن نگاه کرد و تماس را
وصل کرد و بدون معطلی گفت:
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« افسانه قبول شدم رتبه ی سی و چهار منطقه ی یک باورت می شه
»....
اف سانه که کلی پ شت خط او مانده بود و آماده تا چند تا د شت بار ش
کند و بشرسااد این همه وقت با کی حرف میزده!؟ با شاانیدن رتبه ی
سی و چهار چشمانش درشت شد و کوتاه گفت ...
« گیسااو کوفت بشااه  ....یعنی خانوم دکتری ر و زد ی تو ی گوش اش
دیگه ....؟ بابا گل زد ی که »!....
« افسانه همین ا ن متوجه شدم باید برم به ما
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
مانم و مامان بزرگ گالب بگم  ...بعدا زنگ می زنم»
صدای افسانه قبل از قطع کردن تو ی گوشش نشست :
« گیسااو ببین از ا ن دارم بهت می گم باید من و خانواده ام ر و ...به
اضافه ی شوهر آینده و بچه های آیندام ر و مفت و مجانی ویزیت کنی
»! ...
گیسااو چشاام چشاام هایش را ردیف کرد و تماس را قطع کرد ...و به
پذیرایی رفت و گالب خانوم با دیدن چشاامان گریان و ساار خ گیسااو
شتاب زده از ر وی مبل بلند شد و با صدایی بلند گفت :
« یا حضاارت عباس  ! ....چرا گریه کرد ی مادر!...؟ چشاام و چارت
چرا قرمزه!....؟»
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گلی خانوم با ح ضرت عباس مادرش شتابان از سرویس بهدا شتی
بیرون آمد و نگاهس به سمت گسو چرخید که اشک در آن حلقه زده
بود و با صدایی که ترسیده بود پرسید:
«گیسو نصف عمرم کرد ی چرا گریه می کنی!....؟»
قطره ا شک حلقه شده در چ شمانش راه گرفت و تا چانه اش کش
آمد و گفت :
« مامان قبول شدم !....باورت می شه!....؟ قبول شدم و رتبه ام شده
سی و چهار » ....
نگاه گریانش به سمت گالب خانوم چرخید که او راهم لرزان می دید:
« مامان بزرگ دیگه نخود چی نیستم ....می شم خانوم دکتر »....
گلی خانوم زانو هایش تاب نیاورد و ر وی زمین نشست و سر ر وی زانو
هایش گذاشت و اشک شاد ی او هم جار ی شد دقایقی بعد به کوتاهی
عمر چند اشک سر برداشت و ر و به گیسو گفت :
« ر و سفیدم کرد ی ....خستگی این همه سال تک و تنها دویدن ر و از
تنم در آورد ی »....
گالب خانوم با پر ر وسری فیروزه ای اش اشک نشسته در چشمانش را
پاک کرد و سر گیسو را خم کرد ؛ ب*و*سید و گفت:
« نخودچی تو برای من همیشااه نخود چی باقی می مونی ! من و
مادرت ر و ....ر و سفید کرد ی ،الهی خیر ببینی »....
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سه زن از سه ن سل متفاوت کنار هم ن ش ستند و ا شک هایش ر وی
لبخند هایشان جای گرفت.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
AM #57 15 :

با صااادای قوقولی قوقول خروس مهرانگیز خانوم از خواب ب یدار
شد....
کبک خودش هم خروس می خواند  ....آن هم با ساااز و دهل !....
ا صال وقتی حال دلت خوب با شد سحر خیز می شو ی  ....و دنیا با
ساز دلت به ر*ق*ص در می آید و بی جهت لبخند به لبت سنجاق
می شود !...
پ لک های ساانگینش را نی مه باز کرد و نور در یک خط بار یک به
سمتش هجوم آورد  ....به پهلو چرخید و پشت به پنجره شد  ،خب
اگر از سااوتی که دیروز داده بود فاکتور می گرفت تمام لحظات دیروز را
باید در تقویم خاطراتش ثبت می کرد ....
سااوتی را با اردنگی به انتهای مغزش شااوت کرد و پی قساامت های
خوب دیروز ر فت  ....از مه مانی فرزا نه و گرفتن ساا یب به خبر
موفقیتش ر سید و به صدای نوازش وار فرهنگ ...که می گفت گی سو
هنوز دار ی گر یه می کنی ...؟ هزاران آفرین هم برای تو ک مه ....
جمالت را دوره کرد و حال دلش خوش شد!...
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پتو را به کنار ی زد و از رختخواب برخاساات  ،امروز برگی تازه از دفتر
زندگیش ورق خورده بود ....
د ستی ر وی سرش ک شید جای ضر به ی دیروز قدر ی متورم شده بود
موهای ژولیده و درهم و برهمش که هر کدام ساااز و نوای خودش را
داشت ! به پشت سرش جمع کرد و با کش محکم بست  ....و طبر
معمول هر ر وزه به سمت پنجره رفت  ....اول نگاهش را به آ سمان
داد و بعد به ر وی پنجره ی سوییت فرهنگ ن ش ست و شانه های
فراخش را تجسم کرد و نرم زیر لب گفت:
« صبحت به خیر خوش خبر »....
سشس َپر پرده را رها کرد و سبک بال مثل گل قاصدکی در باد چرخی
زد  ..امروز دلش می خواست کتانی به پا می کرد واز این جا تا ته ته دنیا
راه می رفت و برای آینده اش نقشااه ها می کشااید  ....فرهنگ را هم
میان ر ویاهایش جا می داد !
وسااوسااه ی دیدن اومثل یک خوره به جانش افتاد ،نیم نگاهی به
ساااعتش انداخت اگر کمی می جنبید می توانساات همزمان با او از در
خانه خارج شود ...
با یک ت صمیم آنی د ست و صورت ن ش سته مانتو م شکی رنگش را
پو شید و شال رنگی رنگی هم ر وی سرش انداخت بدون هیچ بزرک
دوزکی کیف پولش را به همراه موبایل برداشاات قری به کمرش داد و
بشکن زنان از اتاق خارج شد.
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مامان بزرگ گالب را و سط سالن کوچک پذیرایی دید که سفره ای
سفید پیش ر ویش پهن کرده و نان ها با سلیقه تا می کند و ر وی هم
می چید ،آه از نهادش بر آمد ....
می خوا ست به بهانه ی خریدن نان به نانوایی برود تا شاید ق سمت
شد و فرهنگ را هم می دید!...
ُ
تمام شور و شوقش فرو کش کرد و با سالمی شل و وارفته گفت:
« مامان بزرگ دسااتت درد نکنه نون خرید ی !.....امروز حالم خیلی
خوبه می خواسااتم به هوای خریدن نون تازه یه قدمی هم بزنم ....
ولی انگار به پای سحر خیز ی شما نمی ر سم  ...برای ناهار ظهر یا
صبحونه چیز ی نیاز ندار ی تا از اسماعیل آقا بگیرم !...؟»
گالب خانوم با حظی وافر قدو باال ی گیسو را نگاه کردوتکه ای از نان را
که سوخته بود را هم جدا ....گفت:
« سالم به خانوم دکتر نخود چی ! نه انگار اگه خدا بخواد دار ی بزرگ
می شاای  ....و دی گه قرار نیساات تا لنگ ظهر بخوابی  ....قدیما می
گفتند خدا نع مت و ر وز ی ر و صاابح خروس خون بین بند هاش
تق سیم می کنه  ...گلی که می رفت سرکار من هم با هاش رفتم نون
تافتون گرفتم  ...خامه و شیر تازه هم از ا سماعیل آقا خریدم و برای
ناهار هم چیز ی نیاز نداریم »....
سشس به گی سو که در حال باز کردن دکمه های مانتو اش بود نگاهی
انداخت و دستی ر وی شکمش کشید و گفت:
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« ولی نمی دونم چرا امروز یهو ه*و*س نون بر بری تازه کردم  !...از
اون هایی که دو آتیشه ست و ر وش پر کنجد ها  !....تا تو جلد ی بری
َ
و بر گرد ی منم چایی دم می کنم و این نون ها ر و سرو سامون میدم
»...
گیسااواز موهای ساافید او که ر وزگار فقط چند تار مو ی تیره برایش به
یادگار گذا شته بود گرفت لبخندش باز گ شت  ،شروع به ب ستن دکمه
هایش کرد تندو شتاب زده ،از پله ها پایین رفت ...
نگاهش را به در آبی رنگ ر وبرویش داد و قو هایی که سرهای شان مثل
قلب جفت هم بود ،در دل به آنها هم سالم کرد ...
نیم نگاهی به ساعت مچی اش انداخت خب گویا قدیم ها در ست
می گفتند که صاابح خروس خونه ر وز ی را تقسایم می کنند  ...اگر به
جای ر و یا بافتن در رختخواب قدر ی تعج یل می کرد فرهنگ را می
دید ...
سالنه سالنه به راه افتاد ...امروز دلش می خوا ست به همه لبخند و
سالم هدیه دهد و همه چیز برایش زیبا بود !
حتی اسااماعیل آقا بقال ساار کوچه با آن شااکم گردو قلنبه که ر وی
کمر بندش می افتاد و صابح به صابح همراه قوقولی قوقول خروس
جعبه های شیر کیسه ای را جا به جا می کرد زیبا بود !...
حتی دخترش گیتی که گه گاه پشاات دخل می ایسااتاد و به پدرش
کمک می کرد و ا صوال با جنس مونث میانه ای ندا شت و ع شوه ها ،
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بگو و بخ ند هایش را برای جنس مذکر ک نار می گذاشااات هم به
نظرش زیبا آمد !...
از کنار بقالی نقلی و جمع و جور اسااماعیل آقا که همیشااه خدا بو ی
خیار شور می داد گذ شت و قدر ی از کوچه در دار فا صله گرفت که با
صدای دینگ دینگ پیامکش آن را باز کرد و گل از گلش شکفت ....
« سالم صبحت به خیر »....
دست این تکنولوژی درد نکند که
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
کار مردم دنیا که هیچ ! کار عاشاار های بی قرار هم راه می اندازد ....
قدم هایش را آهسته تر کرد و چند نفس عمیر کشید و برایش نوشت
:
« سالم صبح شما هم به خیر »....
فرهنگ که آن سو ی خیابان در ون ماشینش بود او را می دید که سال نه
سالنه قدم بر می دارد و برایش پیامک زد :
« من سمت را ست خیابون ه ستم یه کم جلو تر ر وبرو ی دار وخانه
پارک می کنم بیا سوار شو تا برسونمت »....
گیسو پیامک را خواند و سرش به سمت راست خیابان چرخید  ،کمی
چ شم گرداند و فرهنگ را در ون ما شین دید که راهنما می زد و از پارک
بیرون می آمد  ...گو شه ی لبش به سمت باال کج شد  ...وقتی قرار
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با شد ساز دلت کوک با شد زمین و هوا هم ساز شان را با دل تو کوک
می کنند !...
خب با ید قدر ی ناز می کرد و مثال می گ فت « ممنونم مزاحم نمی
شم  .یا اینکه زحمت نمی دم خودم میرم  .یا اصال با آن سوتی دیشب
باید سرش از خجالت به سینه اش سنجاق می شد  !...اما پاهایش
مثل ساار باز ی وظیفه شااناس تحت فرمان دل بودند و بی اجازه ی
عقل راهی شاادند ...آخ که چقدر دلش عنج می رفت برای این دیدار
های دزدکی که از عسل هم شیرین تر بود ....
قدم هایش را قدر ی تند تر کرد و به یاد این شعر سعد ی افتاد که می
گفت:
« خوشتر از دوران عشر ایام نیست  /بامداد عاشقان را شام نیست»
***
نمی دان ست چه سحری ست که بو ی عطر یاس با گی سو عجین شده
بود  ....نفس عمیقی ک شید تا نفس هایش پر از عطر یاس شود و در
حالی که راهن ما می زد تا به دل خ یا بان بز ند  ،با لحنی مردانه که
نوازش خاصی در آن مو ج می زد گفت:
« خانوم دکتر افتخار دادند  ...کجا می ر ی صبح به این ز ود ی !...؟»
چنان قند تو ی دلش آب شد که شیرینی آن به لب دهانش هم رسید
 ،لبخندش نرم شد و در حالی سرش به سمت شیشه بود جواب داد:
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« ممنونم تا خانوم دکتر بشم باید عمری به قدر هفت سال طی کنم
» ....
فرهنگ سرعتش را قدر ی آه سته تر کرد  ،از گو شه ی چ شم به نیم
رخش نگاهی انداخت و دو باره به سمت ر وبرو برگشت و پرسید:
« نگفتی کجا میری  !....از کدوم سمت برم ؟ »
گی سو به سمت فرهنگ برگ شت دلش می خوا ست د ست می برد و
موهایش را زیر انگشتانش لمس می کرد ! فکر بی پروایش را به بیرون از
پنجره شوت کرد و جواب داد:
« جای دور ی نمی رم ! لطفا سر چهار راه نگه دارید میرم نون بر بری
بگیرم »....
سکوت که بین شان لنگر انداخت  ،گی سو حرفهایش را مزه مزه کرد
و چاله ی سکوت را با کلمات قطار شده در ذهنش پر کرد گفت:
« آ قای فتوحی  ...من احتماال تا یکی دو ر وز دی گه آدرس ر و پ یدا می
کنم  ...دی شب مامانم دنبال سر ر سید قدیمی اش می گ شت تا آدرس
خانوم شاکری ر و به یکی از همکار های اداره اش بده » ...
فرهنگ در حالی که ساارعتش را قدر ی کم می کرد تا زمان بیشااتری
برای صحبت داشته باشند سرش را تکان داد :
« ممنونم ک مک بزرگی به من می کنی ...با ید تا قبل از این که دیر
بشااه خواهرم ر و از این خواب خرگوشاای بیرون بیارم  ....من باید با
این خانوم صحبت کنم و بعد تصمیم بگیرم ».
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گیسااو نگاهش به ر وی آرنج پر از مو ی او نشااساات که مثل مخملی
م شکی ر وی هم خوابیده بود !و چقدر دلش می خوا ست د ست ر وی
این مخمل نرم می کشااید ....باز هم ساارش را به ساامت پنجره
چرخاند گفت:
« آ قای فتوحی من آدرس ر و براتون پ یدا می کنم ،ولی با ید یه قولی
بهم بدید »!....
فرهنگ آن سو ی چهار راه ر وبرو ی نانوایی نگه دا شت  ،به سمت او
چرخید دلش می خوا ست یک دل سیر تما شایش کند ،اما باز هم
ر وی چشاامانش پرده ای از حیا انداخت فقط نگاهی گذرا نصاایبش
شد ...
« عقل سلیم می گه تا حرفی را ن شنید ی بابتش قولی ندید ی  ،شما
بگو اگه جای قول داشت حتما این کار ر و می کنم »....
تا به حال این ر وی فرهنگ را ندیده بود که با لحنی نرم ولی مردانه و
قاطع طرفش را مجاب کند ....لبهایش را تر کرد و تندو شااتاب زده
گفت:
«آقای فتوحی  ....من هم با شما میام .....ای شون مهمترین بخش
زندگیشااون یعنی دفتر خاطراتشااون ر و به من دادند می خوام برای
خانوم شاکری توضیح بدم که به اعتمادشون خ*ی*ا*ن*ت نکردم
چیز ی مثل دست تقدیر همه ی مهر ها ر و کنار هم گذاشته » ....
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فرهنگ لبخند ی به نرمی اح سا سش ر وی لبهایش ن ش ست باز هم با
همان لحن قاطع جواب داد:
« نیاز ی نیست ! فکر می کنم من هم بتونم براشون توضیح بدم ....
سالم شما ر و می ر سونم و به جای شما این کار ر و می کنم شما می
تونید قبل یا بعدش ایشون ر و ببینید »...
قبل و بعدش به چه دردش می خورد می خوا ست در گفتگو های آن
دو حضور داشته باشد تا حس فضولی اش را اغنا کند  !....بایدحرفش
ر وی کرسی می نشست و گیسو نبود اگر او را مجاب نمی کرد!....
فرهنگ با سااکوت او به ساامتش برگشاات و اخم ظریفی بین ابرو
هایش دید و نگاهی که به زیر بود ،دلش غنج رفت تا د ست ببرد گره
های ظریف را باز کند  ،گیسااو آب دهانش را فرو داد و به ساامت او
برگشت ،نگاهشان با هم تالقی کرد .....به کوتاهی رعد ی که از آسمان
می گذرد یا نساایمی که از کنارت رد می شااود  ....فرهنگ پیش از او
چشم گرفت و صدای گیسو مهمان گوش هایش شد :
« آقای فتوحی به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶[ ,
دالیلم گوش کنید فکر می کنم بتونم قانع تون کنم  ...خانوم شاکری
احتماال شما ر و یا حتی عک ستون ر و طی آ شنایی با خ سرو خان دیده
 ....پس اگر برید این دا ستان ر و براش تعریف کنید محاله که باور کنه
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و امکان نداره که با شما صحبت کنه !.....ولی اگه من ر و با شما ببینه
ومن براشون توضیح بدم شرایط تغییر می کنه »....
فرهنگ چ شمهایش را بر ر وی هم ف شرد و خنده اش با صدای پقی
بیرون پرید  ....نگاه خندانش به سمت او برگشت :
« دختر الحر که د ست هر چی کارگاهه از پ شت ب ستی ا صال به این
موضو ع فکر نکرده بودم »
سشس از ما شین پیاده شد با خنده ای که به سختی از لبش جدا می
شد ،انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و گفت:
« همین جا بشااین تا برم برات نون بگیرم ،بعد هم می رسااونمت
خونه»...
فرهنگ به ساامت نانوایی رفت و چقدر دلش می خواساات با عطر
یاس او چای امروزش را هم میزد و شیرین می کرد ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۴ ۳۰.۰۹.۱۶[ ,
AM #58 4

کانال های آن طرف آبی را باال و پایین کرد ....یکی ِقر تو ی کمرش

خشک شده بود ! و دیگری تبلیغ پودر ی را می کرد که چاقی  ،الغری
 ،کچلی  ،و کوتاهی قد را همزمان با هم درمان می کرد !
ناه ید خانوم دسااتی به موهای زیتونی اش کشاا یدو مانتو ی خوش
دوختش را پو شید  ،ر وبرو ی آینه ای ستاد و درحالی که د ستی به ابروهای
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نازک رنگ شااده اش می کشااید ،از داخل آینه به مهناز نگاه کرد که
کانال های تلویزیون را باال و پایین می کرد ....
« دختر لج نکن پاشااو بریم  ،زشااته ! گلی خانوم شااماره ر و از فرزانه
گر فت و برای قبولی دخترش تو ی دانشاا گاه شاااام دعوتمون کرد
ر ستوران  ....تمام هم سایه های کوچه در دار دعوت ه ستند اگه نیای
میگن البد حسودیش شده »!...
مهناز می شنید و حرص ر وی حر صش می گذا شت ،کالفه د ستی به
موهای صاف و بی حالتش کشید که در یک خطی صاف تا زیر ال له ی
گوشااش پایین آمده بود  ،چتری هایش را به کنار ی پس زد و عاقبت
تاب ن یاورد ،کنترلش را از دساات داد و کنترل تلویزیون را به ر وی میز
ر وبرویش پرتاب کرد :
« مامان چند بار بگم من نم یام  !....به من چه مر بوطه که دختر
هم سایه ی ر وبرویی مهرانگیز خانوم رتبه اش چه کوفتیه ! من ا صال از
این دختره ی اکبیری بدم م یاد ،حاال پاشاام ب یام مهمونی قبولیش
 !....من با دختر هایی م ثل اون آب هم نمی خورم ! و تو ی باغ
سیب به خاطر فرزانه تحویلش گرفتم که اونم اشتباه کردم » !....
ناهید خانوم ر وی مبل نشست و در حالی که جوراب های شی شه ای
اش را به پا می کرد گفت :
« به خاطر فرزانه  ...مادر یه وقت ناراحت نشه »....
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« فرزانه فالن خورده که ناراحت می شااه ! به اندازه کافی تو و فرزانه با
هم دستی مهرانگیز خانوم خار و خفیفم کردید !....
من دا شتم زندگیم و می کردم هی اومد و زیر گو شم گفت فرهنگ اِله
 ....فرهنگ ِبله  ...بعد هم گفت که می خوان بیان خواسااتگار ی و

نظرم ر و پر سید  ...و هر جا ن ش ستم و پا شدم مهرانگیز خانو من ر و
چسابوند به فرهنگ  ...من احمر باورم شادو هول برم داشات که
البد خبریه  !....و خودشم دلش پیش منه و نگاه نکردنش ر و گذاشتم
پای نجابتش  ....کف دسااتم ر و بو نکرده بودم که من ر و نمی خواد

 ....این حرف مادر و خواهرشه !»
ناهید خانوم قدر ی به جلو خم شد به چشمان او ذل زد و سری تاب
داد :
« کورشااه اون بقالی که مشااتری خودش ر و نشااناسااه  !....یعنی تو
فره نگ ر و نمی خوای...؟ یعنی به خاطر اون نیسااات که ت مام
خواستگار هات ر و رد کرد ی !....؟ »
مهناز عقده هایش سر باز کرد  ...صدایش را ر وی سرش اندخت فریاد
گونه و بی پروا جواب داد:
« آره ازش خوشم میاد  ....اصال از همون ر وز ی که تو ی خواستگار ی
فرزانه دیدمش به دلم نشست از نجابتش ازغیرت هاش خوشم میاد از
قیافه اش خوشاام میاد از اون شااونه های مردونه اش خوشاام میاد
....ولی نه تا وقتی که خودش نخواد ....بی خود ی این ه مه و قت
باغ سیب
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خودم ر و کوچیک کردم و شدم متر سک د سته فرزانه که می خواد به
خاطر نازایش جا پاش ر و محکم کنه » !....
مهناز بی پروا حرف می زد و ناهید خانوم تاب می آورد ...
« دیگه محاله پام ر و بذارم خونه ی حاج رضا  ....اگه فرهنگ من ر و
می خواد  ،با ید با پای خودش ب یاد خواسااتگار ی با یه دسااته گل
بزرگ!....
بایدمثل خوا ستگار ی فرزانه که داداش خونه شون ر و غرق گل کردتا
بله ر و از فرزانه بگیره سالن این خونه ر و هم غرق گل کنه !....
باید برای اولین بله ای که ر وز خواسااتگار ی بهش میدم یه انگشااتر
برلیان در ست مثل انگ شتری که داداش برای فرزانه خرید د ستم بکنه
....فرهنگ باید برام التماس کنه »....
مهناز حرف نه فریاد می زد و صاادایش مثل پارازیت رادیو پر از خط و
خش بود !...
ناهید خانوم از جایش برخا ست ر و سری شیری رنگ حریرش را به
سر کرد و گره ای محکم زیر چانه اش زد :
« ب سه دیگه هرچی هوار هوار کرد ی  !....دو تا هم سایه اون طرف تر
هم فهمیدن تو ی خونه ی ما چه خبره و چه دختر شاهکار ی داریم
 !....که بزرگ تر و کوچک تر سرش نمی شه  ،هنوز د ست گل هات
یادمون نرفته »....
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مهناز از ر وی مبل بلند شااد برو بابایی گفت و در حالی که به ساامت
اتاقش می رفت با همان لحن بی ادبانه جواب داد:
« نه شما و داداش شاهکار ه ستید که تا بابای بدبختم سکته کردو از
کار افتاد مثل یه دسااتمال کاغذی پرتش کردید گوشااه ی خونه ی
سالمندان  ....شما ها شاهکارید»!...
سشس در آستانه ی در اتاقش ایستاد و قبل از این که در را ببندد گفت:
« به اون عروس خانومت هم حالی کن که بهتره چند وقت دور و بر
من نشلکه و این طرف ها پیداش ن شه سالگرد ازدواج شون هم مرام
گذاشاتم و اومدم فعال هم که با گلی خانوم جونش هم پیاله شاده ..
َ
من دیگه اخی شدم »
سااشس در را چنان محکم بساات که چهار چوب هایش به صاادا در
آمدند ....
*
ر ستورانی که گلی خانوم رزر و کرده بود نه خیلی لوکس بود و نه منو ی
غذایش عجر و جر بود ! باال ی شهر هم نبود و چند تا خیابان باال
تر از کوچه در دار قرار داشت!
از همان رسااتوران هایی که به محض داخل شاادن بو ی چلوکباب
م شامت را پر می کند و به ر وش سنتی اداره می شود و پ شت پنجره
های ر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۴ ۳۰.۰۹.۱۶[ ,
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و به خیابانش پرده ای آبی که همچنان در گذر سااالها منگوله های
سفید و قرمز از حاشیه های پرده تکان نخورده !...
از هم سایه ها خانوم م شیری به همراه شوهرش آمدند و یک د سته
گل بزرگ هم برای تبریک آوردن  ....از خانواده ی حاج رضااا به غیر
از الهه و فرامرز همه بودند آنها هم گل آوردند البته نه چندان پرو پیمان
 ...افسااانه و پدر و مادرش هم بودند  ....آ قایون یک ساامت میز
ن ش ستندو خانومها ر وبروی شان  ،خ سرو هم صندلی اش را در ست
ر وبرویش گلی خانوم انتخاب کرد که کنار فرزانه نشسته بود ....
گالب خانوم عا شر این دور همی ها ،حاال فر صتی د ست داده بود تا
لقمه هایی را که ساار ساافره ی همسااایه ها خورده بود را جبران کند
خنده از لبش جدا نمی شد ....و تعارف هایش را ردیف می کرد ...
حاج خانوم پر چادرش را پیش ک شید جایی در ست باال ی ابرویش ...
و قرآنی که جلد نفیسی داشت را ر وی میز گذاشت و گفت:
«دخترم الهی ساافید بخت بشاای ،هرچی فکر کردم هدیه ای بهتر از
کالم خدا پیدا نکردم  .خداحافظت باشااه  ....که مثل دختر خودم
عزیز ی»...
گی سو لبخندش شکفت دست برد قرآن رابرداشت و آن را ب*و*سید
 ،ت شکر کرد و ر وی میز خالی پ شت سرش گذا شت  .خانوم م شیری
سرش را بیخ گوش حاج خانوم فرو برد و گفت:
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« حاج خانوم نمی خوای برای برز و آ ستین باال بزنی  ...گی سو دختر
خوبی ها حیف از دست بره »
حاج خانوم پر چادرش را ر وی دهانش کشید تا صدایش چندان بلند
نباشد و ریز جواب داد:
« ای خانوم م شیری جون دهنت پر از گالب ! یکی دو هفته ی پیش
بهش گفتم نظرت درمورد گی سو نوه ی گالب خانوم چیه قشقرقی به
پا کرد که بیا ببین ! ...
می گ فت گیسااو مثل خواهر من می مونه دی گه نشاانوم بین در و
همسایه حرفی یا چیز ی گفته باشی ها !منم دهنم ر و دوختم و دیگه
حرفی نزدم حاال دنبال یه دختر خوب می گردم یکی که بتونه دور برو
برز و ر و جمع کنه تا دست از این رفیر باز ی هاش برداره »....
خانوم مشاایری به جوابی که می خواساات رسااید الهی آمینی گفت و
مشغول خوردن ساالد شد ....
****
برز و نگاهش را از افسااانه و تکه مو ی فرفری او گرفت و ساارش را بیخ
گوش فرهنگ برد و پچ پچ کنان گفت :
« قر بون اون فرهنگ و ادبش برم ببین دوست آبجی گیسو چه آتیش
پاره ایه »!...
فرهنگ کاهو را به دهان برد و بی آن که چشم از ظرف ساالدش بگیرد
لب زد :
باغ سیب
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« تو آدم بشونیستی »!...
از میان ظرف ساالدش گوجه فرنگی به نوک چنگال زد و در حالی که
آن را می جوید  ،ابرویی باال انداخت گفت:
ُ
« نچ  ....من پساار بدیم ،آدم بشااو هم نیسااتم  ،قبال هم بهت گفته
بودم »...
اف سانه سرش را بیخ گوش گی سو برد و دهانش را به شال او چ سباند و
پچ پچ وار گفت :
« تا شام ر و بیارن بیا بریم دستشویی کارت دارم »....
گی سو ساعت مچی بند فلز ی اش را دور مچش چرخاند و با ببخشید
از ناهید خانوم که کنار د ستش ن ش سته بود ،عذر خواهی کرد و همراه
افسانه راهی شد ...
*
به محض رساایدن به ساارویش بهداشااتی که انتهای راهرو و پشاات
دیوار ی مح صور شده بود دو انگ شتش را ر وی نوک بینی اش گذا شت
وساا فت و محکم آن را گر فت و در حالی که تو د ماغی حرف می زد
گفت:
« بمیری از این جا خوش آب و هوا تر پیدا نکرد ی تا حرفت ر و بزنی
!....؟»
افسانه خنده هایش پرواز کرد آن هم بی پروا و بلند ....
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« خودت بمیری ....ولی قبل از مردن کوفتت بشااه  ....بابا گل ر و
زد ی که  !....ع جب ب چه مثبت خوش تیشی  !...من موندم چطور
عا شر تو شده !؟ این که سرش ر و باال هم نمیاره  ،ببینه هوا ابری یا
آفتابی  !...مطمئنی تو ر و دیده !....؟»
سااشس در حالی که قهقهه هایش را کنترل می کرد ساارش را قدر ی
نزدیک تر برد و آهسته پچ پچ کرد:
« از من بشرس شااب عروساا یت همین که خوب تماشااات کنه
پشیمون می شه  ...جون افسانه بیا برو یه فکری برای این قوز دماغت
بکن  ،خیلی ضایع ست ! را ضی ن شو جوون مردم شب عرو سیش َرم
کنه »!....
خب باید عصبانی می شد و یا حتی دلخور ولی نمی دانست چرا خنده
های او هم بی پروا شدند دستی به پر شالش کشید :
« آره بابا ! من ر و دیده کور نی ست که ! فقط نگاه نجیب و پاکی داره
»....
سشس دو باره نوک بینی اش را با دست گرفت و ادامه داد:
« افسانه اگه یه دقیقه ای دیگه اینجا بمونم خفه می شم  ....و آرزو ی
دکتر شاادن ر و با ید به گور ببرم ! زشااته من میرم مهمون ها تنها
هستن تو هم کارت ر و انجام بده و بیا »....
گیسو این را گفت و راهی شد و افسانه از خیر انجام دادن کار ی گذشت
 ،د ستهایش را ش ست و بیرون آمد  ،در راهرو با بروز مواجه شد که به
باغ سیب
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سمت سرویس بهدا شتی مردانه می رفت پ شت چ شمی برایش نازک
کرد و ایشی هم چاشنی اش و از کنار او رد شد ...
برز و انگ شت ش صتش را گو شه ی لبش ک شید و با لبخند کنج لبش
گفت  «:آتیش پاره »....
**
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۲۱ ۰۴.۱۰.۱۶[ ,
گاهی اوقات زمین و زمان شانه به شانه راه می ر وند ،د ست در د ست
هم می دهند وکار ی می کنند تا از تو یک بمب در حال انفجار بسازند
...حاال فرهنگ چنین حالی داشت !....
دانه های درشات عرق نشاساته ر وی گردنش کج کج راه گرفتند و به
سینه اش نر سیده َ،رد ی از نم از خود به جا می گذا شتند  ....صدای
ازحام مثل وز وز زیرگوشش بود و به کالفگی اش دامن می زد!....
به صندلی های انتظار فرودگاه تکیه داد و نگاهش به سمت ساعت
مدور ر وبرو نشست که جایی نزدیک سقف تعبیه شده بود ،عقر به ها
ی ک شیده و باریک پنج دقیقه به شش را ن شان می دادند  ،تمام پرواز
ها یک به یک اعالم می شااد ولی خبری از پرواز تهران  ،مشااهد نبود !
بی حوصلگی به پاهای بی قرارش رسید و مدام آنها را ریز تکان می داد
....
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با گی سو ساعت شش و نیم قرار دا شت تا با هم پیش خانوم شاکری
برو ند که از خوش اق بالی اش جایی نه خیلی دور !....و در شااهرکی
حوالی فرودگاه زندگی می کند...

فرزانه دلخور از اینکه خ سرو برای بدرقه اش نیامده ُبغ کرده گو شه ای

نشااسااته بود و حاج رضااا و مهرا نگیز خانوم از تاخیر هواپیما نهایت
بهره را می بردند و یکی در میان ساافارش هایشااان را ردیف می کردند
!...
حاج رضا سفارش چاپ خانه و کار گر ها را می کرد و مهرانگیز خانوم
تسبیح به دست سرم*س*ت از این که به پا ب*و*س امام رضا می
ر ود  ،ساافارش مر غ و خروس ها را داشاات به خصااوص باغچه ی
حیاط و بوته ی گل یاس که یادگار پدر شوهر خدا بیامرزش بود ....
دستی به میان موهایش برد و پاهای بلندش را ر وی هم سوار کرد ....
زیر چ شمی به چهره ی دمغ فرزانه نگاهی انداخت ....دلواپس ناگفته
های خانوم شاکری بود و چیز ی مثل دل آ شوبی دلش را زیر و ر و می
کرد  ،نمی دان ست چه حرفهایی در انتظارش ا ست و چقدر خاطرات
سمیرا شاکری به حقیقت نزدیک  !....خ سرو تا کدام پله ی نامرد ی
باال رفته است !....؟
تو ی شش و بش افکارش  ....فرامرز کنارش ن ش ست و خودش را به او
تکیه داد و زیر گوشش پچ پچ کرد :

باغ سیب
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« پساار حواساات کجاساات ! ...؟تو ی عالم هشروتی ها  !....دختر
صندلی ر وبرویی نیم ساعته رفته تو نخت و چ شم ازت بر نمی داره ...
کم مونده خودش ر و خفه کنه » ! ....
سشس قدر ی فا صله گرفت ،خم شد ساعد د ستهایش را ر وی زانو
هایش ستون کرد و سرش به سمت او چرخاند و نرم و برادرانه پرسید:
«واسه چی این قدر کالفه ای ...؟ اگه کار ی دار ی پاشو برو من هستم
،زائران امام رضا ر و راهی می کنم  ....بعید می دونم تا نیم ساعته دیگه
هم پروازشون اعالم بشه » ...
فرامرز این را گ فت و ن گاه فرهنگ که به ساامتش چرخ ید برایش
چشمکی ریز ی زد  ،لبخند ی هم مهمانش کرد و کوتاه پرسید «:هوم
 ...نظرت چیه ؟»
جواب مثبتش را با لبخند ی پاسخ داد و از خدا خواسته همان کرد که
او گفت و به بهانه ی دیدن یکی از دوسااتانش بعد از خداحافظی میان
ساافارش های حاج رضااا و مهرانگیز خانوم و چهره ی دمغ فرزانه
راهی شد ....
****
میان هیاهووازدحامی که ر وبرو ی سینما بر پا بود ،اف سانه به دیوار پیاده
ر و تکیه داد  ،چتری های فرفری اش را پس زد ،یک پایش را خم کرد
و در حالی که برگه های چیشس را یکی بعد از دیگری به دهانش می
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گذا شت و صدای قر چ قورچش به راه بود !....نگاهش به اطراف می
چرخید ...
گیسو پراز حس بد از این پنهان کار ی ر وبرویش ایستاد و برای چندمین
بار تکرار کرد:
« افسااانه تو ر و خدا یه وقت مامانم یا مامان بزرگم نفهمن که دروغ
گفتم و با تو تو ی سینما نیستم ها »....
سااشس چتری های او را که تا امتداد چانه اش پایین آمده بود به زیر
شااالش فرسااتاد و آهسااته ولی پر از اضااطراب جمله های بی ساار و
سامانش را ردیف کرد ،گفت:
« پس یه بار دی گه نقشااه ام ر و برات می گم  ....تو یه ر بع دی گه که
فیلم شروع می شه تنهایی میری داخل و فیلم ر و تما شا می کنی و
هر وقت فرهنگ اومد ،من هم با اون میرم پیش خانوم شاااکری ،
نمی دونم چ قدر حرف هاشااون طول بکشاااه ولی به محض اینکه
حرفهاشااون تموم شااد  ،بهت پیامک میدم تا آماده باشاای و بیای
بیرون  ...خونه ی سمیرا به سینما خیلی دور نی ست  ،پس ز ود می
ر سیم  ...بعد هم دو تایی می ریم شام می خوریم تا قبل از ساعت ده
بر می گردیم خونه  ....همون طور که قول دادیم »....
اف سانه از حرص چند تا برگه ی چیشس را با هم به دهانش گذا شت و
درحالی که ِخرت و ِخرت آن ها را می جوید ،نگاهش را از پسر موبلند

ر وبرویش گرفت و به گیسو داد:
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« آخه نامرد ! چرا تو ی نقشااه هات به من نقش ساایاهی لشااکر ر و
داد ی !؟ من تنهایی برم تو ی سااینما چه غلطی بکنم !....؟ خب
منم بیام قول میدم مزاحم نقش های اول و خلوتشون نشم»!...
دلشوره مثل بختک ر وی سینه اش نشسته بود و حس خفگی می کرد
از این سانگینی ! ...حس های بد هم یک به یک می آمدند و به این
حس مزحرف دامن می زدند  ...با صدای افسانه از کنار دلشوره هایش
برخا ست که این بار لحنش جد ی بود و خالی از هر شوخی و خنده
....
« از من بشرس ! تو با این فضااولی هات ساارت ر و به باد مید ی ...
حاال ببین کی گفتم ! من که تو ی راست و در وغت هستم تا ته تهش
 !...فقط موندم چطور فرهنگ ر و راضی ک
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۲۱ ۰۴.۱۰.۱۶[ ,
رد ی با در وغ هات همراه بشااه !خوب اگه نفهمی خساارو چه شااکر
اضافی دیگه ای خورده می میری !....؟»
حر با افسااانه بود  ....در وغ مثل ساام تمام حس های خوب و
مثبتش را مسااموم کرده بود  ،نفس عمیقی کش اید و پش ایمان ومردد
جواب داد:
« اوف  ....افسااانه تو ر و خدا عذاب و جدان داره خفه ام می کنه تو
دی گه بدترش نکن  ....دیشااب کلی چک و چونه زدم ! به بدبختی
راضش کردم ...
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اون هم مثل تو می گفت اشااتباه می کنم که حقیقت ر و پنهون می
کنم و حداقل مامانم باید بدونه دخترش چیکار می کنه ....ولی وقتی
تو ی چاله ی در وغ می افتی تا خر خره فرو میری  ،حاال منم افتادم
تو ی چاله ی در وغ ...اشااتباه کردم از اول همه چی ر و به مامان گلی
نگفتم  ....تا ا ن این حال و ر وزم نباشه که از استرس خفه بشم ...
ولی بهش قول دادم  ،فردا همه چی ر و برای مامانم تعریف کنم از اول
اولش و پ ِی یه ماه قهر و کم محلی ر و به جونم بخرم .....

من با ید ساام یرا ر و بب ی نم تا بهش بگم که به اعت مادش

خ*ی*ا*ن*ت نکردم با ید ه مه چی ر و از اول براش بگم ،از اون
گذشته سمیرا برام شده یه مجهول که دلم می خواد از زندگیش بی شتر
بدونم  ،من فقط بر ا ساس خاطرات اون باغ سیب ر و نو شتم و دلم
می خواد از نزدیک زندگیش ر و ببینم! خودت که بهترمی دونی مامانم
چقدر سااخت گیره  ....مگه من هر وقت دلم بخواد می تونم بیام
بیرون! ....؟ شاید دیگه همچین فرصتی پیدا نکردم  ! ....امشب هم
به خاطر قبولیم تو ی کنکور ر ضایت داد تا با تو بیام سینما  ....شاید
ا صال برای سمیرا سوء تفاهم پیش بیاد و دیگه حتی حا ضر نبا شه به
حرفهام گوش بده »!...
اف سانه پای خم شده اش را از ر وی دیوار بردا شت و آن را ر وی زمین
گذاشاات و دور دهانش را پاک کرد و از پس شااانه ی دختری که کنار
پسری الغر اندام دل و قلوه هایشان را جا به جا می کردند به آن سو ی
باغ سیب
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خیابان خیره شد و با چ شم ابرو به فرهنگ ا شاره کرد و با لحنی پر
طعنه  ،گفت:
« لیلی !مجنون نجیب و سر به راهت داره میاد »....
گی سو به آنی به سمت خیابان چرخید  ،ن سیمی خنک بی اجازه از پر
شالش گذ شت و پنجه هایش را به میان گردن به عرق ن ش سته ی او
پیچید ،فرهنگ را دید که مثل همیشاه پیراهن آساتین کوتاه به تن
دا شت و با قدمهای محکم و بلند به سمت آنها می آمد  ،لبخندش
شاپرکی شد صورتی .....و پرواز کنان به سو ی او شتافت و به دنبالش
دل شوره ها رنگ باخت!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۶ ۰۴.۱۰.۱۶[ ,
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این یک قانون اسات ،آدمها باید مراقب همه چیز باشاند از ساالمتی
شان گرفته تا خانه و زندگی  ،افکار و کنجکاو ی هایشان !......
به کنجکاو ی که بال و پر بدهی مثل یک دانه جوانه می زند و ریشااه
هایش پی چک وار تمام ذهنت را پر می کند  !...و حاال برای گیسااو
کنجکاو ی درختی پر شاخ و برگی شده بود که زیر سایه اش به هیچ
چیز جز مجهولی به نام ساامیرا فکر نمی کرد! و پا به پای فرهنگ
میان ساااختمان های چند ی طبقه شاابیه به هم می چرخید و پی
آدرس سمیرا شاکری می گ شتند و عاقبت بکوک گم شده را مثل پازلی
از میان آن همه ساختمان های زیراکس شده پیدا کردند ...
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هیجان بال و پرش شد و بی قرار تر از ثانیه ها پیش تر از فرهنگ زنگ
را فشارد و ثانیه هابدون توجه به اضاطراب او ساالنه ،ساالنه تلو تلو
خوران رفتند !....
تاالپ تاالپ قلبش مثل آونگی در یک خط ممتد می رفت و می آمد
 !....سرش را قدر ی به سمت چپ کج کرد و نیم نگاهی به فرهنگ
که کمی آن سو تر ایستاده بود انداخت و نگاهشان به هم رسید:
« یه بار دیگه زنگ ر و بزن »!....
گی سو همان کرد که او گفت و بار دیگر زنگ را ف شرد و بعد از گذر چند
ثانیه صدای سمیرا به صدای تاالپ و تولوپ قلبش ا ضافه شد که
تعجب از جمله ی دو کلمه ای اش می بارید:
« گیسو تویی!....؟»
نفس هایش هم بو ی اضااطراب گرفته بود و دانه های درشاات عرق
ن ش سته در کف سرش باز ی کنان میان موهایش چر خ می خورد و از
ال به ال ی تار های بلند و پیچ در پیچ پایین می آمد تا به قوس کمرش
می رسید ....
فره نگ قدمی پیش تر گذاشاات آن چ نان که چهره اش ر وبرو ی
دور بین قرار گرفت !
ساامیرا با دیدن او در قاب آیفون تصااویری بالفاصااله او را شااناخت
،مرد مک هایش م ثل آو نگ بین آن دو در ر فت و آ مد بود و نمی
توانست ارتباطی منطقی بین برادر زن خسرو با گیسو پیدا کند!
باغ سیب
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ناتوان از تفکری منطقی و م*س*تمر در گذر چند ثانیه شاید به عمر
چند نفس کوتاه  ،آشفتگی های ذهنش را با یک سوال کوتاه پرسید:
« گیسو این جا چه خبره !....؟برای چی اومد ی این جا !؟»
« سااالم خانوم شاااکری ،خواهش می کنم اجازه بدید حضااور ی
صااحبت کنیم یه چیز هایی هساات که توض ایحش از پشاات آیفون
امکان نداره »!....
فرهنگ گامی به سمت جلو بردا شت و سرش به سمت آیفون جلو
تر برد  ،گیسو خودش را قدر ی کنار تر کشید  ،گفت:
« خانوم خواهش می کنم ! وقتی براتون توضاایح بدیم ه مه چی
مشخص می شه ما اصال قصد مزاحمت نداریم »....
سمیرا گوشی آیفون را سر جایش گذاشت ....م*س*تاصل از تصمیم
گیری چند قدم رفته را برگ شت و کنجکاو ی هایش پیروز شد و به آنی
در را به ر ویشان باز کرد.
****
خانه ی کوچک ساامیرا مثل ظاهرش درهم و برهم  ،آشاافته حال
بود ،هر گوشه اش را چشم می چرخاند ی ،یا تکه ای لباس می دید ی
که پخش و پال رها شااده بودند یا مجله جدول و ساارگرمی  ....گردو
خاکهم خانه را محاصره کرده بود .
گی سو گاهی چ شم هایش را میان این آ شفته بازار می چرخاندو مثل
قطار ی که کنترلش از دسات لوکوموتیو ران خارج شاده باشادو تا ته

419
خط یک سااره پیش می ر ود ! یک نفس حرف زد و از خواساات خدا
گفت و اتفاقاتی که شابیه پاز ل کنار هم چیده شاده بودند تا د ست
خسرو و دغل کار ی هایش را ر و کند ....و قتی آخر جمله هایش رسید
یک نقطه گذا شت .هر دو منتظر واکنش سمیرا به او که بی پلک زدن
فقط گوش می داد چشم دوختند ...
نگاه سرد و چهره ی بی تفاوتش از او مجسمه ای صامت ساخته بود
....و با وجود لبهایی بی رنگ  ،موهایی پریشان و طوق سیاه دور چشم
باز هم زیبا دیده می شد !....
پاهای خوش تراش و باریکش را ر وی هم سااوار کرد و نگاهش را به
سمت فرهنگ ک شاند که ر وبرو ی او با قدر ی فا صله از گی سو ن ش سته
بود  ...نگاه نج یب و پاکی داشاات و مثل مردان اطرافش بدن او را
وجب به وجب متر نمی کرد و انصافا از عکس هایش جذاب تر دیده
می شد !
دسااتهایش را در هم گره زد و به مبل تک یه داد و اولین لبخند ر وی
لبهایش هر چند کم رنگ و محو ولی جان گرفت....
« پس را سته که میگن خدا جای حر ن ش سته  ....ر وز ی که دفتر چه
ی خاطراتم ر و به گی سو دادم حس یه جزیره ر و دا شتم که تک و تنها
بین حجم وسیعی از بی کسی رها شده ....
اون ر وز به خدا گله کردم که چرا من ر و این پایین از یاد برده !؟ ولی
جاال به بزرگی خدا و حکمتش ایمان پیدا کردم »....
باغ سیب
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سشس نگاهش را به چهره ی فرهنگ و موهایی که با فرق کج شانه
شده بود نشست و کوتاه پرسید:
« خب از من چی می خواه ید ؟من تقری با هر چه می دونسااتم از
خساارو تو ی دفتر چه ی خاطراتم نوشااتم و تمامش حقیقته  ....و
چیز زیاد ی دیگه ازش نمی دونم »....
فرهنگ ذهنش پر بود از ساوال های ریز و درشات آن هم پر رنگ پر
رنگ ! نگاهش را از کنج میز بردا شت و تا امتداد چ شمان مورب او باال
آمد  ،که غمی ته ته آن ن ش سته و هاله ای سیاه رنگ دور چ شمانش به
جاگذاشته بود  ....قدر ی به جلو خم شد  ،پرسید:
« خانوم شاکری خ سرو پنج  ،شش ساله که داماد خانواده ی ماست
 ....تو ی این سااال ها رفتار ی نداشاات که بهش شااک کنیم ...
چطور شما طی یک سال به خالف های ریز و در شت اون پی بردید
 !!....چقدر مطمئن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۶ ۰۴.۱۰.۱۶[ ,
ه ستید و برای حرفهاتو سند و مدرک دارید ؟پول شویی  ،ر شوه جرم
های ها کوچکی نیست و باید با اثبات اون سند و مدرک ارائه بشه ....
!»
سمیرا خم شد از زیر سیگار ی ر وی میز سیگار ی بردا شت و با ژ ستی
خاص آن را با فندک ر وشاان کرد ومیان انگشااتان کشاایده و خوش

421
فرومش گر فت و در حالی که حل قه های دود از بینی و د هانش
همزمان خارج می شد ،جواب داد:
« برای حرفهام سند و مدرک هم دارم »
فرهنگ اخم هایش ر وی هم افتاد و با لحنی که بو ی ناباور ی می داد
پرسید:
« خب پس چرا برای انتقام گرفتن از اونها استفاده نکردید به نظرتون
یه کم عجیب نیست»!....
ساامیرا دو باره یک پایش را ر وی پای دیگرش مه مان کرد و پک
محکم و عمیقی به سیگار نازک و بلند بین انگشتانش زد :
« من یه دونده ی بازنده ام که از سااایر برنده ها جا موندم ! حاال بعد
از همه به پایان خط ر سیدم و فقط دلم می خواد یه گو شه بن شینم و
نف سی تازه کنم و ببینم کجای راه ر و ا شتباه رفتم که شدم یه بازنده
....
درگیری با خ سرو که مثل اختاپوس ه شت تاد ست و پا داره کار من
نی ست و دل خوش به چاپ سرنو شتم بودم که با این او صاف باید
قید اون ر و هم بزنم ....
آشنایی من با خسرو از باغ سیبی که متعلر به پدر شماست شروع شد
،خساارو کارش ر و خوب بلده  ...یه ز بون باز قهار که طعمه اش با
هدایای گرون قیمت به دست میاره و همین که به دام تار های تنیده
شده اش افتاد یک جا طعمه اش ر و می بلعه!....
باغ سیب
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بعد از مهمونی باغ ساایب ،اولین بار کنار در خونه ی پدریم دیدمش
.....با یه ماشین شاسی بلند چند صد میلیونی  ....بهش محل نمی
دادم ولی وقتی که کار هاش تکرار شد برام جذاب شد هر ر وز می اومدبا
یه دساته گل اونها رادر خونه می گذاشاات و می رفت  ...پدر و مادرم و
هم سایه ها فکر می کردند خوا ستگارمه که اجازه ی خوا ستگار ی می
خواد و گاهی خودشااون گلها را از کنار در خونه بر می داشااتند ...و
سرزن شم می کردند که چرا خوا ستگار به این خوبی ر و رد می کنم ....
!»
فرهنگ به یاد ر وز خواسااتگار ی فرزانه افتاد که خانه را غرق گل کرده
بود و دستهایش را مشت کرد و با صدای سمیرا سر برداشت و نگاهش
به سمت او رفت.
«و با وجود این که می دونستم متاهله یه خواستن نرم ته دلم نشست
 ....خب برای دختر بل ند پرواز ی م ثل من این تو جه ها ن ها یت
خوا سته ها شه .....کم کم خامش شدم و با دو ست پ سرم بهم زدم
وشاادم دوساات دختر یواشااکی خساارو  ...اوایل با هم خوش بودیم
وهمیشااه حریم بینمون حفظ می شااد بیشااتراوقات می رفتیم باغ
سیب که کلیدش ر واز پدرتون گرفته بود »
ساامیرا به چهره ی برافرو خته ی فرهنگ ز ل زد و در حالی که دود
مالیمی اطرافش ر ا احاطه کرده بود ادامه داد:
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« خ سروهیچ وقت د ست از پاخطا نمی کرد و من هم بهش اعتماد
پ یداکرده بودم  .تا آخرین دفعه که اون اتفاق افتادو نقاب خساارو از
صورتش برداشته شد ».
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶[ ,
سمیرا از شرم ح ضور فرهنگ جمله هایش را در لفافه می پیچید و
بیان می کرد ولی همان مقدار هم خیلی زیاد بود ! نفس عمیقی کشید
تا جمله هایش را شسته و ر وفته تر انتخاب کند .
« تمام زندگیم و شرافتم در مدت بی ست دقیقه دود شد و به هوا رفت
»....
جمله اول به دوم نرسیده فرهنگ تا بنا گوشش سر خ شد و بی پروایی
خاصی در گفتار و رفتار سمیرا مو ج می زد و می بایست تا جمله هایش
بی پروا تر نشده از جایی آن را قیچی می کرد !
زیرچ شمی به گی سو نگاه کرد  ....او هم د سته کمی از او ندا شت و با
سری فرو افتاده با انگ شتان د ستش باز ی می کرد  ....سر بردا شت و
نقطه ای به میان جمله های ساامیراگذاشاات و شااتاب زده با اخم
های درهم گفت:
« خانوم شاکری چرا شکایت نکردید!....؟ قانون می تونست حقتون
ر و از خ سرو بگیره  !...از اون گذ شته شما می دون ستید خ سرو متاهله
چرا ر وی زندگی خواهر من و آبرو ی خانواده ی ما آوار شدید ! ....؟»
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سمیرا تلخ شد  ،درست مثل طعم سیگار ی که می کشید ! این را گره
ابرو هایش نشاااان می داد و پوزخ ند کج ر وی لبش ...از خاطرات
تلخش دو باره به خانه ی کوچکش برگشت .خم شد و سیگار باریک
و بلندش را و سط دل زیر سیگار ی گذا شت و آن را از کمر شک ست...
و بی درنگ با جمله هایی بی ر بط و با ر بط جواب داد:
« آقای محترم من نمی خوا ستم ر وی زندگی خواهر شماآوار ب شم ...
ولی توجه ها و کادو هایی که خسرو می خرید وسوسه انگیز بود  ،از این
که جلو ی دانشاگاه با ماشاین شااسای بلند می اومد دنبالم جلو ی
دو ستای دانشگاهیم احساس غرور می کردم  ،خواستگار داشتم خیلی
هم دا شتم ولی یکی از یکی دیگه آس و پاس تر و من دنبال یه آس می
گشتم تا پول به پام بریزه ! ....
وقتی من با خ سرو آ شنا شدم دو سال از ازدواجش می گذ شت و می
گفت عاشر بچه اس و تازه فهمیده که زنش بچه دار نمی شه  ...می
گفت می خواد از زنش جدا بشااه  ....منم باور کردم خام ز بون بازیش
شدم ،ولی مدام امروز و فردا می کرد  ....به کی ق سم بخورم تا باورتون
بشه من می خواستم بهم بزنم و دور هر چی مرد زن داره خط بکشم
و به یکی از همون خوا ستگار های معمولیم ر ضایت بدم ولی خ سرو
بااون کارش راهها ر و برام بست»....
گیسااو حس خفگی می کرد ! هوای دم کرده ی خا نه ،ک نار بو ی
عطری تند ،فضای نیمه تاریک سالن پذیرایی را احاطه و مثل دیوار ی
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راه نفسش را سد کرده بود  ،صدای چیک چیک قطره های آب که از
ساامت آشااشزخانه می آمد میان سااکوت خانه جوالن می داد و ر وی
اعصااابش لنگر انداخته بود ! حاال می فهم ید چرا مامان گلی اش از
سمیرا خوشش نمی آمد  ! ....و اصرار داشت تا از او فاصله بگیرد .
سمیرا به این جای جمله هایش که رسید قدر ی جا به جا شد و نیم
نگاهی به ساعتش انداخت و ر و به گیسو شد گفت:
« من نمی تونم بیشتر ازاین توضیح بدم ! خانوم صابری همکارسابر
من و البته دوساات و همکار فعلی مامانت قرار بیاد این جا  ....دیروز
بعد از ظهر اومد بود و می گفت آدرس ر و از مامانت گرفته !...نمی دونم
چه مطلب مهمیه که این قدر ا صرار به دیدنم دا شت ! ولی چون می
خوا ستم برم مهمونی از همون دم در عذرش ر و خوا ستم و قرار شد
امروز حول و حوش سااعت هشات و نیم این جا باشاه و ا ن تو ی
راهه ...
سشس صدایش را نرم تر کرد و لحن محبت آمیز ی چا شنی آن کرد و
ادامه داد:
گیسو جون من برای مادرت احترام زیاد ی قائلم ،یه زن م*س*تقل
و نجیب که رییس شاارکت هم به احترامش از جاش بلند می شااه از
حساسیت های مادرت «خانوم سرمد ی »نسبت به تو خبر دارم لطفا
هرچه ز ود تر برید  ،یادمه خانوم صابری یکی دو بار پشت سرت حرف
ً
می زد و ظاهرا تو ر و خوب می شااناسااه  ،این خانوم حرف تو ی
باغ سیب
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دهنش بند نمی شه ومطمئنم همین که شما ر و با هم این جا ببینه
فردا تا آبدار چی شرکت هم خبر دار می شه »
سمیرا به این جای جمله اش که ر سید نگاهش به سمت فرهنگ
برگشت و ادامه داد:
«مگر این که از نظر شمامشکلی نداشته باشه »!.....
خانوم صااابری را چند بار ی دیده بود که با تبحر ی شااگفت انگیز
پشت سر مورچه های شرکت هم حرف می زد !....
با شنیدن صدای زنگ آیفون از راهرو ی کوچک و باریک خانه که به
سااالن پذیرایی دید نداشاات  ،گیسااو و فرهنگ هم زمان با هم از
جای شان برخا ستند  ...گی سو با رنگی پریده چ شمانی پر از ترس ر و به
فرهنگ شد گفت :
« وای بدبخت شدم  ...خانوم صابری اومد حاال چیکار کنم !...؟»
سمیرا تند وتیز از جایش بلند شد  ،چتری هایش را پس
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶[ ,
زد ،گفت:
« فکر می کنم خودش با شه ولی برای اینکه مطمئن ب شم اجازه بدید
اول آیفون ر و نگاه کنم چون به غیر از ایشااون لوله کش هم قرار بود
بیاد برای تعمیر شیر آششزخونه » ...
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سشس به سمت راهرو کوچکی که در ور ود ی آن جا قرار داشت رفت و
دقایقی کوتاه تر یک ثانیه هراسااان برگشاات و ر و به آن دو با جمله
های پس و پیش گفت:
« بچه ها لطفا ز ود تر از این جا بر ید نبا ید این جا باشاا ید  ....من
یکم معطلش می کنم تا شاما ها برید ....این سااختمون ها راه پله
داخل ساختمون نداره ولی تو ی آ ششزخونه یه در به راه پله ی فرار باز
می شااه از اون جا می تون ید بر ید پایین  ....دنبال من ب یا ید راه ر و
نشونتون بدم »
گیسااو از ترس صاادای گروپ گروپ قلبش را حوالی گوش هایش می
شنید  !....مردمک هایش پی نور ی بیشتر دایره اش وسیع تر شده بود
و فرهنگ نگران گی سو ته دلش دلواپ سی را حس می کرد .سمیرا با گام
های بلند قدم بر می داشاات و پارکت های زیر پایش گروپ گروپ
صاادا می کرد به ساامت آشااشزخانه به راه افتاد  ،فرهنگ قدمی پیش
گذا شت و گو شه ی آ ستین مانتو ی گی سو را که مات و م*س*تاصل
ایساتاده بود گرفت و در حالی که به دنبال خودش می کشاید گفت«:
چرا واستاد ی بیا بریم »...
سمیرا در باریک و سفید رنگی را که کنار اجاق گاز قرار دا شت باز کردو
قدر ی کنار تر ایستاد و میان صدای ممتد زنگ آیفون که ر وی اعصاب
هر سااه خط و خش انداخته بود ر و به فرهنگ که تنها یک قدم با او
فاصله داشت شد  ،تندو شتاب زده با جمله هایی منقطع گفت:
باغ سیب
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« من اشتباه کردم ......از بی راهه می خواستم به همه چیز برسم ....
حاضاارم برای جبران کارهام هر کار ی که بگید انجام بدم  ...اول از
همه از خواهرتون شروع می کنم و حال لیت می گیرم  ...تمام مدارک
و سند های جرم و خالف های خ سرو دارم و جا شون امنه شماره ی
مو بایلم ر و براتون میگم وقتی برای ذخیره کردن ندار ید حفظش
کنید و باهام تماس بگیرید »....
فرهنگ متعجب از این همه شاتاب زدگی در جمله ها ورفتار سامیرا
شماره ی موبایلش او را به خاطر سشرد و گیسو که حال پریشانی داشت
و دلشااوره با چتری از نا کجا آباد کنار آرامشااش هوار شااده بود با خدا
حافظی سر سری و ن صفه و نیمه ز ود تر از فرهنگ راهی راه پله های
مار پیچ و آهنی پله ی فرار شد و پشت سرش فرهنگ راهی شد ...
و هر دو صاادای ساامیرا را می شاانیدند که با صاادایی فریاد گونه به
مخاطب پشت خط موبالیش می گفت:
« چی از جونم می خوای م گه ب هت نگفتم دی گه حر ندار ی
مزاحمم بشی »....
صدای سمیرا زیر گام های آن دو که گروپ گروپ از پله ها ی مار پیچ
پایین می رفتند محو و نابود شد و وقتی به انتهای راه ر سیدند ،گی سو
نفس هایش از خسااتگی هن هن می کرد و عرق ر وی پیشااانی اش
نشااسااته بود ،ولی شااب تازه از گرد راه رساا یده و تازه نفس بود
....وآسمانش یکی دو تا ستاره ی درخشان هم داشت .
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گی سو خم شد و د ستهایش را ر وی زانو هایش گذا شت حالتی مثل
رکو ع و سر برداشت و نگاهش میان تاریک و ر وشن محوطه با نگاه
فرهنگ تالقی کرد ....
فرهنگ حاال قدر ی از دلواپساای هایش کم شااده بود با دم و بازدمی
عمیر سینه اش باال و پایین شد گفت:
« یه کم ر وی پله ها بنشین نفسی تازه کن بعد راه می افتیم »....
گیسااو به عالمت نفی سااری باال انداخت و در حالی که بند کیفش را
ر وی شانه هایش جا به جا می کرد جواب داد:
« نه بهتره بریم  ....به اف سانه قول دادم ز ودتر بریم دنبالش تا همین
ا ن هم خیلی دیر کردیم »!....
فرهنگ هنوز گیج رفتار های ضد و نقیض سمیرا بود و شتاب زدگی
که میان آن مو ج می زد  ،نوک پنجه هایش را شانه وار میان موهایش
فرو برد :
« باشه پس بریم تا دیر نشده»!...
سشس با قدر ی فا صله از او به راه افتاد و با صدای تر سان گی سو که
لرز شی میان آن بود ای ستاد  ،به سمت او برگ شت که سرش داخل
کیفش بود و دنبال چیز ی می گشت :
« ای وای خدا ی من ....موبالیم ر و جا گذاشتم »!....
فرهنگ عصبی لپ هایش از هوا پر و خالی کرد و در حالی که نگاهش
به سمت او بود پرسید:
باغ سیب
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« مطمئنی !....؟»
« آره مطمئنم ،دساتم بود تا اگه یه وقت مامانم تماس گرفت متوجه
ب شم  ....د ستم عرق کرد گذا شتم ر وی مبلی که ن ش سته بودم فکر می
کردم برش داشااتم ،ولی تو ی کیفم نبود  !.اگه مامانم زنگ بزنه و بر
ندارم یا بهش پیامک ندم نگران می شه  ....افسانه هم قرار شد تا من
نیومدم جواب تلفن مامانم ر و نده »....
فرهنگ یک گام از او فاصااله گرفت و در حالی که شااماره ای را ر وی
صاافحه ی تلفن همراهش تا یپ می کرد با لحنی محکم و مردانه
گفت:
« نگران چی هستی ؟ ا ن با خانوم شاکری تماس می گیرم تا مو بایل
ر و بدون اینکه مهمونش متوجه ب شه بیارآ ششزخونه  ،دم در ی که ر و به
پله فرار باز می شه تا برم ازش بگیرم »...
ُ ُ
دل شوره قل قل کنان از ته دلش جو شید تا حلقش باال آمد  ..ع صبی
بی هدف شااالش را باز و بسااته کرد و به صاادای بوق ممتد موبایل
فرهنگ گوش می داد که بی نتیجه قطع شد ...
فرهنگ در حالی که با گامهایی بلند به ساامت پله های فرار راه می
افتاد گفت:
« جواب نمیده  ...ببین گیسو اگه بخواهیم بریم زنگ خونه ر و ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶[ ,

431
زنیم باید کل بلوک ر و دور بزنیم ومنتظر بمونیم تا خانوم شاکری یه
جور ی موبایل ر و به د ستمون بر سونه و برای ما که عجله داریم زمان
زیادیه !....تو خ سته می شی ه شت طبقه ر و دو باره برگرد ی باال!....
همین جا پایین پ له ها منتظر بمون تا من مو بای لت ر و بگیرم و
برگردم »...
سشس بی آن که منتظر بماند سریع از پله ها ی مار پیچ باال رفت...
گی سو که دلواپسی دل و ر وده اش را زیر و ر و کرده بود ،با رفتن فرهنگ
نگاهش را به اطراف چرخی داد  ،وهم عجیبی از سااکوت  ،خلوتی و
تاریکی محوطه به دلش ساارازیر شااد و دوان دوان خود را به فرهنگ
رساند پشت سر او به راه افتاد و فرهنگ با شنیدن صدای پای او میان
راه پله ها مکث کرد ،ر و به او شد که یک پله پایین تر از او ای ستاده بود
اخم هایش را در هم کردو با صدایی که خوف به دل گی سو سرازیر می
کرد،کوتاه اما محکم و قاطع گفت:
« مگه نگفتم پایین پله ها صبر کن  ...واسه چی اومد ی !...؟»
آب دهانش را فرو داد  ،به پیچ و تاب اخم های فرهنگ در تار یک و
ر و شن شب که تر سناک شده بود  ،خیره شد! این بار دیگر حرفی از
لج باز ی نبود ،کنج کاو ی هم نمی کرد! و فقط از تن ها ما ندن در
محیطی ناشااناخته می ترسااید ! با کلماتی شاال و قدر ی هم وارفته
جواب داد:
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« ببخشاا ید  ...اون پایین خیلی خلوته و تار یک و من ازتنهایی می
ترسم !»
صدای نرم گی سو دل فرهنگ را نرم کردو بعد هم پشیمان از این همه
تند ی !....ساارش را قدر ی نزدیک تر برد و آهسااته چیز ی شاابیه به
نوازش گفت:
« بال ی جونم  ...پس آه سته دنبالم بیا ،خ سته ن شی  ...یک دو تا پله
پایین تر هم منتظر بمون تا من برم موبایلت ر و بگیرم»....
حرفهای ساااده ی فرهنگ با آن لحن خواسااتنی ر وی بال نسایمی
خنک ن ش ستند و از دل و جانش گذ شت  ،قدر ی سرش را کج کرد و
کوتاه جواب داد «:باشه چشم »....
لبخند مهمان لبهای فرهنگ شد و با گام هایی آهسته تر مار پیج پله
ها را پشت سر هم باال رفتند ....
***
وقتی به طبقه ی هشتم رسیدند گیسو چند پله پایین تر ایستاد تا مبادا
درکیسااه ی غیبت و بد گویی خانوم صااابری بیفتد  ...فرهنگ به در
نیمه باز که نور ی باریک از آن به بیرون سرک می ک شید تقه ای کوتاه
زد و یکی دو بار دیگر آن را تکرار کرد ،به کمرش زاویه داد و به گیسااو که
دو یا سه پله پایین ار ایستاده بود گفت:
« در بازه ولی صدایی نمیاد » ....
« لطفا بازم در بزن شاید تو ی پذیرایی نشستند و متوجه نمی شه »....
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فرهنگ این بار محکم تر تقه ای زد و در نیمه باز ر وی لوال چرخید و
ناله ای مثل صدای قیژ قیژ سر داد و فرهنگ آهسته و نرم سرش را به
داخل کشااند و با پر دسات در را باز کرد و درآساتانه ی آن ایساتاد و با
دیدن صااحنه ی ر وبرو مات و مبهوت دسااتش را به در بند کرد و با
لحنی ناباور گفت «یا خدا »! ....
گیسو صدای یا خدای فرهنگ را شنید و هراسان تاپ تاپ کنان چند
پله فاصااله را طی کرد و خود را در خانه ی ساامیرا رساااند و آهسااته
پرسید «:چی شده !...؟»
سشس فرهنگ را که جلو در ایستاده بود پس زد با دیدن سمیرا که دمر
با چشمانی باز ر وی سرامیک های آششزخانه افتاده بود و سرش تو ی
دریاچه ای از خون شناور ،دست ر وی دهانش گذاشت و او هم مات و
مبهوت شد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۶[ ,
تشش های قلبش یک در م یان نا منظم شااد گویی او هم از ترس از
شور و حال تشش های زندگی جامانده بود!....
مردمک های م سخ شده اش در دایره ای از ترس  ،وح شت و ناباور ی
افتاده ! و ر وی بدن ساامیرا می چرخید ....پیراهن یاساای رنگش تا
جایی باال ی ران پس رفته و د ستهایش به حالت شنا دو طرفش ر و به
جلو قرار داشات ،صادای چک چک شایر آب دورن ساینک ظرف
شویی همچنان سکوت را می شکست ...
باغ سیب
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چیز ی در ون معده اش قل قل کنان باال آمد و دهانش را مثل لحظه
هایی که تجر به می کرد تلخ و گس کرد !
بی آن که سرش را حرکت بدهد و چشم از سمیر ا بردارد با لحنی ناباور
با صدایی که از اعماق گلویش بر می آمد پرسید «:مرده !....؟»
فرهنگ حال و ر وز ی بهتراز او نداشاات !حس خفگی چنگکی ر وی
گلویش شااد ،لبهایش را با ز بان تر کرد و هیچ نگفت نفس عمیقی
ک شید تا به افکار پری شانش سرو سامانی دهد ...به ت صور اینکه شاید
هنوز امید ی برای نجاتش با شد گام کوتاه امالرزانی بردا شت و کنارش
زانو زد  ،مچ دستش را باال آورد و نبضش رازیر انگشتانش گرفت هر چند
هنوز بدنش گرم بود ولی زندگی دیگر در آن جریان نداشت !...
نفس های او هم به شماره افتاد همانندعقر به های ساعتی که باتری
اش ضعیف شده باشد و به سختی پیش می ر ود ....
پنچه های د ستش را به میان موهایش فرو برد ،بار سنگینی بر ر وی
شااانه هایش حس می کرد ،بی حرف و کالمی باتامل از جایش بر
خا ست  ،به سمت سالن پذیرایی رفت و با شال بلند ی برگ شت و
درحالی که سااعی داشاات نگاهش به پا های او که از زیر دامن بیرون
افتاده بود نیفتد ،شال را مهمان پاهای بی پروای او کرد !...
گیسااو که تا آن لحظه مات و مبهوت فقط نظاره گر بود ،دیگر تاب
نیاورد قل قل های معده اش تا حلقش ر سید  ،د ست ر وی دهانش
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گذا شت و خود را به سینک ظرف شویی ر ساند و تمام حجم معده
اش را به داخل آن سرازیر کرد ...
فرهنگ شااتاب زده کنارش ایسااتاد بو ی بد ترشاایدگی زیر بینی اش
پیچید  ،د ست را پیش برد وآب را باز کرد و به نیم رخ رنگ پریده ی او
نگاه کرد درحالی که صدایش نرم بودو آهسته پرسید:
« بهتری  ....؟ یه کم آب بزن صورتت »
تلخی تا عمر رگ و پی وجودش ریشااه دوانده بود سااری ریز جنباند
وهمان کرد که او گفت و با پر آسااتینش رطو بت دهانش را گرفت ،
دو باره نگاهش مثل آهنر با به سامت سامیرا برگشات سارش ر وی
بالشاای از خون بود و با صاادایی که خط و خش داشاات و می لرزید
عصبی پرسید:
« شاید هنوز زنده با شه ! ....؟تو ر و خدا یه بار دیگه نب ضش ر و بگیر
 ....شاید بشه براش کار ی کرد ! اگه بمیره پلیس مار و میگیره  ،تاثابت
کنیم بی گ*ن*ا*هیم آبرومون رفته ما که کار ی نکردیم  ...ا صال بیا
فرار کنیم »
گی سو ف شار ع صبی زیاد ی را تحمل می کرد و بی هدف جمله های
منفی اش را قطار می کرد و به دل آ شوبی فرهنگ و ا ستی صالش دامن
می زد  ...چتری های گیسو از فرط عرق به پیشانی اش چسبیده بود و
مردمک هاش عصبی و سرگردان به این سو آن سو می چرخید ....
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فرهنگ آهسااته گویی بخواهد با صاادایش او را نوازش کند گفت «:
گی سو آر وم باش  »....و گی سو سلسله وار ز بانش می جنبید و می گفت
 «:بدبخت شدیم حاال چی کار کنیم !...؟»
فرهنگ میان دو راهی از تصاامیم های ضااد و نقض گیر افتاده بودو
کال فه م یان آن ها می پیچ ید  ،جایی م یان رفتن و ما ندن !....و
عاقبت حکم عقل ومنطر پیروز شد ،ر وبرو ی او ای ستاد تا سد ی شود
میان او و سمیرا و درحالی که به چ شمان تر سیده او خیره شده بود
سااعی کرد ترس هایش را پنهان کند و خود را محکم نشااان دهد
مهر بان جواب داد:
«اون کار ی ر و می کنیم که درسااته  ....همین ا ن زنگ می زنم به
صدو ده » ....
گی سو ا سشند ر وی آتش شد و تمام افکار منفی به یک باره به سمتش
هجوم آوردند و پر قدرت ظاهر شدن  !....و با لحنی ترسیده  ،لرزان و
ملتمس گفت:
« ای وای نه  !....تور و خدا ب یا فرار کنیم هیچ کس نمی دونه که ما
این جا هستیم  ...اگه کشته شده باشه و پلیس حرفمون ر و باور نکنه
چی ...؟ اگه تقصاایر ها گردن ما بیفته چی ؟ به خدا مامانم من ر و
می کشه »...
گیسااو تمام افکار منفی را میان جمله هایش می ری خت و آن ها را با
فعل و بی فعل پ شت سر هم ردیف می کرد و فرهنگ ناتوان از این
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که بتواند او را قدر ی آرام کند دستی به پیشانی به عرق نشسته اش کشید
و تالش کرد آشااوبی که در دلش به پا بود توجهی نکندو با لحنی نرم
ولی پیوسته گفت:
« گیسو آر وم باش  ...بذار برات توضیح بدم » .
تو ضیح نمی خوا ست  ...فقط دلش می خوا ست فرار کند ! بال در
آورد به آسمان برود یا آب شود و در دل زمین جای گیرد ! ....
به چشمان فرهنگ خیره شد و ملتمس تر از قبل ناله وارگفت:
« بیا فرار کنیم »....
فرهنگ یک گام نزدیک تر شد همانطور که سعی می کرد با صدای
آرامش او را هم قدر ی آرام کند او را زیر َپر چشمانش گرفت جواب داد:
« دختر خوب می دونم ترسید ی ،منم خیلی ترسیدم درست مثل تو
! من هم هزار تا فکر منفی تو ی ساارم جولون میده و نمی دونم چی
پیش میاد !؟ ولی تو ی شرایط سخت باید به خودمون مسلط باشیم
و درست تصمیم بگیریم فرار راه حل نیست  ،یه آدم به
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۶[ ,
دلیلی که ما نمی دونیم مرده یا کشته شده ! سمیرا تا نیم ساعت پیش
با ما حرف می زد و نفس می کشااید ،تمام اثر انگشاات ما تو ی خونه
هساات و من چنددقیقه ی پیش من بهش زنگ زدم ....اگه کشااته
شااده باشااه دیر یا ز ود پلیس می فهمه و میاد سااراغمون اون موقعه
دیگه ک سی حرفمون ر و باور نمی کنه  .دورغ و پنهون کار ی همه چیز
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ر و از بیخ و بن خراب می کنه و این خاصیت این دو عادت زشته !....
»
فرهنگ مکث کوتاهی کرد و به چ شمان او که بی پلک زدن نگاهش
می کرد ز ل زد و با لحنی محکم تر از قبل که او را وادار به پذیرفتن کند
ادامه داد:
« برو به دوستت افسانه زنگ بزن  ،بگو خودش برگرده خونه و حرفی
از اتفاقی که افتاده نزن  !...منم تا بیش تر از این دیر ن شده با صدو ده
تماس می گیرم  .بعد هم زنگ می زنم به برز و وتا جایی که الزم باشااه
موضااو ع ر و براش تعریف می کنم و می گم به گلی خانوم یه جور ی
خبر بده که نگران نشه » ....
حلقه های درشاات اشااک دیدش را تار و لرزان کرد و چشاام بر هم
گذاشت و حلقه های بالتکلیف از گونه اش سرازیر شدند  ....عاقبت
ت سلیم خوا سته ی منطقی فرهنگ شد سری به عالمت ر ضایت
تکان داد و همان کرد که او گفت.
****
صداها حجم ندارند ولی بار سنگینی بر ر وی دوشت می گذارند !....
سرش پر بود از صدا مثل صدای آمبوالنس  ....صدای آژیر پلیس با آن
چراغ های گردان  ....صاادای باز پرس جنایی و صاادای همهمه ی
هم سایه ها که مثل مورچه هایی که به النه های شان آب ریخته با شند
از خانه هاشااان بیرون آمده بودند ....صاادای پلیس هایی که مردم را
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متفرق می کردند  ....صدای محکم و بدون انعطاف مرد ر وبرویش که
بی امان می پرسااید و او مجبور بود بازم از آن لحظه های تلخ بگوید
!...
و حاال تیک تیک ساعت دیوار ی باال ی سر افسر نگهبان تو ی همهمه
و غوغای پشت دراتاق یکنواخت شنیده می شد  ....که پی در پی شبیه
پتک بر سرش کوبیده می شد و ضر به آن به شقیقه هایش می رسید
....
رنگ سرد و یخی دیوار های کالنتری  ،مثل چ شمان رییس کالنتری
سرد و بی ر وح بود ! درست همانند میز ی چوبی کهنه ای که ر وبرویش
بود و صندلی پالستیکی ر ویش نشسته بود .
صدای دورگه و خش دار ،رییس کالنتری که ِتپ ِتپ با نوک خودکارش

ر وی میز می کوبید به کلکسیون صدا ها اضافه شد :

« زیر اظهارات تون ر و ام ضا کنید  ...با باز پرس پرونده صحبت کردم
فعال جرمی ثا بت نشااده ! پس می تون ید با قرار وثی قه همراه پدر و
مادرتون تشریف ببرید  ...در غیر این صورت امشب مهمون ما هستید
و فردا به دادساارا ارجاع داده می ش اید و اونجا به کارتون رس ایدگی می
کنند »....
آب دهانش به سختی از ر وی بغض نشسته بیخ گلویش رد شد و پایین
رفت ،نگاهش را از سر دوشی های ریز و درشت ر وی شانه ی او گرفت
و تا چهره ی کشیده و استخوانی او با آن ریش های پرو پیمانش رسید
باغ سیب
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،چانه ی نوک تیز اش مثل نگاهش تیز و ُبران بود ! و ابهت خاص ای
در رف تار و گف تارش مو ج می زد ،چیز ی که از او یک ن ظامی مق تدر
ساخته بود ...
سعی کرد جمله هایش را محتاط انتخاب کند و با لحنی آرام و شمرده
گفت:
« وثیقه برای چی !....؟جناب سااروان من و آقای فتوحی که کار ی
نکردیم خودمون با پلیس ت ماس گرفتیم و برای همون آ قایی که از
اداره ی آگاهی اومد بود همه چی ر و گفتیم » ....
مرد پیش ر ویش بی آن که به او نگاه کند و چشاام از ورقه هی پیش
ر ویش بردارد به م یان جمله های ساارگردان او آمد  ،حرفش را قطع
کرد :
« اگه متهم به قتل بود ی که اوضاااع فرق می کرد و با وثیقه آزاد نمی
شد ی  ...این ر وند قانونیه و همین که ازتون رفع اتهام ب شه وثیقه ها
تون می تون ید پس بگیر ید  ...با خانواده ات تماس بگیر بگو برات
وثیقه بیارن » ....
سشس همان طور که سرش به زیر بود با د ست به مامور زن ای ستاده
کنار در اشاره کرد :
« پور اخوان ! ببرش  ...می تونه با خانواده اش تماس بگیره ،بعد هم
باز داشتگاه »!....
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گی سو با پاهایی که گویی وزنه های سنگین به آن و صل شده با شد
برخا ست و همراه زن چادر ی ای ستاده کنار در ،از اتاقی که دیوار هایش
شاهد هزاران مجرم و جانی و شاکی بود بیرون آمد ...و سر بردا شت
و به سبک و سیاق خودش زمزمه کرد :
« خدایا ،از آسمونت بیا پایین و معجزه هات ر و هم بیار »!...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶[ ,
PM #63 6

وقتی برز و محتاط و شاامرده گفت «:فرهنگ و گیسااو را به کالنتری
غرب تهران برده اند » ،اولین ت صویری که به ذهن گلی خانوم ر سید
 ،دوست بودن آن دو بود !...
ودر پی آن افکار منفی د ست به کمر با شور و حال از گرد راه ر سیدند !
آن چنان که ساراسایمه اولین مانتو و شاال دم دساتی اش را هول و
دست پاچه به تن کرد تا سر خیایان و رسیدن به ماشینش یک نفس
می دوید و گالب خانوم با چادر نماز از پی او....
حاال ر وبرو ی رییس کالنتری با آن یال و کو پال و اب هت خواب یده در
صدایش ن ش سته بود ! و شنیدن ا سم سمیرا شاکری و قتل او با یک
ج سم سنگین ،تمام معادالت ذهنی اش را برهم زده و نمی دان ست
سمیرا وسط زندگی او چه می کند!؟
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هیاهو ی پشت در اتاق به همهمه های ذهنش اضافه شد ،دستهایس
بی امان می لرزید و لرز شش تا ز بانش کش آمد و با صدایی مرتعش ر و
به مرد پر ابهت ر وبرویش با آن چانه ی نوک تیزش پرسید:
« جناب سااروان خواهش می کنم من هنوز گیجم  !...لطفا یه کم
توضاایح بد ید متوجه بشاام ،دختر من چه ر بطی به قتل خانوم
شاااکری داره !؟ این خانوم فقط همکار من بودند چند وقتی هم
هست که استعفا دادند و از اداره رفتند  .این خانوم فقط یک بار اومدند
خونه ی ما  ،من اصال با ایشون رفت و آمد نداشتم»...
افسر نگهبان متاثر از درماندگی و استی صال یک مادر ،صدایش را قدر ی
نرم تر کرد و به او که رنگ به رخ نداشت خیره شده گفت:
« خواهر من به خودتون م سلط با شید  ،هنوز جرمی ثابت ن شده که
خودتون ر و باخت ید !کو تاه در چ ند خط توضاایح م یدم....طبر
اظهارات دختر شااما که با آ قای فرهنگ فتوحی مطابقت می کنه،
مقتوله دفتر خاطراتش ر و به دختر شااما میده تا از ر وی اون داسااتان
بنوی سه و چاپ کنه دختر شما هم رمانش ر و به آقای قتوحی که ناشر
هستند میدن  ،ای شون هم از ر وی شواهدو قرائن و توصیفات متوجه
می شن که مقتوله  ،زن صیغه ای داماد شون آقای خ سرو سا الریه و
حوالی ساااعت هفت و نیم و هشاات امشااب به اتفاق هم به منزل
مقتوله میرن تا از صااحت و سااقم این مطلب با خبر بشاان  ،دختر
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تون موبایلش ر و جا می گذاره وقتی بر می گردنند با ج سد این خانوم
مواجه میشن » !...
ذهنش در دست انداز ی از ناباور ی افتاد ! نمی دانست در کدام چاله ی
زندگی پر نشیب و فرازش جا مانده که شکافی این چنین عمیر بین
او و گیسو افتاده است !
حجم آنچه را که نمی دانساات و حاال رج به رج برایش هویدا می شااد
آوار ی شد بر ر وی شانه های خ سته اش و با همان لحن درمانده و
صدایی که همچنان می لرزید پرسید:
« جناب سروان حاال تکلیف دختر من چیه !...؟»
و او که کالفه از سرو صدا و هیاهو ی پ شت در اتاقش بود  ،بی توجه به
سااوال گلی از جایش برخاساات و ساارش را ر و به در اتاق چرخاند ،
صدایش را در گلویش انداخت و فریاد گونه گفت:
« مراد علی  ....اون بیرون چه خبره ؟»
چ شم بر هم زدنی سر باز ی باریک و الغر اندامی در اتاق را باز کرد و به
ن شان احترام یک پایش را محکم به پای دیگر کوبید  ،صدای چکمه
هایش در اتاق طنین انداز شد و قبل از این که حرفی بر ز بانش بیاید
 ،رییس کالنتری با ابرو های گره کرده و با لحنی که بویی دو سااتی
نداشت گفت:
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« هر کی این قیل و قال پ شت در اتاق من به پا کرده حر نداره بیاد
داخل ....در ضمن به نفع خودته که تا پنج دقیقه ی دیگه این سرو
صدا ها بخوابه »....
سااشس ر و به گلی خانوم که چشاام هایش بین او و ساار باز وظیفه در
رفت و آمد بود شد:
« تکلیف م شخ صه ....هنوز جرمی علیه دختر شما ثابت ن شده و
ً
موقتا طبر ت صمیم مقام ق ضایی با وثیقه آزاد ه ستند تا فردا باز پرس
پرو نده ر و بررساای ک نه  ...آ قای فره نگ فتوحی هم همین طور
.....وظیفه ی ما تا همین این جا بود و کار ی به جزییات نداریم » .
سشس با دست به در اشاره کرد و ادامه داد:
« به سالمت »...
بی حس و حال ،درماندگی ها و بی ک سی هایش را بردا شت با ت شکری
که خودش هم به ز ور می شنید از اتاق بیرون رفت ....
*
از ازدحام پشت در و مرد معتاد ی که فاق شلوارش مثل لحن صدایش
ُ
شل و وارفته بود و دندانهای زرد و م شمئز کننده اش ویترنی از حال و
احوالش  ،گذشت ....
گالب خانوم که نگاهش به در چسبیده بود با دیدن او جلد ی از ر وی
نیمکت فلز ی برخاست زیر لب نجو کنان با خودش گفت:
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« خدا ر و شکر اومد بیرون  »....با پر ر وسری اش اشک هایش را پا ک
کرد و سراسیمه خود را به او رساند و ر وبرویش ایستاد  ،پرسید:
« چی شد مادر بچه ام کجاست ؟ »
پاهایش دیگر تاب ایسااتادن نداشاات  ...دساات ر وی باز وی مادرش
انداخت و او را با خود به کنج راهرو کشاند و با صدایی که زیر و بمش پر
از غصه بود و بی کسی  ،بعد ار نفس عمیقی و سنگینی گفت:
« مامان ا ن توان توضاایح دادن ندارم  ،همین قدر بگم که رییس
کالنتری گفت جرمی مرتکب نشده با وثیقه آزاد می شه »
هنوز جم له اش را کا مل نکرده بود که برز و دوان دوان در حالی که
نفس نفس می زد داخل شااد و راهر ی کالنتری را با قدمهای بلند
طی کرد و به سمت آنها آمد و بریده ،بریده گفت:
« چی شد  ...گلی خانوم ....؟ گذاشتن برید داخل ؟ با افسر نگهبان
حرف زدید ؟ »
گلی خا
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶[ ,
نوم نگاهش را از دساات بند دور دساات مجرمی که یک دسااتش بند
دست سر باز دیگری بود گرفت و سری جنباند :
« بله صحبت کردم با قرار وقیقه آزاد می شه آقای فتوحی هم همین
طور  ،حاج رضااا و مهرانگیز خانوم که مسااافرت هسااتند لطفا به
برادرشون اطالع بدید براشون وثیقه بیارن تا آزاد بشن » ....
باغ سیب
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گالب خانوم یک خط در م یان ماجرا را قبل از بیرون رفتن برز و از او
شانیده بود  ،م*س*تاصال در حالی که مردمک های خیساش بی
هدف ر وی صورت رنگ پریده ی دخترش می چرخید پرسید:
« خدا بیامرزتش  ....گلی  ،مادر ببین از بین دو ستای اداره ات ک سی
ر و سراغ دار ی که ر وت ر و زمین نندازه و سند خونه شو بهمون امانت
بده !...؟»
گلی خانوم بی درنگ به یاد مهرداد افتاد که به خاطر بیمار ی مادرش
این ر وزها فا صله بین شان عمیر شده بود  ....نف سی که بختک
سااینه اش شااده بود با بازدم عمیقی بیرون فرسااتاد ،می خواساات
بگوید« یه کاریش می کنم نگران نباش » که برز و به میان افکار درهم
و برهمش آمد و شتاب زده گفت:
« گلی خانوم با فرهنگ صااحبت کردم کلید خونه شااون ر وگرفتم
سند آوردم سند خونه ی ما هم ه ست ،خدا ر و شکر کالنتری زیاد از
خونه دور نیست و خیابون ها هم خلوت بود سریع رفتم و برگشتم .
»

َ
گالب خانوم کور سویی از امید تو ی دلش زنده شد ،اما گلی آن را در دم
خاموش کرد و با اخم های که گره پیشانی اش شده بود گفت:
« ممنونم برز و خان لطف کرد ید  ،خودم یه کاریش می کنم ،دلم

نمی خواد بدون اجازه و رضااایت حاج رضااا و مادرتون حاج خانوم
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سند ی گیر کار دختر من بشه  ...از اون گذشته دلم نمی خواد زیر ِدین

کسی باشم واز فردا حرف دخترم بشه لر لر همسایه ها ».....

برز و با جمالت د ست و پا شک سته حرف او را قیچی کرد و شتاب زده
جواب داد:
« گلی خانوم بذارید تو ضیح بدم این سند ی که آوردم ا صال ر بطی به
حاج ر ضا نداره ،چون ای شون او اهل و عیالش سفرند و سند ها ی
باغ  ،خونه و چاپخونه دساات مهرانگیز خانومه  ...فرامرز ر و هم پیدا
نکردم که ازش کمک بگیرم ،من سااند خونه ی خودمون ر و آوردم و
به اضافه ی سند زمینی که فرهنگ چند وقت پیش تو ی پلور خریده
و به اسم خودشه  ....سند خونه ی ما می شه وثیقه ی آزاد ی فرهنگ
و سااند زمین پلور وثیقه ی آزاد ی آبجی گیسااو  ....دیگه این جور ی
نیاز ی نیست که نگران باشید کسی از ماجرا خبر دار بشه  ....و زیر دین
کساای هم نمی مونید  ،حاج خانوم ما هم که امشااب رفته خونه ی
دامادش و اصال خونه نیست تا چیز ی بفهمه » ....
سشس ر و به گالب خانوم شد با سر انگ شتان چند بار به صورتش
ضر به ای آهسته و کوتاه زد و ادامه داد:
« این تن بمیره نه ن یار ید  ...بذار ید منم یه کار ی برای آبجی کوچکه
کرده باشم »....
گالب خانوم با پر چادرش اشک های ر وی گونه اش را پاک کرد پیش
از گلی که همچنان گیج بود  ،رضایت خودش را اعالم کرد  ،گفت:
باغ سیب
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« خدا آبروت ر و نگه داره جوون که آبرمون ر و نگه می دار ی ».....
*
گاهی اوقاتی ک دقیقه ش صت ثانیه نی ست  ! ...بلکه عمری ست که بر
بال ثانیه ها می نشیند و می گذرد  !....و حاال پای ثانیه هایش شکسته
بود که لنگان ،لنگان می رفتند و بر او عمری می گذشاات  ....تقریبا
هر یک دقی قه به ساااعت مچی اش نگاه می کرد و حاال فقط یک
دقیقه از صبح گذشته بود ...
م سیر چ شمانش دو باره به سمت در کالنتری برگ شت که سر باز ی با
اسالحه داخل اتاقک فلز ی ایساتاده بود و پلک های خساته اش با
خواب آلودگی جنگی تن به تن داشت ....
نفس عمیقی کش اید و چشاام بر هم گذاشاات ،ساارش پراز ازدحام و
افکارش پر بود از حفره های عمیر  !....یکی از حفره ها ،متعلر به
سمیرا بود و سر غرق خونش !...و دیگری هیاهو ی کالنتری و عمیر
ترین حفره برای گی سو بود و ترس خوابیده در نی نی چ شمانش !....
تکیه اش را به ما شین برز و داد و میان ک شمکش های بی پایان ذهنی
اش ر و به برز و پرسید:
« پس چرا نیومدند !....؟:
بزرو با دو انگشتش چشمش را مالید و جواب داد:
« صاابر داشااته باش پساار  ....خودت هم چنددقیقه اساات اومد ی
بیرون  ! ...راسااتی تا یادم نرفته بگم حاج رضااا زنگ زده بود وقتی بر
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ندا شتی با من تماس گرفت  ،بنده ی خدا نگران شده بود می گفت
فرهنگ جواب نمیده ،تلفن خساارو فرامرز هم خاموشااه و الهه هم
که در دسااترس نیساات ! بهش گفتم پیش من هسااتی وهمه چی
ّ
خوش و خرمه !....در ضمن ام شب میای پیش خودم تا خود اذون
صبح هم شده مو به مو ماجرا ر و برام تعریف می کنی ! ...این تعریف
های نصفه و نیمه به درد من نمی خوره »
فرهنگ دستهایش را ر وی سینه قالب کرد و سری تکان داد :
« رسم رفاقت ر و برام تموم کرد ی ممنوم »...
برز و با نوک کف شش ضر به ی به تکه سنگ سرگردان زیر پایش زد
خواهش می کنمش با بیرون آمدن گیسو به همراه گلی و گالب خانوم
همراه شد  ....فرهنگ دلش به تالطم افتاد و با قدمهای بلند خود را
به آنها ر ساند و ر وبرو ی گالب خانوم ای ستاد و با سر افتاده فقط یک
جمله گفت  «:خانوم بزرگ شرمنده ام » ....
گیسااو که بدترین لح ظه ها را طی کرده بود و نگران حال و ر وز
فرهنگ بود و جرات نداشت تا از مامان گلی بشرسد چه بر سر او آمده
با دیدن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶[ ,
فرهنگ  ،اشااکهایش بی اراده در خطی صاااف شااروع به باریدن کرد
آرامش حضور او به التهاب هایش پایان داد .....
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اما گلی خانوم ابروهای هفت و هشتی اش کرد ! این بار پیش از آن که
مادرش جواب دهد با لحنی تند  ،که ن شان از ف شار ع صبی دا شت که
تحمل کرده بود  ،جواب داد:
« من ر وی شااما جور دیگه ای حساااب کرده بودم آقای فتوحی ...
گی سو کم و سن و ساله از شما بعیده که جوون تح صیل کرده ای
هستی »!...
گالب خانوم جمله های تند وتیز دخترش را برید و در حالی که دست
گیسو در دستش بود و به آن سو ی خیابان می رفت گفت :
« گلی تمومش کن  ...امشب برای همه ی ما شب سختی بود  ...بیا
سوار شو بریم »
گیسو با چشمان ابری و بارانی از کنار فرهنگ رد شد و دل بی قرارش به
نگاه خیس گیسو چسبیده و با او راهی شد !.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۱ ۱۲.۱۰.۱۶[ ,
سااکوت ز بان عجیبی دارد  !....می توانی هزاران ناگفته را در آن جای
دهی ....می توانی خشمت را نشان دهی یا عشقت را به رخ بکشی ....
! گاهی ک سی را با آن تنبیه کنی و گاهی هم نوازش  !....سکوت ز بان
مشاترک تمام آدمهاسات که در هر شارایط معنای خودش را پیدا می
کند ،و حاال گلی مملو از سکوتی پر خ شم بود !.....و بی حرف در دل
خیابان های تهران که شب و ر وزش همی شه یک سان ا ست و ترافیک
مثل چسب به خیابان هایش چسبیده  ،فقط می راند ....

451
گی سو جرات جیک زدن هم ندا شت چه بر سد به حرف زدن و عذر
خواهی  !...سااکوت مثل بی مار ی مسااری به مامان بزرگ گالبش
ساارا یت کرده بود و او هم هیچ نمی گفت ....و تحمل این حجم
سکوت برایش سخت تر از هر چیز ی بود!
پراز حس های متفاوت بود و شرمندگی یک سرو گردن باال تر از همه
ی آنها  !....عاقبت حلقه های ا شک راه خود شان را پیدا کردند و او
َ
که عذر خواهی ر وی ز بانش ماساایده بود به ناچار حب سااکوت را
بلعید ....
وقتی به کوچه در دار ر سیدند ،شب پرده ای از خواب و آرامش بر سر
همسااا یه ها پهن کرده و چراغ های خانه ها خاموش بود و مثل
همیشه تیره چراغ برق وسط کوچه شب زنده دار ی می کرد ....
گیسااو  ،حس مچاله شاادن میان حجمی از ساااعت های تلخی که
تجر به کرده بود دا شت و حاال سکوت این دو با چا شنی کم محلی
،سنگینی لحظه هایش را بیش تر می کرد .
به قدم هایش سرعت داد  ،خود را به مامان بزرگ گالب رساند و مثل
بچگی هایش پر چادر او را گرفت و گالب خانوم با یک حرکت تند َپر
چادر را از دستش بیرون کشید و ر ویش را بر گرداند  !....گیسو پر از عجز
و درماندگی گام هایش آهسته تر شد و باز هم از آن دو جا ماند ....
برز و که سایه به سایه گلی پشت سر او رانده بود  ،راهنما زد و ماشینش
را ر وبرو ی بقالی اسااماعیل آقا پارک کرد و در حالی که نگاهش تا ته
باغ سیب
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کوچه کش آمده و رفتن آن سااه را تماشااا می کرد ر و به فرهنگ که
چشمش پی قامت گیسو و قدمهای شل و وارفته ی او بود گفت:
« قر بون اون فرهنگ و مرامت برم  ...ر وی مجنون ر و سفید کرد ی
! حاج ر ضا از سفر برگ شت مثل بچه ی آدم به شون میگی گی سو ر و
می خوای و بی خود ی مهناز ر و برات تک یه نگیرن  ...حاال هم پ یاده
شو بریم خونه ی ما ،حاج خانوم ام شب نی ست و تا صبح باید برام
همه چی ر و تعریف کنی »....
فرهنگ با بسته شدن در خانه و رفتن آنها به داخل سرش را برگرداند
و گر به ای را دید که ر وی سطل ز باله ن ش سته و برای خودش ضیافتی
به پا کرده بود  ...د ستی به پلک های خ سته اش ک شیدو آه سته زیر
لب زمزمه کرد:
« خیلی بی فکری کردم.....گاهی اوقات بعضاای اشااتباهات تاوان
سنگینی داره و برای من عال وه بر لحظه های بد ی که ر و پ شت سر
گذاشتم شرمندگی هم همراهش بود !»
برز و با دست به ر وی پای او ضر به ای آهسته زد و در حالی که پیاده می
شد با لحنی نرم دلدریش داد:
« حاج خانوم همیشاه می گه صابر دار وی تمام مشاکالته  ....صابر
دا شته باش با مرام همه چی در ست می شه خدا ر و چه دید ی شاید
خدا خوا ست و با هم داماد شدیم و کوچه در دار ر و از این سر تا اون
سرش چراغونی کردیم » ....
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فرهنگ لبهایش با انحنایی مالیم ر و به باال رفت واولین لبخندش بعد
از ساعتها جان گرفت.
****
گالب خانوم دق و دلی تمام خ ستگی هایش را بر سر چادر نماز ر وی
سرش خالی کرد ،آن را از سر برداشت  ،گوله و مچاله کرد و داخل سبد
لباس های کثیف گوشه ی حمام انداخت  .ر وبرو ی ر وشویی ایستاد و
در حالی که آسااتین هایش را باال می زد تا دساات هایش را بشااورد  ،با
لحنی خسته ر و به گلی گفت:
« تا من دساات و ر وم ر و می شااورم تو هم یه چایی ت یار کن گلوم
خشک شد »....
گیسو درمانده از این همه بی محلی شال از سر برداشت ،پریشان حال
به دنبال جمله ای می گ شت تا حس پ شیمانی اش را ن شان دهد اما
مامان گلی مجالی نداد و ر وبرویش ای ستاد و سیلی محکمی به او زد ....
حلقه های ا شک به سرعت عبور شهابی از آ سمان در چ شمانش
جمع شدند و گلی با لبهایی که هم نوا با دستانش می لرزید گفت:
« بهت گفته بودم این زن مشکل داره و خوشم نمیاد که باهاش گرم
بگیری گفته بودم یا نه !....؟»
دانه های درشاات اشااک قل قل کنان تندو سااریع تا چانه اش راه
گرفتند و سرازیر شدند و او که فا صله ای تا دق کردن ندا شت ،کوتاه با
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لبهایی که می لرزید فقط یک جمله گفت «:مامان معذرت می خوام
»
گلی که ف شار عصبی زیاد ی را تحمل کرده بود  ،مثل سیلی خرو شان
که بی امان می تازد خ شم مهار ن شدنی اش سیلی محکم دیگری شد
...گیسو این بار فقط گفت :
« تور و خدا مامان ببخشید »!....
اما گلی سوار بر مرکب خشم می تاخت و با دست به شانه ی او ضر به
ی محکم تری زد و او را یه قدم به عقب پرتاب کرد :
« برای چی بهم نگفتی سمیرا دفترچه خاطراتش ر و بهت داده ....؟
چی برات کم گذاشااتم ؟کی از من در وغ شاانید ی ؟ چرا بهم دروغ
گفتی  ....؟ »
ا شکهایش م سل سل وار مثل دانه های ت سبیح که از نخ بیرون افتاده
باشااد دانه دانه ر وی گونه اش جار ی بود و لب هایش پر بغض می
لرزید ....
گلی بار دیگر محکم به شانه ای او ضر به زد و این بار به دیوار پ شت
سرش خورد و د
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۱ ۱۲.۱۰.۱۶[ ,
رد مثل گردباد در دلش پیچید  ....و گیسااو با گریه ای که به هر هر
مبدل شده بود دست ر وی دلش گذاشت تکرار کرد:
« ببخشید »....
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گلی به سمتش هجوم برد اما گالب خانوم سرا سیمه از د ست شویی
بیرون آمد و ساد ی بین دختر و نوه اش شاد و به چشامان به خون
نشسته ی گلی خیره شد ،گفت:
« جرات دار ی یه بار دی گه دساات ر وی این بچه بلند کن اون وقت
ببین اولین سیلی زندگیت ر و چطور ی بهت می زنم  ! ....یه نگاه به
خودت بنداز بعد می فهمی چرا در وغ می شنو ی ؟ چقدر بهت گفتم
به این بچه سخت نگیر  ،من مال یه ن سل قبل ترم  ،جوونه شاید
نتونه با من حرف بزنه ولی با تو که مادرشاای می تونه  ....مگه وقتی
خودت پای یه آدم اشااتباهی واسااتاد ی به من نگفتی ! ...؟مگه من
پ شتت در نیومدم و پ شت به همه نکردم ! تو به من در وغ نمی گفتی
برای این که من بهت سخت نمی گرفتم و حتی اشتباهت ر و هم بی
ر و در بای ستی بهم می گفتی ....چه توقعی دار ی وقتی با سخت گیری
هات بین خودت و این بچه فاصله انداختی !؟ »
گلی قدمی پس رفت و ر وی مبل هوار شد و ا شکهایش م سل سل وار
ر وی گونه اش جار ی  ...مامان بزرگ گالب با نگاه تیز و برنده ی که
گیسو انگشت شمار از او دیده بود ر و به او شد و گفت:
« تو هم برو د ست و ر وت ر و ب شور و برو تو ی اتاقت  ...ب شین فکر
کن ،ببین چه طور ی می تونی اعت ماد من ر و مادرت ر و دو باره به
دست بیار ی »...
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گی سو با پ شت د ست ا شکهایش را پاک کرد و به اتاقش رفت  ،در را
بست و صدای گریه ی او سکوت خانه را شکست ...
فرهنگ که پایین راه پله و کنار در خانه برز و ای ستاده بود و با هر بغض
ن ش سته تو ی صدای گی سو و ببخ شید ی که می گفت د ست هایش
مشت می شد و چشمانش را بر هم می فشرد ...
برز و دست ر وی شانه ی او گذاشت و ریز گوشش آهسته پچ پچ کرد :
« چرا خودت ر و با صاادای گر یه هاش که این قدر اذی تت می کنه
،شکنجه مید ی ! بیا بریم کار ی از دست تو بر نمیاد »....
فرهنگ با شانه هایی خمیده که گریه های گی سو ر وی آن سنگینی
می کرد بابرز و همراه شد ....
«سکوت» باز هم به دل شب بازگشت!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۰ ۱۳.۱۰.۱۶[ ,
صبحش باقوقولی قوقول خروس بی محل مهرانگیز خانوم شروع
شااد ....که وقت و بی وقت زیر آواز می زد و برای مر غ هایش خود ی
نشان می داد!....
صبحی که شبش را با کاب*و*س پیکر بی جان سمیرا به هزار جان
کندن به صاابح رسااانده بود  ....و هر بار که پلک می زد تصااویری از
سمیرا پشت پلک چشمش می نشست  !....صدا ها در سرش ضیافتی
داشتند و خیال رفتن هم نداشتند  ! ....و پر طنین ترین آوا فریادهای
مامان گلی اش بود که بر سرش می کوبید !...
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حس های بدش را به همراه پتو به کنار ی زد  ،نگاهی به ساعت ر وی
میز کنار تختش انداخت  ،عقر به های وظیفه شناس یک ر بع به ده
را نشانه رفته بودند ...
نفس عمیقی کشید تا حسرت نشسته ر وی دلش ته نشین شود ! خب
امروز را هم از دست داد و یقینا فرهنگ تا ا ن به سر کارش رفته بود و
دیگر نمی توانست اورا وقت رفتن از خانه تماشا کند !...
اما باز هم به عادت همی شه به کنار پنجره رفت و پرده را کمی پس زد
،ساارش را ر وبه تکه آساامانی که سااهم پنجره ی او بود  ،باال گرفت و
نجوا کنان زیر لب با خودش زمزمه کرد:
« قرار بود ب یای پایین  ....یادت ر فت !؟ عقلم به حک مت تو نمی
رسااه ولی حداقل کمکم کن بتونم دو باره دل مامان بزرگ و مامانم
ر و بدست بیارم ....حواست به فرهنگ من هم باشه»...

وقتی دعا هایش که به سبک و سیاق خودش بود تمام شدَ ،پر پرده را
رها کرد و با ب سم اللهی راهی آ ششزخانه َ ،مقر همی شگی مامان بزرگ
گالب شد ...
***
این را ه مه می دان ند  ،درد ساایلی حتی مشااات و ل گد  ،ناساازا و
پرخاشگری در قیاس با دردکم محلی هیچ است ! ....
حاضر بود بار ها و بارها تنبیه شود ،ولی گالب خوش و عطر بویش به
او کم محلی نکند و ر ویش را از او بر نگرداند  ....سالم صبح به خیر بی
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جوابش را گوشاه ی دل پر غصاه اش گذاشات و پشات میز کوچک
آ ششزخانه ن ش ست  ...امروز دیگر از نخودچی گفتن های مامان بزرگ
گال بش خبری نبود و همین طور ازچای داغ لب دوز و لب سوز ....
با انگشتش ر وی سفره ی سفید مشمایی میز که پر از دایره های قرمز
و ریز و درشت بود خطوط فرضی کشید ....
مامان بزرگ گال بش را مثل کف دست می شناخت و می دانست هر
وقت به لبهایش ُمهر سکوت می زدند  ،معنی ساده ی سکوتش این
است که از دست طرف مقابلش بدجور ی دلخور و ناراحت است !...
نگاهش را از دایره های قرمز گرفت و به سمت گالب خانوم بر گشت
که پ شت به او ر و به سینک در حال ش ستن ساقه های کرفس بود
 !....افکارش مثل ابرهای پس از باران تکه تکه و پخش و پال بودند و
او ناتوان از جمع کردن آنها به دنبال جمله ای بود تا از پشاایمانی اش
بگوید و عذر خواهی کند ...
اما صاادای جیرینگ جیرینگ زنگ خانه مجالی نداد وز ود تر از او به
صدا در آمد ....
گالب خانوم ساابد که پر از ساااقه های ترو تازه ی کرفس بود را درون
سینک ظرف شویی رها کرد و پر ر و سری اش را از ر وی شانه هایش
بردا شت و زیر چانه اش گره زد و باز هم بی آن که به گی سو نگاه کند از
کنارش رد شد و به سمت در ور ود ی رفت ...و او از همان آ ششزخانه
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صدای مامان بزرگ گال بش را می شنید که با برز و حرف می زد و بابت
زحمات شب قبل از او تشکر می کرد :
« سالم مادر  ....چه می کنی با زحمات ما!...؟ دی شب برات درد سر
شدیم ،پیر شی که سشه ساالر ی  ...و برادر ی در حر گی سو تموم کرد ی
»...
گالب خانوم به این جای حرفش که رس اید ،ساارکی به پایین پله ها
کشیدو پچ پچ وار زمزمه کرد :
« مادر  ....حاج خانوم که چیز ی نفهمید !...؟ »
برز و که ل قب سااشهساااالر را به هرکول ترجیح می داد ،این را برای
خودش ارتقا مقام مح سوب کرد و لبخند ی ر وی لبش ن شاند ،سری
باال انداخت و قدر ی نزدیک تر شااد و مثل خود او پچ پچ وار جواب
داد:
« خیالتون راحت آب از آب تکون نخورده !....حاج خانوم یه ساعت
پیش از خونه ی خواهرم برگشاات و هیچ چیز نمی دونه  ...ا ن هم
من ر و فر ستاد پی شما تا زحمت بک شید و یه توک پا ت شریف بیارید
منزل ما تا با هم تو ی حیاط زیر سااایه درخت باغچه بنشااینید و یه
چایی قند پهلو نوش جان کنید والبه الش هم یه گشی بزنید»...
گالب خانوم لبخند ی به چرب ز بانی او که ماهرانه خر ج می کرد زد،
سری به عالمت تایید تکان داد ،چادرش را از ر وی جا لبا سی ای ستاده
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کنار در برداشاات و بی آن که به گیسااو حرفی بزند در را به هم کوبید و
همراه برز و راهی شد ...
شااور ی اشااکهایش به لبهایش رسااید و آن را به همراه تلخی بغض
نشسته در گلویش فرو داد  ....دقایقی کوتاه شاید به اندازه ی عمر چند
قطره اشااک که تا چانه اش امتداد پیدا کرده بود صاادای آیفون او را از
میان چه کنم هایش نجات داد ،با پ شت د ست صورت خی سش را
پاک کرد و به ت صور این که یکی از هم سایه ها به سراغ مامان بزرگ
گالب آمده است ،سالنه سالنه به سمت آیفون ساده ی خانه رفت که
فقط یک گوشی داشت و دکمه ای برای باز کردن در  ،و آهسته گفت«:
بله بفرمایید»...
برز و نگاهش را از فرهنگ که آن سو تر ای ستاده بود گرفت و سرش را
قدر ی نزدیک تر کشاند  ،جواب داد:
« آبجی گیساو یه چادر بنداز سارت تا خانوم بزرگ پیش حاج خانوم
ماست و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۰ ۱۳.۱۰.۱۶[ ,
دارند گپ می زنند ،فرهنگ بیاد باال و دم در ببینتت »!...
این یک جمله آدرنالین خونش را چنان باال برد که احساااس می کرد
قلبش همساافر نفس هایش با چ مدانی پر از حس های ترس،
هیجان  ،اشتیاق  ،در حال پرواز از سینه اش است ...
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آب دهانش را فرو داد ،شتاب زده و هراسان با صدایی که پچ پچ وار بود
گفت:
« برز و خان تور و خدا ....بهش بگ ید ن یاد  ....مامان بزرگم یه وقت
سر برسه همین یه ذره اعتبارم به فنا میره »...
فرهنگ که بی تاب لحظه ای دیدن گیسااو بود ،برز و را با پر دسااتش
پس زد و خودش جلو ی آیفون آمد و با لحنی قاطع گفت:
« گی سو نگران نباش گالب خانوم با حاج خانوم تو ی حیاط ه ستند
و برز و در ی ر و که ر وبه ح یاط و فقط از داخل باز می شااه به عمد
بسته ....یه چیز ی سرت کن  ،دارم میام باال»....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۵۳ ۱۴.۱۰.۱۶[ ,
AM #66 5

برای لحظه ای ر یه هایش دم و بازدم را فراموش کرد  ،گویی در خلع
افتاده با شد که معلر میان حس های متفاوت که ع شر میان آنها
یک سرو گردن از همه خوش قد و باال تر بود دست پا می زد ....
موهای پخش و پالیش را که از زیر کش فرار کرده و ر وی صورتش تاب
می خورد را پس زد و نیم نگاهی به تاب و شاالوارک صااورتی رنگش
انداخت ،فرصتی برای تعویض لباس نداشت ...
بی هدف گیج و د ست پاچه به دور خود چرخید و عاقبت با صدای
تر تقی که آه سته به در نواخته می شد به سر گردانی هایش پایان داد،
و بی درنگ چادرش را از ر وی جالبا سی کنار در بردا شت لباس ولنگ و
باغ سیب
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وازش را میان چادر محصور کرد و ر ویش را سفت و محکم گرفت و با
قلبی که در پی فرار از سینه اش بود در را باز کرد....
فرهنگ بیقرار او و حال و احوالش ،تا خود نماز صاابحش چشاام بر
هم نگذا شته بود و زنده در هوای او نفس می ک شید با دیدن چ شمان
متورم و سر خ گی سو اشتیاقش را پشت غرور مردانه اش پنهان کرد وبی
سالم و احول پرسی زمزمه وار کوتاه پرسید «:خوبی....؟»
این جمله مثل شاه کلید ی قفل چشمانش را باز کرد و اشک هایش
سقوطی آزاد و بی پروا دا شتند  !....خوب بود اگر ج سد بی جان سمیرا
شاکری را نمی دید  ،اگر بار شرمندگی در وغ و پنهان کار ی ر وی شانه
هایش سنگینی نمی کرد !
فرهنگ بی تاب لمس مروارید های غلتان او د ست هایش را م شت
کرد  ،حال و هوای کساای را داشاات که پشاات ویترین مغازه جواهر
فروشی ایستاده و حر دست زدن به جواهر های ویترین را ندارد !....
با لحنی که گویی بخواهد او را با صدایش در آغوش بگیرد نجوا کرد «:
گیسو»....
سشس قدر ی سرش را جلوتر آورد زمزمه کرد :
«نگرانت شاادم نمی تونسااتم با این دل نگرانی برم ساارکار ! دختر
تلفنت چرا خاموشه !....؟»
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نساایمی به خنکای اردیبهشاات ماه از دل و جانش گذشاات و رد آن
لبخند ی ر وی لبهایش شد و شور ی ا شکهایش را قدر ی کمترکرد....
پر چادرش را بر ر وی گونه هایش کشید :
« فعال تنب یه هسااتم و مو بایلم توقی فه ....از خونه هم ا جازه ندارم
بیرون برم »....
فرهنگ چ شمان سرک شش را وادار به اطاعت کرد و آن را به زیر پایش
انداخت و با لحن و صدایی که البه ال ی آن خ ستگی لنگر انداخته بود
گفت:
« درکت می کنم دیروز ر وز سااختی برای هر دو ی ما بود و برای تو که
تنبیه شد ی سخت تر  ...هر دو ی ما با دیدن او صحنه شوکه شدیم
».
گیسااو پلک بر هم زد تا تصااویر ساامیرا و ساار غرق خونش از پیش
چ شمانش محو شود  ،پر خط و خش  ،صدایی که از ته گلویش بر می
آمد پرسید:
« یعنی کار کی می تونه با شه ! ....؟ هرک سی که ه ست من یا شما ر و
می شناخته که سمیرا اصرار داشت ز ودتر از اونجا بریم ...ولی چرا؟ یعنی
خانوم صابری بعد از ما اومده وسمیرا نگران من بود!....؟ »
به این جای جمله اش که ر سید ،نفس عمیقی ک شید و دلواپس ادامه
داد:
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« اگه قاتلش پیدا ن شه چی  ...؟ اگه من و شما ر و مق صر بدونند چی
جور ی ثابت کنیم که بی گ*ن*ا*هیم ! ....؟ اگه اهالی کوچه در دار
و هم مح له ای ها بفهمند آبرو ی دو تا خانواده نابود می شااه ...
ببخ شید کنجکاو ی های بی مورد من شما ر و هم به درد سر انداخت
»! ....
گی سو با ز بانی ساده از دلواپ سی هایی می گفت که دل شوره هی او هم
بود و نگران ثانیه هایی که بی امان می گذ شت ،نیم گاهی به ساعتش
انداخت و بی قرار تر از لحظه هایی که سشری می شد جواب داد:
« دختر مث بت فکر کن خدا بزر گه  ...حقیقتش من هم م ثل تو
گیجم  !...ولی این ر و می دونم دیر یا ز ود از اداره ی آ گاهی م یان
سراغمون ....و یه سری چیز ها ر و هم باید اونجا تو ضیح بدیم ...
یقینا به سراغ خسرو و هرکسی که با اون در ارتباط بوده هم میرن ....
نگران نباش تمام تالشاام ر و می کنم خانواده ام از ماجرا با خبر نشااه
خسرو ر و هم می شناسم از اعتبار اسم حاج رضا تو ی کارش استفاده
می کنه و محاله خودش ر و پیش اون خراب کنه و حرفی بزنه »....
فرهنگ می گفت و گی سو نگاهش به ر وی چهره ی مردانه ی او تاب
می خورد،ر وی چ شمان فرو افتاده و نگاه نجیبی که یکی در میان او را
می دید ،فرق کج و موهای همیشااه آراسااته اش دل می برد و شااانه
هایش پهنای جغرافیای دلنشینی داشت .....

465
فرهنگ به انتهای جمله اش که رسااید نگاهش تا امتداد چشاامان
گیسااو باال آمد و نگاهشااان مثل دو خط متقاطع در یک نقطه یک
دیگر را قطع کردند ....

حاال نوبت گیسو بود تا نگاهش را به زیر ُسر دهد ....
فرهنگ در جدالی سااخت م یان رفتن و ماندن دل  ،دل می کرد !
عاقبت عقل فرمانروا شد و دل فرمانبردار ....قدر ی سرش را نزدیک
تر برد و با آوایی بم و مردانه زمزمه کرد:
« اجازه ی مرخصی مید ی !...؟ »
گی سو دلش در دست انداز ی شیرینی باال و پایین شدو اولین لبخند ر وز
ر وی لبش متولد!....
دلش می خواست می گفت مواظب خودت باش  ،یا اینکه دلم برات
تنگ می شه ...یا اصال قدر ی عاشقانه تر از دو ست داشتن می گفت ،
ولی همه ی این جمله ها را گوشه ی دلش گذاشت و فقط گفت:
« برو به سالمت »....
فرهنگ هم هزاران ناگفته را به فرصتی مناسب تر موکل کرد و لبخند
نرمی ر وی لبش نشاند  ،چشمانش را بر هم فشرد و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۵۳ ۱۴.۱۰.۱۶[ ,
از پله ها سرازیر شد و گیسو میان پلک های او جا ماند ....
***
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برز و کنار در خانه ایسااتاده و کوچه را با قدم هایش متر می کرد و با
دیدن فرهنگ نفس های حبس شده اش برگشت و پر شتاب گفت:
«قر بون او فرهنگ و ادبت برم قرار شااد بری یه نظر لیلی ر و ببینی و
برگرد ی  ....ا ن بیست دقیقه اس رفتی باال »! ....
هنوز جمله های اعتراضای اش به پایان نرسایده بود که موبایلش به
صدا در آمد و با دیدن ا سم حاج خانوم ر وی صفحه ی گو شی سری
به اطراف تکان داد و گفت:
« اوخ ،اوخ  ....حاج خانومه ! ا ن گوش تا گوشاام ر و می بره که چرا
سنگ ر و از ال ی درحیاط بر داشتم و در بسته شد »....
سشس قدر ی از فرهنگ و نگاه مات و ثابتش به ر وی او فاصله گرفت
،گفت:
« جانم حاج خانوم »....
صدای بلند و فریاد گونه ی او باعث شد موبایل را از گو شش قدر ی
دور تر کند :
« پسر خوب صد دفعه بهت نگفتم حواست باشه این سنگ از ال ی
در حیاط کنار نره من تو ی حیاط زندونی نشم  ...اگه این ماسماسک
همراهم نبود که من و گالب خانوم تا غروب که برمی گشااتی خونه
این جا اسیر بودیم ....و یه جماعت دلشوره می گرفتن»!....
برز و سری به اطراف تکان داد و ر و به فرهنگ که باخنده نگاهش می
کرد شد و با لحنی حر به جانب جواب داد:
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« آخ ،آخ ...ببخشید ! این قدر عجله داشتم ز ودتر برم باشگاه حواسم
نبود ! شاید پام خورده به سنگ ،رفته کنار و در ب سته شده  ....حاج
خانوم نگران نباش همین دور و برم  ،همین ا ن میام و در ر و براتون
باز می کنم ازجانب من از گالب خانوم هم عذر خواهی کن » ...
« عجله کن مادر ....گالب خانوم می گه کار داره و با ید برگرده خونه
»....
برز و چ شم ،چ شم هایش را ردیف کرد وتماس راقطع .....یک گام به
ساامت فرهنگ برداشاات ر و به او که خندان نگاهش می کرد شااد و
گفت:
« بله دی گه .....من هم اگه مثل تو چشاامام چراغونی بود و کبکم
خروس می خوند می خندیدم  ...برو ساار خیابون کنار ماش این من
صاابر کن تا بیام ...منم برم در ر و برای این بندگان خدا باز کنم ....
جایی نری ها کارت دارم »....
فره نگ با ه مان لبخ ند ر وی لب هایش نیم ن گاهی به سااااعتش
انداخت و گفت:
« دیر نکنی ها  ...کلی کار دارم با ید یه ساار چاپ خونه هم برم ،
حاجی نیست کلی کار سرم ریخته »...
سشس با لبخند ی که کنج لبش جا خوش کرده بود راهی سر خیابان
شد .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۰۰ ۱۵.۱۰.۱۶[ ,
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برز و با قدم های بلند به آن سو ی خیابان رفت و بی توجه به ح ضور
گیتی که کنار در بقالی ایسااتاده بود ،برای اسااماعیل آقا که هن هن
کنان دبه های ماست را به داخل می برد دستی تکان داد...
فرهنگ با دیدن برز و که به سمت او می آمد ،خودش را به زیر سایه ی
درخت کهنه و قدیمی ن ش سته در پیاده ر و ک شاند تا از تیغه ی بی رحم
آفتاب در امان باشد ونسیمی خنک عرق های نشسته ر وی گردنش را
به باز ی گرفت  ...برز و وقتی به او رسااید باپشاات دساات عرق های
ن ش سته ر وی پی شانی اش را پاک کرد و نگاهش را در خیابان همی شه
شلو غ محله شان کش داد  ،گفت:
« جون من حال کرد ی ...؟ دید ی چه نقشااه ی کشاایدم  ،مو ال ی
درزش نمی رفت  ،آب از آب تکون نخورد ! گیسو چطور بود !....؟»
کیفش را در دسااتش جا به جا کرد و نگاهش را از جوبی که به جای
سااطل ز باله ایفای نقش می کرد و پر بود از ز باله های ریز و درشاات
گرفت و به سمت او برگشت  ،گفت:
« حال و ر وزش تعریفی نداشت  ...شوک دیروز به اضافه ی تنبیه مادر
و مادر بزرگش براش خیلی گرون تموم شده ...اگه ت سلیم ا صرار های
بی جاش نمی شدم تو ی این شریط بد قرار نمی گرفت  ....دیگه این
جور ی در ست نی ست ادامه بدم و یوا شکی برم ببینمش  ،مامانم اینا
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آخر هفته ی آینده بر می گردند و باها شون صحبت می کنم تا بریم
خواستگاریش  ....مهناز نمی تونه شریک زندگی من باشه »...
برز و پیامک گیتی را نخوانده پاک کرد  ،پشاات به بقالی اس اماعیل آقا
ایستاد و نگاهش راتا امتداد صورت فرهنگ باال کشاند :
« من که تا به حال عاشار نشادم ولی فکر می کنم عاشاقی حس و
حال خوبی باشااه  ...کی فکرش ر و می کرد ،فرهنگ  !...بچه مثبت
محله که محل هیچ دختری نمی داد این جور ی حاضر بشه یواشکی
بره یه دختری ر و ببینه  !...جون من بگو چه عا شقی چه ح سی داره
!...؟»
خودش هم باور نمی کرد که در این مدت کوتاه این حس عمیر در
دلش جای گرفته باشااد !...گیسااو برایش حکم نیمه ی گمشااده ی
وجودش را داشت که حاال آن را یافته بود ...
د ستی به تنه ی ز بر درخت فرتوت با آن شیار های در شته ن ش سته بر
تنش ک شید  ،ع شر حریمی دا شت و دلش نمی خوا ست از حس نابی
که از دیدن گیسو برایش زنده می شد حرفی بزند حتی به نزدیک ترین
و صاامیمی ترین دوسااتش  !...این لحظه ها ی ناب عاشااقی فقط
مختص او بود و گیسو  ....حرف را به سمت دیگر کشاند  ،گفت:
«از دیشب تا حاال خیلی زحمتت دادم  ...تا خود اذون صبح هم که پا
به پای من بیدار بود ی  ...حاال هم که شرمنده ی حاج خانوم شدم
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 ،نگفتی به چه ترفند ی گالب خانوم ر و کشوند ی پایین پیش مادرت
!....؟»
برز و دستی پشت گردنش برد و سرش را قدر ی پایین انداخت و جواب
داد:
« را ستش ر و بخوای می خوام برم قاطی مر غ و خروس ها  ...صبح
که حاج خانوم از خونه ی خواهرم برگشاات  ....بهش گفتم اون
آتی ششاره که اون ر وز تو ی ر ستوران دیدمش و دو ست گی سو بود ر و می
خوام  ...از گالب خانوم پرس و جو کنه و یه شااماره تلفنی چیز ی
ازش بگیره بریم خواستگار ی »....
فرهنگ با دساات به شااانه ی او ضاار به ای دوسااتانه زد و لبخندش
عمیر شد ،درست مثل دوستی که بین شان حاکم بود:
« براین مژده گر جان فشانم ر واست ! مبارکت باشه  ....خانواده اش
خیلی محترم بودند  ،پدرش هم مرد معقول و متینی بود اگه اشااتباه
نکنم عموش آقای جهانگیریه بنگاهی سر چهارراهه » ..
سشس در حالی که نگاهش به آن سو ی خیابان و بقالی ا سماعیل آقا
بود اضافه کرد:
«پس با این حساب گیتی و دنیا رفت پی کارش »...
«آره بابا دیروز بعد از ظهر بهش گفتم هرکی بره سو ی خودش  ...اون
به خیر و ما به سااالمت  ،می خواسااتم بهت بگم ولی اتفاق دیروز
حالمون ر و گرفت ....می دونی عاشقش نیستم ها مثل تو که خودت
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ر و برای آبجی گی سو به آب و آتیش می زنی و اگه بگه نه غنبرک بزنم و
کاسااه چه کنم دسااتم بگیرم ! ولی همچین یه جورایی می خوامش
،آتیششاره یه فرم خاصی خواستنیه »....
فرهنگ اف سانه را از پس شانه های برز و دید که از تاک سی پیاده شد.
تو صیفات پر آب و تاب برز و را با لبخند ی نرم قطع کرد و با چ شم و
ابرو به او اشاره کرد  ،گفت:
« حال ل زاده است ،آتیششارت اومد »!...
برز و به آنی به کمرش زاویه داد و به پ شت برگ شت و با دیدن اف سانه و
طره ی مو ی فرفری اش لبخند ی گل و گشاد ر وی لبش نشست وبه
سمت فرهنگ برگشت  ،تند و پشت سر هم گفت:
« نوکر اون فرهنگ و مرامتم  ...تا این آتیشااشاره ی من نرفته ب یا با
هم بریم پیشش ...یه نظر از نزدیک ببینمش  ،می دونی تنهایی درست
نی ست برم ،را ستش نمی خوام اول کار ی از ابهت مردونه ام کم ب شه و
گر به ام به حجله نرسیده فرار کنه »...
فرهنگ که قصد داشت بابت دیروز از افسانه عذر خواهی کند در حالی
که قدم های بلند بر می داشت زیر لب جور ی که برز و بشنود گفت:
« تو آدم بشو نیستی »! ....
برز و ازدیدن اتفاقی افسانه با دمش گردو می شکست ! اما تالش می کرد
ابهتش را هم حفظ کند  ،سالم کوتاهش با تکان سری همراه شد و
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اف سانه که دلواپس بی خبری از گی سو بود سالمش را سر سری جواب
داد و ر و به فرهنگ شد و شتاب زده گفت:
« وای خدا ر و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۰۰ ۱۵.۱۰.۱۶[ ,
شکر آقای فتوحی شما ر و دیدم  ....سالم  !....دیروز چی شد ؟نکنه
گلی خانوم شما دو تا ر و با هم دید که گی سو این جور پری شون به من
گفت تنهایی برگردم خونه !...؟ از دلشااوره دل و ر وده ام اومد جلو ی
چشاامم اولش که زنگ زد درساات و حسااابی حرف نزد و بعد هم که
مو بایلش جواب نداد و آخر ساار هم تلفنش خاموش شااد! تلفن
خونه ر و هم که کسی بر نمی داره  ...زنگ زدم موبایل گلی خانوم اون
هم با من سر سنگین حرف می زد  ...متا سفانه شماره ی شما ر و
هم نداشتم »!..
اف سانه بدون تنفس یک ریز حرف می زد  ...برز و حر دا شت به او می
گفت آتی ششاره اگر یک جمله ی دیگر بدون نفس ک شیدن می گفت
یقینا صاادای ریه هایش را در می آورد  ! ...عاقبت به داد جمله های
قطار شده اش ر سید و آن را از ریل خارج کرد و با لحنی آرام و شمرده
گفت:
« افسااانه خانوم  ...بابت دیروز بعد از ظهر خونه عذر می خوام می
دونم در ست نبود که شما ر و اون جور ی برگردونم خونه می بای ست
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خودم شما ر و می رسوندم  ،ولی شرایط طور ی بود که غیر از این چاره
ای نداشتم  ...گیسو خودش همه چی ر و براتون توضیح میده »....
افسانه میان سرو صدا ها و بوق های بی جهت ماشین ها گیج بود و
با حرف های نصاافه و نیمه ی فرهنگ گیج تر هم شااد ودلهره به
دلش ساارازیر  !.....با پر دساات چتری فرفری اش را پس زد و هول و
شتاب زده گفت:
« پس مزاحمتون نمی شم  ..برم ببینم چه بالیی سرش اومده » ...
اف سانه این را گفت ونگاه سر سری به برز و انداخت و با خدا حافظی
دستشاچه از فرهنگ دوان دوان راهی شد  ،فرهنگ سرش را بیخ گوش
برز وکه با چشم رفتن افسانه را بدرقه می کرد فرو برد  ،گفت :
« این گر به ای که من د یدم درسااته قورتت م یده یه آب هم روش
»!...
سشس در حالی که برای تاکسی زرد رنگ که کمی آن سو تر به او نزدیک
می شد دست تکان داد گفت:
« دیگه واقعا دیرم شد ! اول می رم چاپخونه ،بعد هم برم ما شینم ر و
از جلو ی خونه ی اون خدا بیامرز بردارم ...صبح با فرامرز حرف زدم ،
دیروز رفته بود لوا سون ویال ی دایی الهه  ...ام شب قراره با الهه یه سر
ب یان پیش من ،ا گه د یدیش حرفی بهش نزن دلم نمی خواد کساای
چیز ی بدونه » ....
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تاک سی جلو ی پای او ترمز زد و فرهنگ د ست برز و را به ن شان دو ستی
فشرد و پیش از آن که سوار شود گفت:
« با مرام تو ی عروساا یت جبران می کنم برای همه چی ممنونم تو
هم برو باشگاه دیرت شدها ».....
فرهنگ این را گفت و مجالی به برز و نداد تا بگوید  « :صبر کن  ،بذار
تا یه جایی برسونمت »....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶[ ,
پنجه های بلند و ک شیده اش را داخل حوچ مدور فرو برده و کا شی
های فیروزه اش را لمس کرد،ماهی های قرمز آن هراسان مثل باد هر
یک به سویی رفتند .انگ شتانش را پیاله ای کردو قدر ی آب بردا شت و
ر وی گلدان های شاامعدانی لبه ی حوچ پاشااید و گل برگ های
صورتی اش زیر قطره های آب به ر*ق*ص در آمدند  ،د ستی به زانو
گرفت و از جایش برخاست و نگاهش را در حیاط چرخی داد ،گفت:
« من عاشاار این خونه و با این حیاط هسااتم ولی حیف که هیچ
کدوم از اهالی این خونه به غیر از تو از من خوشااش نمیاد  !....وگرنه
ز یاد می او مدم این جا  ...این خو نه با این ح یاط من ر و می بره به
نوسااتالژ ی هام ،اون ر وزهای دور که خونه ی مادر بزرگم جمع می
شاادیم  ...خونه ی که حا البه جای اون یه بر ج با سای طبقه ساابزه
شده!»
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فرهنگ پاهای ک شیده اش رار وی هم سوار کرد و جرعه ای از چایش
را نوشید اخم تصنعی ر وی پیشانی اش نشاند :
« زن داداش من جای همه ی اونهایی .که تو ر و نمی خوان پشااتت
هستم  ...هر وقت دوست دار ی بیا قدمت سر چشم»...
الهه لبخند زیبای ر وی لبهای خوش فرمش نشاند و دستی به موهای
قهوه ای تیره اش که نسبتی با مشکی داشت کشید :
« تعارف که نداریم مامان مهری و حاج رضا و فرزانه از من خوششون
نم یاد  ...حتی خانواده ی پدر ی و مادر یت هم ز یاد من ر و تحو یل
نمی گیرن  ...برای نذر ی پزون دلم این جا بود ولی فرامرز گ فت می
ریم یه چیز ی بهت میگن ناراحت می شاای و بد خلقیش دامن من
ر و می گیره و می زنیم به ت یپ و تاپ هم ...برای همین الکی گ فت
می ریم سفر »!....
فرهنگ دسااتی به بوته ی یاس کشااید  ،حر با الهه بود  ،از دخالت
های مامان مهری و فرزانه خبر دا شت  ،سکوت کرد تا الهه بازهم بار
سنگین ناگفته های دلش را سبک تر کند و جرعه ای دیگر از چای را
نو شید  ،با صدای الهه سر بردا شت به اوکه کنارش ن ش سته بود نیم
نگاهی انداخت :
« می دونی من آدم حرف ز ور نی ستم ! دخالت های مامان مهری اول
از پو شش من شروع شدو اون اوایل می گفت  :حاج ر ضا خو شش
نمیاد بدون ر وسااری تو خانواده بچرخی و یه چیز ی بنداز ساارت ...
باغ سیب
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در صورتی که فرامرز همین طور ی که ه ستم من ر و خوا سته بود و می
دونست پابند حجاب نیستم ...
دخالت هاش کم کم به خونه و طرز چیدمان خونه ام هم رساید ...
و همین می شااد زمینه ی برای دعوا های من و فرامرز که به مادرش
هیچی نمی گ فت و ا جازه می داد تو ی زندگیمون د خا لت کنه ! ...
صادقانه می گم من زن ولخرجی هستم و دوست دارم خوب بشوشم،
خوب سفر کنم همون طور که تو ی خونه ی پدرم بودم و فرامرز این
ها ر و می دونست و باز حاضر شد با من ازدواج کنه » ....
الهه چای لیوانی اش را بردا شت و قند ی در دهانش گذا شت و جرعه
ای از آن را نوشااید  ،به نیم رخ فرهنگ خیره شااد که نگاهش بین
شاخ و برگ درخت توت اسیرمانده بود ،گفت:
« فرهنگ تو برام مثل برادر نداشااته ام خیلی عزیز ی  ،نجابت تو آدم
ر و وادار به احترام می کنه ،واقعا حیفی ن صیب و ق سمت دختری مثل
مهناز بشاای که از مادرش جادو گری یاد گرفته  ....ته نگاه مهناز یه
چیز ی هساات که آدم می ترسااه بهش خیره بشااه ...این ر و از ر وی
عدوات نمی گم  ،حس ششم من اشتباه نمی کنه »....
فرهنگ نفس عمیقی کشااید و لیوان نیم خورده اش را کنار دسااتش
گذاشاات  ،همانطور که به گر به ای ر وی دیوار و قدم های خرامان
خرامانش نگاه می کرد ،با لبخند ی نیم جان از این تعریف دلنش این
لبهایش را میان دندانهایش گرفت:
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« ممنونم تعریف قشاانگی بود  ...مهناز انتخاب من نیساات این ر و
هم به فرزانه گفتم هم به مامان مهری  ...ولی متاساافانه بی جهت
دخالت و پاف شار ی می کنند و این قدر ح سا سیت به خر ج دادند که
حاج رضااا ر و هم بردن تو ی جبهه ی خودشااون  ....ولی من آدم
کوتاه اومدن نیستم » ....
الهه آفرینی زیر لب گفت در حالی که از جایش بلند می شد پرسید:
« برای چی این ه مه طوالنی رفت ند ز یارت  ....ده  ،دوازه ر وز خیلی
زیاده »!....
کش و قو سی به گردنش داد و خ ستگی هایش را با خمیازه ای ن شان
داد و جواب داد:
« تمام مدت م شهد نی ستند و پنج ر وزش ر و هم میرن نی شابور پیش
عمه کوچیکم »....
الهه د ست هایش را ستون کرد و از جایش برخا ست و لخ لخ کنان با
دمشایی هایش به سمت ایوان خانه رفت ر وی آن ای ستاد  ،د ستش را
بند نرده های سفید رنگ آن کرد و سرش را به سو ی فرهنگ خم
کرد ،گفت:
« دیشااب با فرامرز ویال ی داییم تو ی لواسااون دعوت بودیم اونجا
درساات و حسااابی آنتن نمیاد و برای همین وقتی زنگ زد ی جواب
ندادیم .اگه می دون ستم تنها ه ستی می اومدم دنبالت با هم می رفتیم
 ...دختر دایی خوشاا گل و گوگولی دارم که د یدنش خالی از لطف
باغ سیب
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نی ست ! مگه این که خودت یه گوگولی دیگه زیر سر دا شته با شی که
اون موقع او ضاع فرق می کنه !...در ضمن امشب برات تالفی کردم و
برای تو و شوهر گرام زر شک پلو با مر غ در ست کردم ....تا تو بری
لباس هات ر و عوچ کنی منم میز شااام ر و می چینم تا اون موقعه
فرامرز هم اومده »....
سشس در تاریک و ر و شن المپ کم سو ی ایوان خانه نیم نگاهی به
ساعتش انداخت و ادامه داد:
« ساعت از نه هم گذشته نمی دونم فرامرز چرا دیر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶[ ,
کرده ! میرم یه زنگ بهش بزنم و یه سری هم به غذا » ....
فرهنگ که ناهار هم نخورده واز گر سنگی معده اش تاب بردا شته بود
 !...بزاق دهانش را فرو داد  ،دهان باز کرد تا تشااکر کند که در حیاط
خانه شان مسلسل وار به صدا در
آمد.
****
َ
َ
سرا سیمه از جایش برخا ست  ،با دمشایی هاش شلر شلر کنان به
ساامت در حیاط رفت  ،بی درنگ آن را بازکرد و بادیدن حاج خانوم
که یک دساتش ر وی ساینه اش گذاشاته بود و با نفس های منقطع
بریده ،بریده گفت"
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« فرهنگ مادر  ....به داد برس  ،گیسااو نوه ی گالب خانوم  ،عین
میت دراز و به دراز افتاده وسط خونه و رنگ به ر وش نیست »!...
فرهنگ با شنیدن اسم گیسو نفسش رفت  ! ...دلش در دم از جا کنده
شد به زیر پایش افتاد و با صدایی خفه که از ته گلویش برمی آمد پرسید:
« چه بالیی سرش اومده !....؟»
حاج خانوم که از فرط چاقی نفس هایش به سااختی تردد می کردند
فشر چادرش را پیش تر کشید و جواب داد:
« واال نمی دونم  ...گو یا حالش بهم خورده و از حال رف ته  ...به
مادرش هم زنگ زدیم بنده خدا از شااانس خوشااش تو ی اتو بان
تصادف کرده ،مثل مر غ پر کنده پشت تلفن بال بال می زد و اشک
می ریخت  .بزرو ذلیل نشااده هم گوش ایش ر و جواب نمی ده ،جان
عزیزت بیا به داد برس این دختره از دست رفت »...
گردباد ی از ترس و دلواپس ای در دلش به پا شااد  ،بی درنگ به ساامت
ایوان دو ید و کفش هایش را به پا کرد  ،کل ید خانه را از ر وی تخت
چوبی گوشه ی حیاط برداشت ،الهه دوان دوان از ایوان پایین آمد و در
حالی که شااال را ر وی ساارش می انداخت  ،همراه فرهنگ از خانه
خارج شد  .نگاهش را از حاج خانوم که منتظر آنها بین در خانه اش
ایستاده بود گرفت  ،باوز ی فرهنگ را میان پنجه هایش اسیر کرد واو را
وادار به ای ستادن  !...و در دل تاریک و ر و شن کوچه به چ شمان او ز ل
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زد  ،معترچ و پچ پچ کنان جور ی که فقط گوش های او محرم باشد
گفت:
« تو کجا میای ! ...؟خانواده ی مقید ی هسااتند .....شاااید لباس
دخترشون مناسب نباشه و درست نیست بیای باال  ...برو ماشینت ر و
بیار ساار کوچه یه زنگ به فرامرز بزن و بگو چی شااده تا وقتی میاد
خونه نگران ن شه ،خودش کلید داره و م شکلی نی ست من هم میرم
ببینم چه کمکی از دستم بر می آد »...
نفس هایش یک به یک خود کشاای می کردند و ریه هایش نفس کم
داشاات  !....پر از تشااویش  ،سااری جنباند و با قدمهای بلند به سار
خیابان رفت...
****
الهه با دیدن چهره ی رنگ پریده ی گیسااو که توفیر چندانی با کچ
دیوار نداشت! لحظه ای مات شد  .بند تاپ صورتی رنگش ر وی شانه
های سفیدش ولو شده و سرش بی و حال با موهایی پخش و پال و
چشاامانی ر وی هم افتاده ر وی پای گالب خانوم بود ....یا خدایی
گفت و هراسااان دمشایی هایش را در آورد و کنار پای گیسااو زانو زد و بی
سالم و احوال پرسید :
« گالب خانوم گیسو چش شده ! ...؟ »
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گالب خانوم که اشااک مجال حرف زدن به او نمی داد  ....سااعی می
کرد به دهان او چند قطره آب قند به ریزد و میان گریه ای که امانش
برده بود  ،لیوان آب قند را به زمین گذشت مویه کنان جواب داد:
« بیچاره شدم بچه ام از د ستم رفت  ...من ر و سیاه اون دنیا جواب
باباش ر و چی بدم !....؟ بگم این جور ی از امانتت نگهدار ی کردم
» ! ....
الهه که گیج بود و نمی دان ست چه بر سر دختر بیچاره آمده هرا سان
پرسید:
«می خواهید زنگ بزنیم اورژانس بیاد »...
گالب خانوم دستی به پیشانی داغ گیسو کشید  ،گفت:
« نه مادر ....یه کم اگه آب قند به حلقش بریز ی حالش جا م یاد و
بلندش می کنم می برمش درمونگاه ....هر ماه همین طور حالش
بد می شه ! باهاش قهر بودم ولی به خدا ق سم حوا سم بهش بودها
 !....د یدم نه صاابحونه خورد  ،نه ناهار و نه شااام  ،مدام از درد به
خودش می پیچ ید و می رفت و می اومد و یه مسااکن می خورد ،تا
همین چند دقی قه ی پیش که از حال رفت  ...نمی دونم چرا بدنش
داغ شده !....؟»
الهه بی درنگ سر گی سو را که موهای پخش و پالیش در هم پیچیده
بود را بلند کرد و ر وی پایش گذاشت و با عجله گفت :
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« گالب خانوم فشااارش افت کرده یه کم نمک ب یار ید اگه به هوش
نیومد زنگ می زنیم اورژانس »....
تلفن خانه و موبایل گالب خانوم ،یک درمیان به طور یک نواخت
به صاادا در می آمد و هیچ کس به دادش نمی رساید !...عاقبت حاج
خانوم که تازه از پله ها باال آمده بود با نفس های خسااته اش به داد
تلفن ر وی میز رساا ید و با اولین الو صاادای گر یه ی گلی خانوم به
استقبالش آمد :
« حاج خانوم شاامایید !...؟ مامانم کجاس ...؟ گیسااو چطوره ؟
تلفن قطع شااد حرفهای مامان نصاافه و نیمه موند  !....تور و خدا
بگید چه خبره من دارم سااکته می کنم ،ساار بچه ام چه بالیی اومده
!...؟ من تصااادف کردم و راننده ی ز بون نفهم حاضاار نیس کارت
بیمه ر و بگیره و بذاره برم و فکر می کنه وقتی می گم بچه ام مریضیه ،
دارم در وغ می گم و می گه باید پلیس بیاد کروکی بکشه » ....
حاج خانوم به میان جمله های او آمد در حالی که گی سو را تما شا می
کرد که حالش قدر ی جا آمده بود و الهه با کمک گالب خانوم مانتو
و شلوار تنش می کردند دلسوزانه گفت:
« مادر نگران ن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶[ ,
باش  ....من اهل دورغ نیسااتم ،حال دخترت خوبه گالب خانوم
می گه هرماه همین بساااط ر و دارید و امروز به خاطر کم غذا خوردن
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ضااعف بهش غل به کرده ،ا ن هم با فره نگ خان می بریمش
درمانگاه یه خیابابون باالتر از اینجا  ،تو هم با خیال راحت کارت ر و
ان جام بده و ب عد ب یا درمون گاه  ،ال هه جون عروس مهرانگیز خانوم
هست و کمک حالشونه نگران چی هستی !...؟»
صدای بوق ماشین ها در سرش می پیچید و راننده هایی که هر کدام
برای دیدن صااحنه ی تصااادف چند لحظه ای کنار آنها توقف می
کردند ! ر وی اعصابش قدم می زد .
هیاهو ی اتوبان و ترافیک قفل شده  ،آمبوالن سی که آژیر ک شان میان
آهن های متحرک ا سیر شده بود ،وعده ای درد ی عمیر و کش دار
به شقیقه های پر نبضش می داد ....
با پر دساات اشااک هایش را پاک کرد و با رس ایدن پلیس راهنمایی و
رانندگی و به ناچار خداحافظی سرسری کرد و تماس را قطع کرد...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۲ ۱۹.۱۰.۱۶[ ,
میهمان نیمکت آهنی گو شه ی حیاط درمانگاه شد  ،دلواپ سی بند
رختش را پهن کرده بود  !...از این سر دلش تا آن سر و ر وی آن گی سو
را آویخته و تاب می خورد  !....برای لحظه ای حتی کوتاه ،رنگ پریده
و چ شمان بی رمر نیمه بازش ازذهنش دمی دور نمی شد ! د ست و
پای خودش هم مثل دلش بسااته بود و نمی توانساات حتی به او
نزدیک شود !
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کالفه کف د ستش را ر وی صورتش ُسر داد و نگاهش را از در درمانگاه
و زنی که همراه مرد ی بچه بغل داخل می شدند گرفت  ،سر برداشت
و به آساامان خیره شااد که هال ل نیمه تشل ماه زیر پتو ی نرمی از ابر
نقره ای لم داده و گاهی آن را پس می زد و گاهی زیر آن پنهان می شد
!...
صادای الهه به میان دلوپسای هایش آمد به آنی چشام از ماه گرفت ،
سرش به سمت او که کنار نیمکت ایستاده بود کج شد:
« اینجایی !...؟ وقتی داخل سالن انتظار ندیدمت حدس زدم بیای یه
جای خلوت تر »....
از جایش برخا ست و ر وبرویش ای ستاد  ،نگاه نگرانش د ست دلش را
پیش الهه ر و کرده بود و دیگر پس و پنهانی با او نداشت  ،چینی گوشه
ی چ شمان خ سته اش افتاد چند خط مورب که البه الیش پری شانی
جا خوش کرده بود ،کوتاه و دل نگران پرسید:
« حالش چطوره !....؟»
الهه د ستهایش را داخل جیب مانتویش فرو برد و بعد از نفس عمیقی
لبخند خ سته ی ن صفه و نیمه ای ر وی لبش جای گرفت و یک تای
ابرویش باال رفت ،با لحنی کش دارمثل کساای که مچ دزد ی را حین
ارتکاب جرم گرفته باشد گفت:
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« به به  ....پس حد سم در ست بود خودت یه گوگولی زیر سر دار ی !
شب مهمونی خونه ی فرزانه وقت خداحافظی دیدم چطور نگاهش
می کرد ی »!....
مسیر نگاهش را از چشمان شیطان الهه که خیال شیطنت داشت به
کاشی های زیر پایش داد و بار دیگر با صدایی بمش پرسید:
« نگفتی حالش چطوره ....؟»
الهه به چشمان فرو افتاده ی او خیره شد  ...خوشحال از این کشف
جدیدش قری به گردنش داد گفت:
« نه خو شم اومد خوش سلیقه ای  ....دختر خوبیه  ،شب مهمونی
فرزانه یه کم با هم حرف زدیم ،خوش چشاام و ابرو هم هساات،
ت صمیم ندار ی بهش جد ی فکر کنی یه وقت دید ی از د ستت پر زدو
رفت ها»...
داشت جان به سر می شد ! دلواپسی کشان کشان دل و ر وده اش را تا
حلقش باال آورد و این بار ملتمس تر از قبل گفت:
« زن داداش ا ن وقت این حرفهاساات ! ....؟جان فرامرز حالش
چطوره !...؟»
خنده های الهه پر شایطنت اما محو ر وی لبش نشااساات  ...خیال
کوتاه آمدن نداشاات این بهترین فرصاات برای اعتراف گرفتن از این
برادر شااوهر محجوبش بود بی حرف به چشاامان او ز ل زد و منتظر
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نگاهش کرد و عاقبت فرهنگ تسالیم شاد ،دساتی به ته ریش ر وی
صورتش کشید  ،گفت:
« مامان و حاچ ر ضا که از سفر برگردن باها شون صحبت می کنم
بریم خواستگاریش  ...همین ر و می خواستی بدونی !....؟»
بله همین را می خواساات بداند و به جوابش رساایده بود  .حاال که
فرهنگ را مشااتاق می د ید آب و تابی به جمله هایش داد صاادای
نرمش را قدر ی جد ی تر کرد  ،جواب داد:
« مبارک باشااه  ،همین را می خواسااتم بدونم  ....نگران نباش ،
حالش بهتره  ،دکتر ویزیتش کرده و گفت یکم ضعیف شده  ،بهش
سارم وصال کردن و تا یه سااعت دیگه هم مرخصاه و می تونه بره
خو نه  ..من تا میرم نساا خه اش ر و از دار و خو نه بگیرم تو هم برو
ح ساب دار ی و پولش ر و ت سویه کن تا اون موقعه مادرش اومده و می
تونیم برگردیم خونه .....فرامرز خفه ام کرد از بس پیامک زد و پرساید
کی برمی گردید!...؟»
فرهنگ سر برداشت  ،به نسخه ی در دست الهه نگاهی انداخت و با
چشم و ابرو به نسخه ی در دست او اشاره ای زد  ،گفت:
« نسخه ر و بده من اول دار وهاش ر و می گیرم و بعد هم میرم حساب
دار ی تسویه می کنم »....
الهه دستش را پس کشید و نسخه را درهوا تابی داد ،گفت:
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« نه نیاز ی نی ست ،ن سخه ر و خودم می گیرم  ،یه چیزهای زنونه هم
باید بخرم که فعال به تو مر بوط نمی شااه ف شااما زحمت تسااویه
حساب ر و بکش خودم میرم دار وخانه»....
خب تا ته ته حرف او را فهم ید و بی آن که به ر وی خودش ب یاورد
سری جنباندو هر یک به سمتی ر وانه شدند ...
****
سالن انتظار درمانگاه گوش تا گوش پر بود و جایی برا ی نشستن نبود
!...
گالب خانوم خ سته از ای ستادن تکیه اش را به دیوار پ شت سرش داد پر
چادرش را پیش ک شید و ر و به فرهنگ که با دو گام فا صله ر وبرو ی او
ایستاده بود گفت:
« مادر شرمنده ی شما هم شدیم افتاد ی تو ی زحمت »...
فرهنگ یک گام به سمتش بردا شت با لبخند ی که خ ستگی از سر و
ر ویش می بارید  ،خواهش می کنمی گفت ولی جمله های بعد ی اش
پشاات لبش جا ماند و الهه درحالی یک کیسااه دار و به اضااافه ی یک
کی سه م شکی که حجم م*س*تطیل شکلی دا شت از گرد راه ر سید
و با لبخند در حالی که سااعی داشاات کیسااه ی مشااکی رنگ را مثل
محموله ای فوق سری پ شت سرش پنهان کند تا از دید فرهنگ دور
بماند به کنار گالب خانوم رفت و با یک حرکت سریع محموله را زیر
چادر او مخفی کرد و فرهنگ برای این که آنها راحت تر با شند قدر ی
باغ سیب
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دو رتر ای ستاد و سرش را به سمت دیگر ک شاند  ،صدای تعارف ها و
ت شکر های گالب خانوم را می شنید ولی با جمله ی الهه در جا میخ
کوب ش
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۲ ۱۹.۱۰.۱۶[ ,
د:
« گالب خانوم اجازه هست قبل از این که بریم این برادرشوهر خوش
قدو باال ی ما یه سر بره تو ی اتاق و یه نظر شاهزاده خانوم ر و ببینه و
خیالش راحت ب شه ! ان شاءالله پدر شوهر و مادر شوهرم که از سفر
برگردند برای خواستگار ی خدمت می رسیم »....
گالب خانوم به آنی نگاهش به ساامت فرهنگ برگشاات برای او که
دنیایی تجر به را داخل خورجین خاطراتش ریخته بود فهمیدن نگاه
متفاوت فرهنگ به گیسااو و بالعکس چندان کار سااختی نبود و می
دان ست دیر و یا ز ود فرهنگ پا پیش می گذارد  ...ر وبرو ی او که از شرم
ساارش به همراه نگاهش به زیر بود ایسااتاد و برای د یدن او قدر ی
سرش را به باال کشاند و با صدایی که خوشی کنارش لم داده بود و سعی
در پنهان کردن آن داشت ،گفت:
« نگاهت ر و بیار باال شاخ شمشاد  ....خواستن که عیب و عار نیست
 ...بی حیایی عیب و عاره  ،که شااکر خدا تو باهاش غریبه ای  ....بیا
برو یه نظر ببینش  ،ولی فقط همین یه بارها »...
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در دلش غوغایی بر پا بود نا گفتنی  !....بی حیا نبود ولی دل که عاشر
شود ر سم بی حیایی را پیش می گیرد و عاقبت تو را ر سوای عالم می
کند ،نگاهش را به ر وی گالب خانوم ن ش ست و لبهایی که می خندید
 ....با صدایی که قدر ی خط و خش داشت کوتاه سوالی پرسید:
« اجازه اساات !....؟» چشاام های گالب خانوم به عالمت تایید که
ر وی هم افتاد دیگر درنگ نکرد و و با دل جان به ساامت اتاقی که
بیماران را بستری می کردند و چندین تخت داشت رفت.
***
نگاهش را بین تخت هایی که با پرده ی آبی چرک تابی جدا شااده
بود چرخی داد  ،آه سته از گو شه ی پرده ها را یک به یک سرک می
کشید تا به تخت گیسو رسید ....
رنگ پریده و جشاامانی که به سااقف خیره بود ،دلش را بی تاب کرد
تمام وجودش لبالب پر بود از گیسو !....
نیم نگاهی به سرم وصل دستش که چکه چکه به رگ هایش جار ی
می شد انداخت و به کنار تختش رفت  ،دلش می خوا ست زمزمه وار
در گو شش نجوا می کرد« ماه دلم چرا رنگ به ر وت نی ست  »....ولی
عاشقانه هایش را گوشه ی دلش گذاشت به جای آن با صدایی مردانه
و بمش پرسید:
« دختر حالت چطوره ؟ چت شد یه دفعه ایی !....؟»
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نگاه گی سو بی پروا به ا ستقبال فرهنگ رفت ،او را تا ر سیدن به تخت
م شایعت کرد و با صدای او که آ شنا ترین صدای قلبش بود لبخند بی
جانی زد  ،گفت:
« ببخشید شما و الهه خانوم ر و هم انداختم تو ی دردسر » ....
فرهنگ اخمی ت صنعی به میان ابروهایش گذا شت ! لحن مردانه اش
را قدر ی آهسااته تر کرد ،گویی که بخواهد با صاادایش او را نوازش دهد
پچ پچ وار گفت:
« هیش ....ا این حرفها چیه که می زنی !؟ تو عین رحمتی »....
سشس نیم نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و ادامه داد:
سعی کن یه کم بخوابی تقریبا چهل دقیقه دیگه سرمت تموم می شه
 ،گلی خانوم هم تو ی راهه»....

چشاامانش پر آب شااد ! قطره ی لجو ج و بازیگوش ُساار خورد و از
گوشااه ی چشاامش دوان دوان خود را به بیرون پرتاب کرد و میان تار
موهایش که از زیر شال بیرون افتاده بود ،خود را مخفی کرد ...
« نمی تونم بخوابم تا چشاامام ر وی هم میفته ساامیرا میاد جلو ی
چشمم»...
فرهنگ لبخند ی نرمی زد و به نرمی نگاهی که او را نوازش می داد :
« نویساانده ها قوه ی تخییل قو ی دارند به چیز های خوب که
دوست دار ی فکر کن »....
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فرهنگ این را گفت و نگاهش را از پلک خیس او گرفت  ،خم شد و
پر شال او را برداشت  ،با آن گوشه ی چشم او را پاک کرد و قدر ی خم
شد  ،جای نم اشک ر وی شال را نرم ب*و*سید و مشامش پر از عطر
یاس شد ...و زیر لب نجوا کنان با صدایی بم گفت:
«شب به خیر »....
گی سو حس زندگی به مویرگ های تنش برگشت !عشر جادو می کند
و حاال گیسو درگیر این جادو ی شیرین  ،ز بان در دهانش نمی چرخید
تا حرفی بزند و باز چشاام هایش به یار ی آمدند و مشااتاق بدرقه اش
کردند....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۵ ۲۰.۱۰.۱۶[ ,
خروس بی م حل مهرانگیز خانوم هم گویی بی حس و حال و کم
حو صله شده بود که سکوت را جایگزین قوقولی قوقو ی هایش کرد
و با طلو ع صبح دیگر برای مر غ هایش نخواند.....
با پشاات دساات اشااکهای صااورتش را پاک کرد  ،بی رمر از جایش
برخاست و به سمت کمد لباس هایش رفت و در حالی که میان انبوه
لباس هایش به دنبال مانتو ی مشکی می گشت پر بغض گفت:
« صبر کن مامان منم میام به شت زهرا  ....می خوام تو ی مرا سم
تدفین سمیرا باشم» .
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گلی خانوم باز وی او را محکم گرفت و کشان کشان تا کنار تخت برد و
او را وادار به ن ش ستن کرد ،به چ شمان بی حس و حالش که حلقه ی
اشک در آن بود خیره شد:
« کجا می خوای بیای !...؟ رنگ به ر وت نیست ! انگار یادت رفته که
دیشااب زیر ساارم بود ی !....؟ می مونی خونه و اسااتراحت می کنی و
خوب هم غذا می خور ی مامان بزرگ گالب هم ه ست  ..من هم
قراره با چند تا از همکار های اداره بریم به شت زهرا و باید ساعت ده
اونجا باشاایم  ....بعد هم بر می گردم اداره و شااب یه کم دیر میام و
اضافه کار ی می مونم »....
سرش را دوال کرد موهای از فرق باز شده اش سر خورد و ر وی صورتش
ن ش ست  ،حلقه های ا شک هم بیکار ن ش ستند و تند و تیز د ست به
دست هم بیرون آمدند ....
حس می کرد تا مرز خفگی یک قدم فاصااله دارد ! ....گلی خانوم
قدر ی خم شااد موهای او را پس زد  ،ب*و*سااه ای ر وی گونه او
کاشت و در حالی که به چشمان او خیره شده بود ،گفت:
« قر بونت برم با این حالت نمی تونم با خودم ببرمت !اون هم تو ی
مراساام خاکسااشار ی که خانواده اش این همه بی تابی می کنند !...
بمون خونه بذار خیال منم راحت باشه »
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گی سو به ناچار سری جنباند و ت سلیم شد  .با رفتن گلی خانوم به زیر
پتو رفت در خود مچاله شد و با حلقه های ا شک ن ش سته گو شه ی
چشمانش به خواب رفت...
***
بی حوصااگلی که میدان بدهی می آید و کنارت لنگر می اندازد و تمام
حس و حالت را به یغما می برد !....
بی حوصااله کتاب رمانی را که به تازگی شااروع کرده بود و به کنار ی
انداخت  ....چشم هایش را بست تا فرهنگ را تجسم کند  ...حرفها
و دلواپساای هایش را که در عین مردانه بودن بو ی عاشااقانه ی غریبی
داشت و عطر آن تمام فضای ذهنش را احاطه کرده بود ! ...
دلش می خوا ست او را بار ها بارها مثل م شر شب دوره می کرد ...
لحظه ای را که نجیب و ساار به زیر َپر شااالش را برداشاات ،رد اشااک
ن ش سته گو شه ی چ شمانش را پاک کردو ب*و* سه ای ر وی آن جا
گذاشت....
نفس عمیقی کشید و لبخند ی کنار این حس خوبش نشاند ،خم شد
و شال تا شده را از کنار بالشت  ،مثل یک شی با ارزش برداشت و نرم
ب*و*سه ای ر وی آن نشاند و با صدای تقه ای کوتاه به در بالفاصله
سرش به سمت در اتاق چرخید که با تختش فقط یک گام فا صله
داشت و بو ی خوش سوپ جلو تر از صاحبش وارد اتاق شد ...
الهه تابی به گردنش داد و همراه کاسه ای سوپ داخل شد  ،گفت:
باغ سیب
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« سالم صاحب خونه مهمون نمی خوای ....؟»
خب غافل گیر شااد آن هم خیلی  !...انتظار دیدن الهه را نداشاات !
حتی متوجه آمدنش هم نشده بود ! دست پاچه سالم کرد  ،گفت:
« خوش اومدید ببخشید متوجه ی اومدنتون نشدم !»
سشس سرجایش نیم خیز شد ،ولی الهه پیش دستی کرد و قبل از بلند
شدن او همراه کاسه ی سوپ ر و ی لبه ی تخت نشست  ،گفت:
« عزیزم راحت باش  ...نمی خواد بلند شی  .اومدم حالت ر و بشر سم
؛ شکر خدا انگار بهتری ....؟»
سشس به کا سه ی سوپ نارنجی رنگ که ر ویش را با چند پر جعفری
تزیین کرده بود اشاره کرد و ادامه داد:
« برات سوپ پختم و گفتم به هوای سوپ هم شده بیام ببینمت
 ...حالت چطوره بهتر شد ی !....؟»
گی سو لبخند خجالت زده ای ر وی لبهایش نشست ،دستی به موهای
ژولیده و درهم و برهمش برد و آن را پ شت گو شش فر ستاد  ،پتو ی را
ر وی پاهایش که از زیر شاالوارک بیرون آمده بود انداخت  ،با ساار به
کا سه ی سوپ که کنارش چند قاچ لیمو ترش دل می برد ا شاره کرد
وجواب داد:
« ممنونم بهترم چرا زحمت کشاا ید ید ! ....؟دیشااب به قدر کافی
شرمنده شدم ».
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الهه از جایش برخاست و در نیمه را محکم بست و دو باره ر وی لبه ی
تخت ن ش ست به چ شمان خوش طر ح و نگار او خیره شد  ،سشس
بی آنکه جواب تعارف های او را بدهد نرم و آهسته ،بی مقدمه گفت:
« می دونی من عاشر کبوتر ها هستم به خصوص اگه نامه رسان هم
باشن  ...و امروز به لطف برادر شوهر خوش تیشم حس کردم یه کبوتر
نامه رسان شدم که وظیفه داره دو تا دلداده ر و از حال هم خبر دار کنه
»..
گی سو با شنیدن ا سم فرهنگ پر شد از حس خوا ستن  ،شرم زده
سرش را به زیر انداخت  ،لبه ی پتو را میان انگشتانش گرفت و شروع
به چالندن آن کرد ،جای انکار نبود و یقین داشاات که که این دختر
تیز بین که قلب مهر بانی هم داشت همه چیز را می داند ...
الهه نگاهش را ر وی صااورت و چشاامان ساار به زیر گیسااو تابی داد
،انگ شت ا شاره اش را به ر وی باز وی سفید او گذا شت که زیر تاپ دو
بنده ی نارنجی رنگ جلوه ای داشاات خیره کننده ! انگشااتش را تا
آرنج او امتداد داد و سرش را قدر ی پیش برد و پچ پچ وار گفت:
« فرهنگ کوفتش بشه  ! ....عجب پوستی دار ی !؟ می دونی قراره
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۰۵ ۲۰.۱۰.۱۶[ ,
بعد از این که حاج رضااا و مامان مهری از ساافر برگشااتند ب یایم
خواستگاریت »!...
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دلش با صاادای تقی به پایین افتاد و نگاهش به آنی باال آمد  ...حس
خوبی مثل ن سیم از دلش گذ شت و حال و هوای دلش شکوه باران
شد  .الهه نگاهش را از برق چ شمان او گرفت و در حالی سرش به زیر
بود شماره های موبایلش را زیر و ر و می کرد با شیطنت خاصی که در
رفتارش مو ج می زد اضافه کرد:
« برق چشمات خیلی برام آشناست ! دی شب یه همچین برقی تو ی
چشمای فرهنگ دیدم » ...
الهه این را گفت و تلفن همراهش را در حالی که بوق های ممتدش
پ شت سر هم قطار بود به سمت او گرفت از جایش برخا ست و کنار
در ایستاد  ،پچ پچ وار تند و سریع جمله هایش را ردیف کرد :
« نمی دونم چرا تلفنت توقیف شده !؟ ولی حد سم این که بی ر بط
با فرهنگ نباشه ! »
سشس ال ی در نیمه باز ایستاد و آهسته تر از قبل لب زد :
«مجنونت پشت خطه ! کچلم کرد از بس زنگ زد و گفت زن داداش
پس چرا نرفتی !...؟طفلک تا به تو برسه هال ک می شه  !...من میرم
پیش گالب خانوم سرش ر و گرم می کنم تا تو راحت حرف بزنی »...
الهه شیطنت هایش را جمع کرد و در را پ شت سرش ب ست و صدای
بوق های پی در پی تلفن همراه به صدای مردانه ی فرهنگ رسید :
« سالم زن داداش  ،رفتی پیش گیسو...؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۲۲ ۲۱.۱۰.۱۶[ ,
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دستهایش مثل دلش تیک تیک می لرزید  ....از ر وی تخت برخاست
 ،و قدر ی از در فا صله گرفت ،د ستی ر وی سینه اش گذا شت تا تشش
های قلبش را نوازش کند و سعی کرد تا صدایش نرم و آه سته با شد ،
گفت:
« سالم آقای فتوحی گیسو هستم »....
فرهنگ با صدای نرم و دلخواه او لبخندش وسیع شد ،گوشی را جایی
میان شانه و گو شش مح صور کرد و از حجم صدا های تلر و تولوق
دساات گاه های چاپ خانه به دفتر پدرش پناه برد در حالی که با
دستمال دستهای ر وغنی و سیاهش را پاک می کرد ،داخل دفتر چاپ
خانه شد  ،در را با یک پایش ب ست و صدا ها پ شت در جا ماندند و با
لحنی مردانه  ،ولی نوازش وار جواب داد:
« سالم خوبی !....؟»
خوبی ؟برای گی سو فقط یک کلمه پر س شی نبود و حجمی از عا شقانه
های مردانه ی فرهنگ پس و پ شت آن پنهان شده بود ! لحن نرمی
که ته دلش را از خوشی قلقلک می داد .
لبهایش را ر وی هم فشرد و درحالی که حواسش به سمت در اتاق بود
نجوا کنان گفت:
« ممنونم خوبم »...
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فرهنگ د ستمال را به ر وی میز پرت کرد ،خودش را ر وی صندلی جا
داد و با لبخند ی که ر وی لبهایش لم داده و خیال رفتن هم ندا شت،
گفت:
« می تونی صحبت کنی !...؟ »
گیسو هیجانش را با آب دهانش فرو داد ،نگاهش را از در بسته گرفت و
با صدایی که قدر ی می لرزید جواب داد:
« بله ....الهه خانوم رفتند پیش مادر بزرگم و سارشاون ر و گرم کردند
» ....
فرهنگ به یاد کبوتر نامه رسااان و شاایطنت هایش افتاد و لبخند ی
دیگر مهمان لب هایش شد.....
د ستی به تیغه ی بینی اش ک شید ،جمله ها میان افکارش تاب خورد
ولی مجالی پیدا نکرد تا آنها را به ز بان بیاورد و در اتاق با چند ضاار به
ی کوتاه باز و یکی از کارگران در آسااتانه ی در ایسااتاد با لحنی پر از
هیجان چشمانش را در حدقه چرخاند  ،گفت:
« آقا مهندس دسااتت طال  !....دسااتگاه عین پلنگ کار افتاد! عین
ساعت کار می کنه  ....فقط مونده اون یکی دستگاه که بچه ها دارن
ر وشاانش می کنن  ....به حاجی گفتم این تعمیر کار ها فقط بلدن
پول بی ز بون ر و بگیرن ها و گره این کار به دست آقا مهندس باز می
شه و الغیر »....
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فرهنگ که دلش پشاات خط جا مانده بود  ،به میان پر حرفی های
سرکارگر های چاپ خانه آمد.
« آقا محتشم دستتون درد نکنه ،شما هم خسته نباشید ،بعد از تلفنم
میام خدمتتون »....
آقا محتشاام دسااتی به ساار نیمه عریانش کشااید که رد ی از آفتاب
سوختگی ر وی آن جا مانده بود  !....چشم چشمی مسلسل وار ردیف
کرد به ببخشاید ی هم کنارش گذاشات در را بسات  ،ولی به قدر یک
نفس دو باره در را باز کرد و تندو شتاب زده جمله هایش را قطار کرد :
« آقا مهندس وقت ناهاره  ...قابل بدونید بیان ساار ساافره ی ما
کارگرها ،بچه های گفتند منتظر می مونن تا شما تشریف بیارید دوغ
هم هست ،خونگیه »....
فرهنک کالفه ار پر حرفی های آقا محت شم به میان جمله هایش آمد
 ،پر عجله جواب داد:
« بله چ شم ،خدمت می ر سم ،ولی اگه اجازه بدید تلفنم تموم ب شه
»!....
آقا محت شم باز هم ببخ شید هایش را ردیف کرد و در را پ شت سرش
بست ....
گی سو که شنونده پشت خط بود دلش برای صدای مردانه ی او قطره
قطره آب شااد و در یاچه ای کوچک در دلش افتتاح  !....دلش می
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خوا ست ساعت ها او حرف بزند تا این دریاچه به دریایی مبدل شود
! ....
فرهنگ دسااتی به پلک های خسااته اش کشااید و در حالی که با دو
انگشت شصت و اشاره گوشه های آن را فشار می داد ،گفت:
« ببخشااید  ...یکی از کارگر های چاپ خونه بود  ،گیسااو می دونم از
نظر اخالقی درست نیست این طور ی یواشکی با هم حرف بزنیم ولی
نگرانی هام به منطر و عقلم چیره شااد  ....راهی جز الهه به ذهنم
نرسید »!...
فرهنگ به این جای جمله اش که رسااید قدر ی تامل کرد ،به قدر
یک نفس ،تا جمله های ذهنش را نظم دهد و مثل ساانگهای یه
قل دوقل جمله هارا باال و پایین انداخت و ساابک و ساانگین کرد ،
عاقبت ساده ترینش را انتخاب کرد و محکم اما شمرده ،گفت:
« گی سومی دونم قبال با هم حرف زدیم ولی این بار به ز بون ساده می
گم ....آرزومه که خانوم خونم باشاای ،بانو ی دلم  ،یه همساافر ر و یه
همراه».....
گیساو آن ساو ی خط در گیر طشش های قلبش بود  ،فرهنگ از ر ویا
های او می گفت و عده ی وصاال می داد  ...کشااتی آرزو هایش را می
دید که نرم نرمک به سر منزل مقصود می رسید  ،لبهایش را ر وی هم
فشاارد تا لبخند میان لبهایش اساایر بماند ونمی دانساات چه جوابی
بدهد که بو ی بی حیایی ندهد!
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خو شحالیش را که نمی توان ست ن شان دهد ! ت شکر کردن هم ا صال
منا سبت ندا شت ! از حس عمیقی که میان رگهای اح سا سش جار ی
بود هم که نمی توانساات حرفی بزند  !...م*س*تاصاال حجمی از
سکوت میان نفس هایش ریخت و هیچ نگفت....
سکوت بین شان طوالنی و کش دار شد ! فرهنگ کف د ستش را ر وی
گونه اش پهن کرد و آن را تا چانه اش ُساار داد  ،می دانساات دلش با
او ست و فقط در به در یک بله بود تا چهار گوشه ی دلش قرص شود
و قدم های محکم تری بردارد .....نوازش وار اساام اورا زمز مه کردو
گفت:
« گیسو ! ...از توبه یک اشاره از من به سر دویدن»....
فرهنگ چهار دونگ حواسش آن سو ی خط بود ،که به ناگاه در ات
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۲۲ ۲۱.۱۰.۱۶[ ,
اق باز شد و بار دیگر آقا محتشم سراسیمه با لبهایی پر از خنده داخل
شد  ،گفت:
« آقا مهندس مژده گونی بده مبارک با شه  ....اون یکی د ستگاه هم
که د ستی سر گو شش ک شیدید راه افتاد  ...پس چرا نیومدید بچه ها
سفره ر و پهن کردن »....
فرهنگ به چ شمان ریز و دکمه ای آقا محت شم و سر نیمه طا سش
خیره شااد ،لبخند ی که دندان های بد قواره اش را به رخ می کشاید
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و سیبل پر پ شتش را انحنایی ر و به باال داده بود ،با صدای گی سو پ شت
به آقا محتشم شد و ر و به دیوار ایستاد.
« آقای مهندس مبارک باشااه  ....مزاحمت نمی شاام برو به کارت
برس ،مواظب خودت باش ».
فرهنگ چشام هایش را بسات و نفس حبس شاده اش دانه به دانه
مثل گل قا صدک به پرواز در آمد ،دلش میان دریایی از خو شی وآرامش
شناور بود ،ر وبه آقا محت شم که همچنان منتظر او ای ستاده بود شده و
با چشمانی که بی صدا می خندید ،از ته دل زمزمه کرد:
«بدین مژده گر جان فشانم ر واست ،خوش خبر باشی»...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۸ ۲۵.۱۰.۱۶[ ,
مبارک با شه،تکه کالم آقا محت شم ساده دل بود ،که با منا سبت وبی
م ناساا بت به و قت دادن خبر خوش ،آن را اول جم له هایش می
گذا شت وا صال عا شر این بود که همی شه اولین نفری با شد که خبر
خوشی را می دهد.
وحاال تک بیتی را که فرهنگ گفته بود و چ شمانی راکه می درخ شید ،
به پای خوش خبری خودش نوشته و ِبر و ِبر او را تماشا می کرد!

فرهنگ حس و حال غریبی داشاات ،مثل راه رفتن ر وی باد و قدم

زدن بر بال ابر ها  ....به ه مان ساابکی و نرمی  !...با لبخند ی که
حکایت حال خوشش بود ،موبایلش را ر وی میز ُسر دادو به لبه ی آن
تکیه زد و با دستهای قالب شده ر وی سینه اش ،گفت:
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« مرد مومن گذاشتی تلفنم تموم بشه !....؟»
سشس محترمانه با سر به در اشاره کرد و ادامه داد:
« خسااته نباشاای ،قدمت مثل ز بونت همیشااه خیره  ،به امید خدا
ساافارش ها ر و به موقع تحویل میدیم !...شااما تشااریف ببریر ناهار
من هم د ستام ر ومی شورم ومیام خدمتتون ویه لقمه تو ی سفرتون
شریک می شم».
آقا محتشاام به خاطر حضااور وقت و بی وقتش از ساار ندامت و عذر
خواهی بر آمد،کف د ستش را ر وی طا سی سرش ک شید و شرمنده ای
زیر لب گفت  .فرهنگ هم با حفظ همن لبخند نرم  ،پشاات به او
شد تا به سمت سرویس بهداشتی کنج دفتر برود  ،اما با صدای دو رگه
و پر خط و خشی به آنی برگشت و خسرو را پشت سر آقا محتشم دیدکه
قامتش یک سرو گردن از او بلند تر بود .
تعحب اولین ح سش بودوابروهایش با چینی ظریف ر وی پی شانی به
باال پرواز کرد !...پیراهن مشااکی و کت وشاالوار ی به همان رنگ از او
یک نقطه ی در شت سیاه ساخته بود ،در ست همانند رنگی که در
ذهنش از اوتصور می کرد! یک نقطه ی سیاه و تاریک!....
خسرو بی ادبانه با َپر دست آقا محتشم را پس زد ،او را به بیرون هل داد
و در را پشت سرش بست ،صدایش را تابی داد ،گفت:
«سالم برادر زن گرام مهمون نا خونده نمی خوای!....؟»
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جمله اش ساااده بود ولی لحن تند وتیز ی داشاات ،حس های بدو
منفی اش گره ای میان ابروهایش شد،زیرکانه جواب داد:
« مهمون چه عزیز باشااه و چه نباشااه! حتی ناخونده اش ،حبیب
خداست .....سالم از این طرفها!...؟»
خ سرو انگ شت کوچکش را همان که یک بند ندا شت  ،داخل حفره
ی گوشش فرو برد و در حالی که آن را می خاراند با خونسرد ی ذاتی اش
گفت:
«آ قا مهندس! نمی دونم چه هیزم تری ب هت فروختم که از همون
اولش هم ازمن خوشات نمی اومد ! ؟ کجا داماد ی مثل من پیدا می
کنی !؟ که دساات و دل باز و الرج باشااه !؟ کارت بانکی زنش ر و پر و
پیمون مدام شااارژ کنه واز حر مساالم خودش که داشااتن یه بچه از
گوشت و پوست خودشه به خاطر ز ن نازاش بگذره !»
فرهنگ به چ شمان سر خ او خیره شد .مردمک هایش در دریایی از
خون شااناور بودند ،خساارو را تا به حال اینقدر پریشااان ندیده بود !
حرفهای بی پرده اش نه بو ی صلح می داد ونه آشتی!....و با صدای او
مسیر نگاهش به سمت لبهای تیره ی او برگشت:
«حاال بگذریم و کار ی به اون نقل ندارم که تا اساام خواهر من کنار
اسمت نشست طاقچه باال گذاشتی !....حساب کتابش بمونه واسه ی
بعد  ،ا ن اومدم این جا دو،دوتا چهارتای ذهنم ر و میزون کنم که از
دیشب خواب ر و بهم حروم کرده »!..
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چشاام هایش را بار یک کرد ،چند چین مورب گوشااه ی آن جای
گرفت  ،حاال دیگر یقین دا شت دو دوتا چهار تای خ سرو یک سرش
به شار وصال اسات و سار دیگرش به فتنه و بلوا !...حدس نا گفته
های خسرو خیلی هم سخت نبود و بی شک ناگفته هایش به سمیرا
و مرگ او منتهی می شد ....
افکار ضد و نق ضیش را که پراز امواج منفی بود را پس زد و با لحنی آرام
که پر از طعنه بود پرسید:
« خ سر خان شما بگو  ...من کجای این دو دوتا چهارتای شما قرار
گرفتم که خودمم خبر ندارم!...؟»
خسارو بار وتی بودکه منتظر یه جرقه تا منفجر شاود ! به کمرش ز وایه
داد قدر ی خم شد و د ستهایش را با فا صله ر وی میز ستون کرد ُبراق
به چشمان فرهنگ که آن سو ی میز ایستاده بود خیره شد  ،گفت:
« راسته که میگن از آن نترس که های و هو ی دارد از آن بترس که سر
به تو دارد .کی فکرش ر و می کرد بچه مثبت حاج رضااا ساارش به
آخور ی بند با شه  !....سمیرا ر و از کجا می شناختی!....؟ چند وقت
باهاش بود ی !...؟ چه جور ی با هم آ شنا شدید !...؟ دی شب یک
ساعت و ر بع تو ی اداره ی آ گاهی سین ،جیم شدم .اون هم برای
مرگ ساامیرا که من ر وحم ازش خبر نداشاات  .بین حرفهای اون
سارگرد عنر آگاهی که عادت نداشات جواب بده و فقط ساوال می
پرسید وقتی اسم تو ر و هم شنیدم از تعجب چهار شاخ موندنم ! ا ن
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هم از بهشاات زهرا و از مراساام تدفینش بر می گردم .باهاش حال
کرد ی نوش جونت چرا پای من ر و وسط کشید ی!....؟»
فرهنگ سعی کرد به خ شمی که می رفت نرم نرمک فوران کند غالب
شود  ،حرفهای م شمئز کننده خ سرو دلش را آ شوب کرد  .انگ شت
اشاره اش را ر وی تیغه ی بینی اش کشید و جمله هایش را سرو سامانی
داد و گیسو را از میان آن حذف کرد  ،جواب داد:
ً
ً
« اوال  ...چه بخوای چه نخوای پات وسااطه  ! ...دوما  ،کافر همه را
به کیش خود داند ،حرف دهنت ر و بفهم! من هیچ َس ار و سا ّ
اری با
ِ
این خانوم نداشتم  ،وقتی فهمیدم داماد محبوب ح
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۸ ۲۵.۱۰.۱۶[ ,
اج رضا شلوارش دوتا شده ! نگران زندگی خواهرم شدم و رفتم با این
خانوم صااحبت کنم تا ببینم داماد نمونه ی ما تا کجا ها تو ی لجن
فرو رفته و ما بی خبر موندیم ! و با جنازه اش مواجه شدم و به پلیس
خبردادم  ،همین »....
خ سرو از میز فا صله گرفت دو د ستش را پر شلوارش گرفت و با یک
حرکت آن را باال ک شید  ،خون سرد ی را میان جمله هایش ن شاند و اما
تیز و برنده مثل تیغه ی شمشیر آخته ،گفت:
« پس نگران خواهر گرا مت بود ی  ! ....قا بل ت قدیره  !...حس و
حالت ر و درک می کنم من هم نگران مهناز ه ستم  ...یه چند وقتیه
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ً
که تو ی خود شه و از اتاقش بیرون نمیاد  ! ....مامانم می گفت ظاهرا
آب پاکی ر و ریختی ر و دستش و گفتی که نمی خواهیش » !...
خسرو انگشت اشاره اش را مثل تیره پیکان به سمتش هدف گرفت و
با ه مان لحن تیز و ّبران ر و به فره نگ که آن سااو ی میز خیره
نگاهش می کرد  ،گفت:
َ
« حاال من برات یک دو سه می کنم  ....اول  ،این تخم لر ر و خواهر
عزیر و گرام تو ،تو ی دهن ها شااکساات و گفت مهناز ر و می خوان
برای شااازده قال بی شااون خواسااتگار ی کنن ! پس مرد باش و پای
حرف خواهرت بمون  ،حاج ر ضا که از سفر برگ شت با ز بون خوش
بیا خواستگار ی مهناز وگرنه ر وزگار خواهرت ر و سیاه می کنم ...
ً
دوما  ،از ماجرای سمیرا احد ی از خانواده نباید خبر دار ب شه !...که می
دونی قلر حاج رضااا و مهرانگیز خانوم خوب دسااتمه و می دونم
چیکار کنم تا خودم ر و موجه جلوه بدم ! و اون وقت زیر زیرکی ر وزگار
خواهرت ر و سیاه می کنم  ،جور ی که شما خنده هاش ر و ببینید و
من گریه هاش ر و !.....
ً
ساوما اگه نمی دونی بدون  ،دسات برادر گرامت  ،بدجور ی زیر سااتور
منه! یه آتو ی هشت صد میلیونی ازش دارم ،بزنم به سیم آخر تا تهش
َ َ
میرم و فقط کافیه یه مبلغی از چک کسر کنم و بدم دست شر خر ...
این جور ی بازم ر وزگار خواهر عزیزت سیاهه»...
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فرهنگ د ستهایش را م شت کرد  ....تو ی هر زمینی که باز ی می کرد
بازهم ُبرد با خ سرو بود .....بختکی که ر وی رنگ سیاه چنبره زده و
انتهای هر جمله اش به سیاهی می رسید .
گویی ز بانش را به کامش دوخته بودند که توان حرف زدن نداشاات
 !....خساارو با سااکوت او جرات بیشااتری گرفت  ،میز را دور زد و
ر وبرویش ای ستاد  ،با نوک انگ شتانش نرم ر وی شانه ی او چند ضر به
ی کوتاه زد و فاتحانه ادامه داد:
« نمی دونم این آبجی ما از تو بچه مثبت چی دیده که خاطر خواهت
شده !....؟ وگرنه لب تر کنه وا سش خوا ستگار ردیف می کنم یکی از
یکی بهتر ! ....فعال عزت زیاد!»
خسرواین را گفت و ر وی پاشنه ی پا چرخید و بی خدا حافظی از اتاق
خارج شد .
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۵۶ ۲۵.۱۰.۱۶[ ,
راهرو ی اداره ی آ گاهی م ثل نوار ی دراز بود و طو یل  !....ودر های
متعدد ی ر و به آن باز می شاادو سااکوت غریبی م یان راهروهای آن
َ َ
ولگرد ی می کرد ! آن چنان که صدای تر تر پاشنه های کفش آوایی
با ریتمی یکنواخت به گوش می ر ساند ....این سرد ی تا اتاق سرگرد
کش آمده و البه ال ی ترک هایش هم رخنه کرده بود !....
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الیه های نور ک شان ک شان از میان پره های پرده کرکره ی افقی عبور
کرده و ز وا یه دار ر وی زمین شااناور بودند  ...مالک اتاق ،ساارگرد ی
چهل و چند ساله بود که صورت سه گو شی دا شت با پی شانی بلند و
ریش بساایار مرتب و موهای کوتاه شااده  ...ساار باز ها برایش پا می
کوبیدند و گاهی به او بله قر بان می گفتند و گاهی هم چشاام جناب
سرگرد به ریشش می بستند .
جناب ساارگرد گلویی صاااف کرد ومودبانه یک دسااتش را جلو ی
دهانش گرفت و سر برداشت و ر و به خانوم صابری گفت :
« حرفهای تازه تازه می خوام ....به جای گریه کردن حرف بزن »...
گلوله گلوله به پهنای صورتش اشک می ریخت و با دستمال کاغذی
مچاله شااده ای آن را تند تند پاک کردو در حالی که فین فین هایش
به راه بود میان گریه هایش گفت:
«جناب سرگرد حرفهای تازه  ،تازه ام کدوم گور ی بود ! ؟به خدا من
خانوم شااکری ر و در حد یه همکار می شاناختم ! اگه اصارار داشاتم
ببینمش ،فقط واسه امر خیر بود و می خواستم واسه خواهر زادم ازش
خواستگار ی کنم چه می دونستم میام ثواب کنم کباب می شم »!....
خانوم صابری با کف د ست ر وی پایش کوبید و سرش را ر و به باال
گرفت ،مویه کنان ادامه داد:
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« ای خدا  ،منه گردن شکسته چه جور ی ثابت کنم نیتم خیر بوده و
اون شاااب تک و تن ها تو ی اتوب*و*س و تو ی تراف یک گیر کرده
بودم!.؟»
ساارگرد کالفه از این زجه مویه های بی دلیل ،نوک خودکارش را چند
بار محکم ر وی میز کوبید و صدای ِتپ ِتپ آن سکوت ر وی لبهای

خانوم صابری شد :

«خواهر من هنوز جرمی ثابت نشااده که شااما به عزا دار ی رفتید!به
جای گریه کردن حرفهای تازه بزنید تا یه سرنخی دستمون بیاد»....
سری به عالمت تایید تکان داد با پر د ست ا شک هایش را پاک کرد ،
چشم غلیظی گفت و ادامه داد:
«من اون خدا بیامرز ر و زیاد نمی شناختم  ،حتی آدرس خونه اش ر و از
خانوم ساارمد ی گرفتم ر وز قبل از فوت اون خدا ب یامرز  ،پرسااون
پر سون آدرس خونه اش ر و پیدا کردم ،ولی بارعام بهم نداد و گفت می
خواد بره مهمونی و قرارشد که فردا بعد از ظهر زنگ بزنم و برم خونش
می خواسااتم عکس خواهر زادم ر و نشااونش بدم .به همه گفته بود
مجرده  ،کف دستم ر و بو نکرده بودم که داره در وغ می گه » ....
به این جای جمله هایش که رسید ،دستهایش را بند لبه ی میز کرد و
ن گاهش را م یان چهره ی پر جذ به و جد ی ساارگرد چرخی داد ،
گفت:
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«به جان بچه هام دارم را ست می گم تو ی ترافیک موندم  ،ن شد سر
وقت بر سم وقتی هم که ر سیدم  ،دیدم محوطه پر ما شین پلی سه و
گی سو دختر خانوم سرمد ی ر و دیدم که سوار ماشین پلیس شد ومنم
از ترس پا پیش نذا شتم  ،از تعجب چ شمام چهار تا شده بود ! فکر
نمی کردم گی سو هم پاش تو ی این ماجرا گیر با شه ! این ر وزها تو ی
اداره تمام پچ و واپچ ها یه سرش به دختر خانوم سرمد ی می رسه این
ها ر و دیروز به اون همکارتون که اومده بود بهشت زهرا گفتم »...
سارگرد ابرو هایش را در هم تاب داد  ،خودکارش را ر وی میز گذا شت
بالحنی محکم پرسید:
«کدوم همکار ما !....؟ این پرونده زیر د ست منه و دیروز ک سی از بچه
های آگاهی اون جا نبود ! شما با کی حرف زدید...ازش کارت شناسایی
نخواستید!...؟»
خانوم صابری د ست پاچه شد ود ستشاچگی جمله هایش را بی سرو
سامان کرد:
« به جان ب چه هام خودش گ فت پلیساااه  !...آخر مراساام بود
،اتوب*و*س دا شت می رفت ومن عجله دا شتم بهش بر سم وا سه
همین یادم رفت ازش کارت شنا سایی بخوام و اینقدر پاپیچم شد و
سوال کرد که آخر سر هم از اتوب*و*س جا موندم و مجبور شدم با
مترو برگردم .می دونم ا شتباه کردم ،وقتی پ شیمون شدم که کار از کار
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گذ شته بود  .تو ی خونه شوهرم کلی دعوام کرد  ،که چرا با هر کس و
ناکسی که نمی شناسم حرف می زنم».
سرگرد کالفه دستی به پیشانی بلندش کشید و با لحن نرمتری گفت:
« چهره اش خاطرتون مونده »....
« خیلی نه !......چون من ر و به آف تاب بودم و نور م*س*تقیم
دیدم ر و کم کرد ه بود ،فقط یادمه قد بلند بود یه کت و شلوار م شکی
تنش بود و یه عینک آفتابی بزرگ هم داشت ،از اون گرونا»!.....
سرگرد پوف کش دار ی کشید  ....خود کارش را برداشت و در حالی که
ر وی کاغذ پیش ر ویش چیز ی یاد داشت می کرد گفت:
« می تونید تشاریف ببرید  ،ولی تا اطالع ثانو ی از تهران خارج نشاید
شاید نیاز باشه بازم بیاید این جا »...
نفس های حبس شده ی خانوم صابری به پرواز در آمد و گویی منتظر
همین جمله بود ،تند و تیز از جایش برخاست و بیرون رفت .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶[ ,
ا ستی صال چاه عمیقی ا ست که وقتی به داخلش پرتاب می شو ی
افکار منطقی و حس های خو بت لبه ی چاه جا می ماند و حس
ّ
های بد خوش و خرم همراهت راهی ته چاه می شود !....
ناتوان از فکری منطقی و م*س*تمر ! طول و عرچ سااوییت چند
متری اش را گز می کرد و باز راه رف ته را بر می گشااات ..ر وی مرز
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بالتکلیفی ایسااتاده بود ،یک سااو دلش بود و گیسااو ،وساامت دیگر
خانواده اش ....باید مراعات قلب بیمار پدرش را هم می کرد.
خسته از راه رفتن بی حاصل ر وی لبه ی تخت نشست و چشمانش را
برهم ف شرد،خ سرو تمام راهها را به ر ویش ب سته بود و افکار بی سرو
سامانش از هر سویی که می رفت باز هم به بن ب ست می ر سید ....
گویی ر وی ل به ی تیغ قدم می زد که با هر گام درد ی عمیر م یان
دلش جای می گرفت ....
کالفه از این ساار درگمی پنجه های هر دو دسااتش را میان موهایش
فرو برد و سر برداشت و ر و به باال زمزمه وار گفت:
« یا رب العالمین به دادم برس  ....خ سرو بختک زندگیم شده و برام
نه راه پس گذاشته و نه راه پیش »....
میان شش و بش افکار بی سرو سرو سامانش ،در با صدای تقه ی
کوتاهی باز شااد ،مهرانگیز خانوم هی کل گردو تشلی اش را به داخل
ک شاند و ر و به فرهنگ که و سط سوییتش بالتکلیف ای ستاده بود،
گفت:
« مادر بعد از ده ر وز از سفر برگ شتیم بیا پایین تا یه دل سیر تما شات
کنیم ،چیه همش چشید ی تو ی این س ای و هشاات متر جا !....؟ در
ضاامن حاجی نمازش تموم شااد منتظرته ،گویا می خواسااتی  ،یه
مطلبی ر و بهمون بگی »!....
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یک مطلب نبود و هزاران حرف نگفته داشاات !....نفس هایش ،
سنگین و کش دار از سینه اش خارج شد  ...سری جنباند و کوتاه
جواب داد:
« چشم .....شما برید ،منم ا ن میام »....
مهرانگیز خانوم که رفت او هم بسم الهی گفت و راهی شد ....
***
جلسه ی خانوادگی شان مثل همه ی قرار های تابستانی ر وی تخت
چوبی کنج حیاط بر پا شااد  ...حاج رضااا صاادر تخت نشااساات و
مهرانگیز خانوم هم کنارش  ....با کمی فاصااله فرزانه و فرامرز و الهه
نشسته بودند....
فرزانه حبه انگور یاقوتی درشتی برداشت و به دهان بردو پشت چشمی
برای الهه باریک کرد ،گفت:
« به خسرو هم زنگ زدم  ،تو ی اتوبان کرجه و داره میاد ،اگه یکم صبر
می کرد ی اونم تو ی این جلسه ی خانوادگی شرکت می کرد »....
ا سم خ سرو نظم ذهنش را بهم ریخت دانه های افکارش را پخش و
پال کرد  ....زیر چشاامی به پدرش نگاه کرد باید مراعات حال او را می
کرد و حرفهایش را ش سته و رفته می گفت بعد از نف سی عمیر جمله
هایش را مثل میوه دساات چین کرد و بهترین هایش را اول صااف
گذا شت زیر نگاههای خیری آنها که چ شم به دهان او دوخته بودند
با صدایی نرم ر و یه حاج رضا گفت:
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« من همی شه عا شر این جل سه های خانوادگی بودم و هیچ وقت
فکر نمی کردم ر وز ی برام این قدر سااخت باشااه ! مقدمه چینی نمی
کنم و یک راساات میرم ساار اصاال مطلب  ....می خوام با اجازه ی
شما و مامان مهری ازدواج کنم ».
حاج رضا خم شد ،حبه انگور ی گوشه ی لشش گذاشت و در حالی که
آن را نرم می جو ید  ،یک تای ابرو ی کو تاه و پر پشااتش را باال داد ،
گفت:
« مبارکا باشه باباجان  ...این دختر خوشبخت کیه !....؟»
آب دهانش را فرو داد ،گویی قحطی اکسیژن بود که نفس یکی در میان
به ریه هایش می رس اید ،بعد از تاملی کوتاه همانطور که چشاامش به
بوته ی یاس بود ،جواب داد:
« گیسو نوه ی گالب خانوم » ....
مهرانگیز خانوم به آنی چشمانش گرد شد فرزانه هم مات  ...فرامرز به
جای تبریک پوف کشاادار ی کشاایدو فقط لبهای الهه به خنده ای
وسیع پهن شد آهسته  ،گفت «:مبارک باشه »....
سگوت لنگر انداخت ،نگاهها بین هم چرخید و عاقبت نگاه حاج
رضا ر وی فرهنگ نشست و سکوت را هم شکست  ،گفت:
« باباجان مساائله ی یه عمر زندگ یه ....مهناز ر و نمی خوای عیبی
نداره این همه دختر تو ی فامیل و دو ست و آ شنا داریم د ست ر وی
هر کدومش بذار ی نه نمی شنو ی ...دختر عمه هات هم ه ستند ...
باغ سیب
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دختر دایی کوچکت هم ه ست ،ولی دور نوه ی گالب خانوم ر و خط
بکش  ....نه اینکه اسغفرالله دختر بد ی باشه ها و خدایی نکرده پشت
نجابتش حرفی باشه  ...این ر و که می گم علتش ر و هم برات می گم
 ....این خانواده دو سه ماهه که هم سایه ی ما شدند ،ولی تا به حال
یه نفر در خون شون ر و باز نکرده نه عمو نه دایی نه عمه و خاله  ....راه
دور آدم ر و عزیز می کنه ! گالب خانوم می گه یه پسر داره که رفته خارج
ولی تا به حال یه بار ن شده بین حرفها شون ا سمی از پ سرش ببره و یه
خاطره ازش تعریف کنه ....مگه می شااه کساای این همه سااال بره
خارج و یه بار نیاد به خانواده اش سر بزنه »!...
سشس زیر چشمی نگاهی به الهه انداخت و ادامه داد:
« خانواده ها وقت و صلت باید هم سنگ و هم تراز هم با شن ....
یکی مشاارق نباشااه و یکی مغرب ساایر کنه ،فامیل ما یه قبی له ی
کوچیکه که آداب و ر سم و ر سوم خودش ر و داره ،وقت عرو سی فرامرز
حرف و حدیث زیاد شنیدم ،دلم به تو خو شه که به دل پدر و مادرت
راه بیای»....
الیه به الیه فرو می ریخت  ،بی صدا  !.....مثل ک سی که در حال غرق
شدن باشد و صدایش در میان اعماق آب گم می شود ! چشمان به ا
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶[ ,
خم نشااسااته ی مامان مهری و سااگرمه های درهم فرزانه گویای
حالشااان بود  ...الهه با سااری افتاده گوشااه ی پیراهنش را م یان
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انگ شتانش می چالند ....فرامرز زانو ی یک پایش را تا سینه باال آورده و
آرنجش را به آن تک یه داده بود  ....و نگاهش به نقطه ای نامعلومی
خیره بود .
نفس های عمیقش سااینه اش را باال و پایین برد  .خب حاال وقت
ای ستادن به پای خوا سته اش بود و باید تی شه ی فرهاد کوه کن را بر
می داشاات و کفش مجنون به پا می کرد ،ساار برداشاات و با ص ادایی
محکم گفت:
« حاج رضا  ....اگه در نجابتش حرفی بود سرم و می نداختم پایین و
می گفتم چشاام اگه در بد ی مادر و مادر بزرگش حرفی بود بازم می
گفتم چ شم ولی حاج ر ضا دل این چیزها سرش نمی شه  ،قبیله و
رسم و رسوم هم نمی شناسه ! »
از جایش برخاست و با دست به سمت خانه ی گیسو اشاره کرد وادامه
داد:
« من این دختر ر و که تو ی خونه ی ر وبرو زندگی می کنه می خوام
 ....فقط با یک دلیل محکم قانع می شاام وکوتاه بیا هم نیسااتم
»!....
نفس تو ی سینه ها می چرخید و نگاهها بین هم ....
مهرانگیز خانوم لب گز ید و کو تاه و هشااادار ده نده گ فت:
«فرهنگ»!....
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حاج ر ضا چینی عمیر و مورب گو شه ی چ شمش ن ش ست ودرحالی
که نگاهش به ر وی فرهنگ ثابت بود ،کف دستش را ر و به همسرش
گرفت :
« خانوم ا جازه بده حرفش ر و بز نه..م گه نمی بینی چطور محکم
ر وبروم ایستاده»!....
لحن ساارد پدرش که دیگر باباجان اول آن نبود مثل تیری قلبش را
نشانه گرفت شرمنده ببخشید ی گفت  ،نشست و با صدای حاج رضا
سر برداشت:
« اونی که باید قانع ب شه تا ر ضا به این و صلت بدیم ما ه ستیم نه تو
 ....آقای مهندس شااما به غیر از عالقه یه دلیل محکم بیار که من و
مادرت قانع بشاایم ،اگه دار ی بگو می شاانویم...من نمی گم مهناز
خواهر خساارو ر و بگیر این همه حر انتخاب دار ی درساات دساات
گذا شتی ر وی یه خانواده ای که ا صل ون سب شون معلوم نی ست و خدا
می دونه چرا هیچ قوم وخویشی ندارند»!....
سشس نگاهش به سمت الهه چرخید که همچنان درگیر گو شه ی
پیراهن آبی رنگش بود و ادامه داد:
« اگه به الهه هم رضا دادیم به خاطر خانواده ی با اصل و نسبش بود
!.....هرچند که خانواده هامون از نظر فرهنگی هم تراز هم نیسااتند
»....
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حاج ر ضا یکه تاز میدان بود و یکی درمیان با طعنه حرفش به الهه بر
می گشت که حاال گلوله های اشکش قل قل کنان ر وی گونه اش ُسر
می خورد و جایی میان چانه اش محو می شد ....
فرامرز کالفه از اشکهای همسرش خم شد دستمال کاغذی مچاله ای
از جیب شلوارش در آورد و همراه سوییچ ما شین به کف د ست الهه
ُ سر داد  ،سرش را بیخ گوش او فرو برد و بینی اش میان موهایش جا
گرفت و پچ پچ وار زمزمه کرد:
« بهت گفتم نیا !...یه چیز ی بهت میگن و ا شکت ر و در میارن ....
پاشو برو خونه منم یه ساعت دیگه میام».....
مهرانگیز خانوم پ شت چ شمی باریک کرد و پر چادرش را ر وی پاهای
تشلش انداخت و با لحنی دلخور گفت:
« وا ....الهه جون حاجی حرفی نزد که دار ی گلوله گلوله اشااک می
ریز ی  ....من صد تا حرف از خانواده ی شوهرم می شنیدم جیکم و
در نمی اومد »!...
الهه دیگر تاب نیاورد ببخ شید ی گفت و چنگی به مانتو و شالش که
ر وی د سته ی چوبی تخت آویخته بود زد ببخ شید ی زیر لب گفت و
با همان چ شم گریان با خداحافظی کوتاهی راهی شد ...در حیاط با
صدای تقی بسته شد  .و نگاهها بازهم به سمت فرهنگ برگشت ....
حاال دیگر نه تنها صدا ها حبس سینه بود بلکه نفس ها هم جرات
بیرون آمدن ندا شتند  ! ...سکوت جا پایش سفت شد و ر وی لبها
باغ سیب
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ن ش ست  ....فرزانه که گویی منتظر رفتن الهه بود  ،دیگر تاب نیاورد و
سکوت را شکست و با لحنی ملتمس گفت:
« حاجی  ....ا شتباه کردم می دونم ولی من بودم که پی شنهاد مهناز و
فرهنگ ر و دادم و اونها به خیال اینکه این خواسااته ی دل فرهنگه
ر وی حرف من حساااب کردن تو ر و خدا من ر و پیش خانواده ی
شااوهرم بی اعتبار نکنید  ....می دونید که خساارو چقدر ر وی مهناز
حساسه  ....این ر وزها ناهید خانوم و مهناز باهام سرو سنگین شدن
،خسرو از اونها بدتر » ...
فرهنگ د ستهایش را م شت کرد جنان که درد ی میان کف د ستش
پیچید و ر و به فرزانه شد :
« خواهر من بزرگ تری و احترامت واجب ....ولی چرا ساارخود به
جای من ت صمیم گرفتی ! ....؟ نباید یه سوال از من می کرد ی !...؟
تا کی می خوای به خاطر عیبت این همه به خسرو باج بد ی!....؟چرا
مثل کبک سرت ر و فرو برد ی تو ی برف!...؟»
فرزانه رنگ از رخش پرید و نگاههاش به سمت حاج ر ضا چرخید ،
با لحنی نرم تر جواب داد:
« ا ن موضو ع بحث ما خسرو نیست پس حرف ر و نشیچون »!....
« حاج ر ضا از جایش برخا ست در حالی که از تخت پایین می رفت
گفت :
« خب انگار دعوا خواهر برادر ی شد  ....من میرم بخوام » .
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سااشس در حالی که دمشایی هایش را به پا می کرد ر وبرو ی فرهنگ
ایستاد و ادامه داد:
« تو هم خوب فکر هات ر و بکن  ...یا خانواده ات و پ شتبانی ما ...
یا دلت  !...بنشااین وخوب ساابک و ساانگین کن  ،ببین کفه ی
کدومش سنگین تره  ....و بعد تصمیم بگیر »...
حاج رضا نگاهش را از سر فرو افتاده ی فرهنگ گرفت و ر و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶[ ,
به فرامرزشد  ،گفت:
« تو هم پا شو برو  ...یه مرد نامو سش ر و تک و تنها تو ی دل شب
راهی نمی کنه »....
حاج رضااا که رفت مهرانگیز خانوم هم با چشاام غره ای جانانه به
فرهنگ پ شت سرش راهی شد  ....فرامرز وقت رفتن سرش را بیخ
گوش فرهنگ فرو برد و آهسته و نرم پچ پج وار ،گفت:
« داداش مبارکت باشااه ....از من می شاانو ی برو پی دلت  ،همون
کار ی که من کردم ».
سااشس درحالی که ساارش به ساامت ایوان خانه بود با صاادایی بلند
گفت «:مامان من رفتم از حاجی هم خدا حافظی کن »....
جلسااه ی خانوادگی بی نتی جه به پا یان رساا ید  ...و هر یک مثل
سر باز ی که ل شکرش شک سته خورده با شد به سمت و سویی رفتند ،
فرهنگ هم راهی سوییتش شد و فرزانه هم به دنبالش راهی !....
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶[ ,
گاهی شبها کش می آیند و ر وی تار هایش غ صه ها می ن شیند و تاب
می خورند ....
برای فرهنگ که همه ی راهها به گی سو ختم می شد گرفتن تصمیم
آ سان بود و محال بود از گی سو د ست بک شد  ،ولی پیش از هرچیز باید
با فرزانه حرف می زد و از شااوهر نامردش به او می گفت فردا هم به
سراغ پدرش حاج ر ضا و مامان مهری می رفت سینه سشر می کرد
ومردانه برای دلش می جنگید...
َ
و از آن جایی که به چانه ی لر فرزانه اعتماد ی ندا شت  !...محتاطانه
جمله های بی سرو سامان ذهنش را باال و پایین کرد و آن را زیر تیغ
سان سور برد  ،از مرگ سمیرا  ،گی سو و دفتر خاطرات ،کالنتری و وثیقه
هیچ نگفت ...اما از خساارو نامرد ی هایش گفت  ،حرفهایش که به
نقطه و سر خط ر سید  ،ر وی لبه ی تخت ن ش ست ،کف د ستش را
ر وی صورتش پهن کرد و با نفس عمیقی آن را تا چانه اش ُسر داد  ،ر و
به فرزانه که پایین تخت نشسته و مسلسل وار اشک می ریخت ،گفت:
« خواهر من  ...این ها ر و بهت نگفتم که بنشااینی و گر یه کنی ...
!گفتم تا دستت بیاد شوهرت چه آدمیه !بدونی که زن صیغه ای داشته
 ،خ سرو هزار تا خالف داره که هیچ سند و مدرکی علیه اون ندارم ...
تو باید کمکم کنی تا بتونیم اون سند ومدارک ر و پیدا کنیم »...
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فرزانه د ستمالش را ر وی بینی سر خ و متورمش ک شید  ،آب راه افتاده
ی بینی اش را پاک کرد و در حالی که ساارش پایین بود ،دسااتمال
کاغذی را بین انگشتان می چرخاند و نگاهش به آن بود ،با صدای پر
خط و خشی  ،گفت:
« کور شه اون بقالی که م شتری خود شو ن شنا سه  ...اگه تو تازه متوجه
شاااد ی که خساارو زن داره من خیلی وق ته که می دونم !....
خ*ی*ا*ن*ت و نامرد ی بو ی تند وم شمئز کننده ای داره و از صد
فرسخی بوش ر و می تونی حس کنی !...
ولی خالف هاش خبر تازه اس برام  !...به فکر جمع کردن ساا ند
ومدرک از خ سرو نباش !....اون جایی نمی خوابه که آب زیرش بره !...
خسارو عادت نداره پول نقد زیاد تو ی دسات و بالش نگه داره وا سه
همین ما تو ی خونه حتی گاو صااندوق هم نداریم که بخواد چیز ی
ر و مخفی کنه ! تو ی خونه ی ما یه پر کاغذ به درد به خور هم به پیدا
نمی شه !چه بر سه سند و مدرک !...شنا سنامه و د سته چکش هم
همیشه همراهشه » ...
فرهنگ به آنی ساارش به ساامت او چرخید  ،آن چنان که مهر های
َ
گردنش تقی صدا داد و ناباور نگاهش کرد !...آن هم با چ شمانی که از
تعجب گرد شده بود!
فرزانه لبهای خشکش را تر کرد  ،به چشمان فرهنگ خیره شد و بعد
از تاملی به قدر یک نفس ادامه داد:
باغ سیب
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« عکس این خانوم ر و تو ی گوشاای خساارو د یده بودم  ....زن
خو شگلی بود ،خدا رحمتش کنه صبح که لباس های خ سرو ر و می
دادم خ شک شویی  ،اعالمیه ی فوتش ر و تو ی جیب کتش پیدا کردم
 ....یه چند ر وز ی می شه که فوت کرده »....
کالفه پوف پر صدایی ک شید و لپ هایش را از حرص انبا شته در سینه
اش خالی کرد  ،از جایش برخاست  ،ر وبرو ی او ایستاد و با صدایی گویی
از اعماق چاه در می آید  ،کوتاه پرسید:
» تو ....می دونستی خسرو زن داره و هیچی نگفتی! ...؟»
فرزانه دل از دسااتمال کاغذی مچاله شااده ی دسااتش کند  ،آن را به
گو شه ی پرتاب کرد و با همان چ شمان گریان و صدایی که می لرزید،
گفت:
« آره می دونستم و سکوت کردم  ،چاره ای نداشتم  ...نگو طالق که
من تح مل ندارم یه بیوه زن نازا بشاام و اول جوونی پیرمرد ب یاد
خواستگاریم یا یه مرد با چند تا بچه و بشم له له ی توله هاش !....
چیز ی نگفتم چون دلم نمی خواد بشاام لر لر دهن فام یل
جماعت و از سر دل سوز ی که نازام یه آخه بذارن اول جمله ها شون
....
سکوت کردم چون نمی تونم مثل گلی مادر گی سو شیر زن با شم و
حقم ر و از جامعه ی مرد ساالر بگیرم  ....نمی تونم مثل اون صبح تا
شب جون بکنم و نگاههای چپ و راست مردم ر و تحمل کنم ....
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نمی گم گیساو دختر بد ی که خیلی هم خوبه  ،مادرش شایر زنیه که
آرزو دارم مثل اون با شم .ولی من نادونی کردم و خود شیرین شدم و
بدون م شورت با تو  ،حرف تو و مهناز ر و پیش ک شیدم و خ سرو مهناز
هم ر وی هوا حرفم ر و قاپ زدنند ....
اگه رضا به این وصلت ند ی ر وزگارم ر و سیاه می کنه ....نگاه به خنده
هام و قر بون صاادقه هاش نکن ! مار ی که بلده چه جور ی نیش
بزنه ....اگه چیز ی نگفتم مراعات حال بابامون کردم و مامان مهری
ر و  ...که پا به سن گذاشتن و به قدر خودش سختی کشیدن  ،حساب
قلب مریض بابا ر و کردم و ال ل شادم !...نمی خواساتم من بار ر وی
شااونه های زندگیشااون باشاام  .این شااگرد خسااروئه ؛تو ی خلوت
سرکوفتش ر و دارم و تو ی جمع قر بون صدقه ها شو ....وا سه همینه
که من مدام این جا هستم و از خونه و زندگیم فرار ی !...
با این گند ی که زدم  ،حاال آتو افتاده دسااتش و با بهانه و بی ب هانه
اذیتم می کنه ،گفتم یه چند ر وز برم سفر ازش دور باشم شاید بهتر بشه
ولی از وقتی اومدم محل سااگ هم بهم نذاشااته و دیشااب جلو ی
دوستاش که اومده بودن خونمون خار و خیفم کرد»....
فرهنگ گیج شااده بود !....حس خفگی تا حلقش باال آمد ،خساارو
د ستهایش را ر وی گلویش گذا شته و بی صدا و نامرئی آن را می ف شرد
....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶[ ,
باغ سیب
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نفس سنگینش را قورت داد  ،حاال صدای او هم می لرزید :
« فرزانه جان ! عزیزمن  ...خواهر گلم ،تو اراده کن خودم یک تنه
جلو ی خسرو که سهله ر وبرو ی دنیا هم می ایستم  ....پشتت می شم
چرا خودت ر و شکنجه می د ی  ....عزت نفست چی می شه !...؟ در
ثانی  ،من گی سو ر و می خوام خیلی هم می خوام  ....چطور راضی می
شی از دلم بگذرم ! ....؟»
فرزانه ر وی دو زانو قامتش را راساات کرد و به پای فرهنگ خودش را
آوی خت  ،دساات هایش را دورآن حل قه کرد و محکم آن را گر فت و با
اشکهایی که تمامی نداشت  ،جواب داد:
« داداش ...فرزانه ر و کفن کرد ی به من نگو نه ! ....حاج رضااا که
مخالفه و می گه هر ک سی غیر گی سو  ...پس ر ضا بده به مهناز  ...می
شااناساامت مثل فرامرز چموش نیسااتی و باال ی حرف حاج رضااا و
مامان مهری حرفی نمی زنی»....
ا ستی صال طنابی شد دور افکارش  ....سر بردا شت و ر و به باال زیر لب
زمزمه کرد:
« چه کردم به درگاهت که می خوای عقوبتم کنی !...؟ اگه امتحانه
واسه ی دلم خیلی زیاده » !...
دسااتهایش را ر وی موهای فرزانه گذاشاات و نوازش وار آن ها را لمس
کرد و نرم گفت:
« من با گیسو حرف زدم نامردیه که بخوام بهش پشت کنم »!....
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« می رم ازگی سو عذر خواهی می کنم به گلی هم می گم مق صر منم ،
می گم تو نمی خواسااتی و به خاطر من مجبور شااد ی ،اون می دونه
من چه زندگی سگی دارم و حرفام ر و قبول می کنه »...
فرهنگ درمانده تر از هر وقت دیگری چشاام هایش را بساات فرزانه
برای همه درد ها ن سخه دا شت غیر از دل وامانده ی او  !...و حاال این
خواهر بزرگتر ر وی اسااب خود خواهی هایش نشااسااته و بی امان می
تاخت  .و از او سشری برای خوشبختی خودش می ساخت ...
« تکلیف دلم چی می شه  ...اونی که پیش گیسو گذاشتم !....؟»
فرزانه قدر ی از او فا صله گرفت  ،سرش را باال ک شاند ....و با هر هقی
که صدایش را بریده ،بریده کرده بود ،جواب داد:
« غلط کردم  ...فالن خوردم که تو ر و تو ی این مخمصااه انداختم .
همش تو ی زندگی تو سنگ می ندازم  !...اون دختره تو ی دانشگاه ر و
که می خوا ستی ،من پروندم و این هم از گی سو  !...ا صال اگه حاج رضا
راضی شد تو با گی سو عرو سی کنی من دیگه هیچی نمی گم ا صال خفه
می شاام !ولی اگر به گیسااو رضااا نداد  ...مردونگی کن و برادر ی ر و در
حقم تموم و ب یا مهناز ر و بگیر  ...به خدا دختر خوب یه ساارش به
زندگی خودشه  ...خدا ر و چه دید ی شاید بهش دل بستی » !...
چ شم هایش را ب ست تا غم خوابیده و التماس ن ش سته در چ شمان
خواهرش را نبیند  !....تصویر گیسو پیش چشمانش تاب می خورد ..
« اگه اصال بخوام قید ازدواج ر و بزنم چی !....؟»
باغ سیب
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فرزانه با پشت دست اشکهایش را پاک کرد :
« داداش  ...خساارو می خواد زن بگیره  ...یه زن عقد ی که اساامش
بیاد تو ی شاناسانامه اش ....دلیلش ر و هم داره ؛نازایی من  ....چند
وقت یه که زمزمه اش ر و می کنه ،اگه مهناز ر و بگیری دی گه جرات نمی
کنه غلط اضافه ای بکنه و من ر و آزار بده » ....
منطر های فرزانه را نمی فهمید !...چ شماهایش را باز کرد  ،نگاهش
به سمت او خم شد و با لحنی نرم گفت:
« خواهر من از چی می تر سی !...؟ تا کی می خوای به این باز ی ادامه
بد ی!...؟ازش طالق بگیر چرا عمرت ر و حروم نامردیش می کنی
!....؟ کمکت می کنم درساات ر و ادامه بد ی و ساارت ر و تو ی جامعه
بل ند کنی  ،چرا این ه مه و قت ه مه چی ر و از ه مه پنهون کرد ی
!....؟ چرا ر وی کارها و اذیت هاش سر پوش گذاشتی !....؟ اگه تو هم
نگی من به حاجی و مامان مهری می گم »...
ُ
فرزانه حلقه ی دسااتانش را ش ال کرد ،ساارش را قدر ی باال کشاااند و
ملتمس ،گفت:
« داداش دون ستن و ندون ستن حاج ر ضا و مامان مهری درد ی ر و از
من دوا نمی کنه ! فقط غصه ی من به غصه هاشون اضافه می شه !
اگه من هم راضی به طالق بشم  ،خسرو محاله که من ر و طالق بده
 ....این ر و خودش بارها گفته ....میگی چیکار کنم ؟ برم درخوا ست
طالق بدم و بیام پیش شااما ها بساات بشااینم که طالقم بده  ،اون
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وقت میره تو ی فامیل دوره می افته و به آبرومون چوب حراج میزنه
خودش یه بار که می خواسااتم به قهر بیام پیش شااما بهم گفت...
خ سرو بلده چه جور ی پا بذاره ر وی رگ حیاتی حاج ر ضا که آبرو شه
!...
از اون گذشته  ...کدوم دادگاه ر و می شناسی به خاطر اذیت و آزار کالمی
و زخم ز بون مرد ی ،اون ر و توبیخ کنه!....؟ اصااال مگه خساارو زیر بار
میره  !....ز بون چرم و نرمش مار ر و هم خام خودش می ک نه برم
ر وبرو ی قاضی بای ستم و بگم چی ....؟شوهر بد دهنه و تو ی خلوت
با ز بونش آزارم م یده ؟ بگم خرجی نم یده ،که پرو پیمون م یده  ...از
خونه و زندگیم کم گذا شته که نگذا شته  ! ...بگم د ست بزن داره ،که
نداره  ...بگم به فکر تجد ید فراشااه چون من نازام  !...می بینی هر
طرف که برم می رسم به بن بست ! ....به خدا قسم چشمم به مال و
منالش نبود ! منه احمر خام ز بون بازیش شاادم که بهش بله گفتم
»...
عجز و درماندگی مثل پیچک به دور افکارش پر پیج و خم تاب خورد
 ....نفس های درمانده اش را با دم و بازدم عمیقی عوچ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶[ ,
کرد  ،جلو ی پای فرزانه زانو زد و چتری های سرگردان ر وی صورت او
را پس زد و در حالی که د ستش به ر وی صورت او بود و خیره به نگاه
خیسش ،گفت:
باغ سیب
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« دی گه جلو ی پای هیچ مرد ی زانو نزن  ...حتی اگه اون مرد برادرت
باشه !»
فرزانه باز هم چشاامان خیسااش پر آب شااد و در آغوش برادرانه ی
فرهنگ که بو ی مرد ی می داد فرو رفت.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۵۶ ۲۹.۱۰.۱۶[ ,
شااب و ماجراهایش کش آمد و از خانواده ی فتوحی ها گذشاات و
سنگینی آن تا خانواده ی درخشان ها امتداد پیدا کرد....
عقر به ی بزرگ ساااعت با آن لنگ درازش به سااختی از ده گذشاات
،گالب خانوم نگاه ممتددش را به ساعت دوخته بود و چ شم از آن بر
نمی داشاات قل قل های کتری ر وی گاز ،با قل قل های دلشااوره
هایش هم نوایی می کرد  ....عاق بت تاب ن یاورد و ر و به گیسااو که
ر وبرویش آن سو ی میز آششزخانه نشسته بودو با نوک انگشت خطوط
فر ضی ر وی میز ر سم می کرد شد و د ستهایش را دایره وار ر وی سینه
اش تاب داد ،گفت:
« ازدلشااوره دلم داره قل قل می کنه این دختر ک جا جا مونده یه
باردیگه موبالیش ر و بگیر ببین پیداش می کنی....؟»
سشس از پ شت میز بلند شد و در حالی که از آ ششز خانه خارج می شد
،غرولند کنان با خودش می گفت:
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« خدا رحمت کنه پدر رییساات ر و حاال واجب بود برای مسااجد بری
قزوین !....صبح که می خواست بره بهش سفارش کردم ها که چشم
ر وز راه بیفته و تا آخر مراسم نشینه»...
دل شوره مثل یک بیمار ی م سری دل گی سو را هم درگیر خود کرد ،از
مامان گلی و این همه بی فکری بع ید بود !....دلشااوره هایش را به
همراه موهای آشفته اش پس زد سرش را کج کرد و با صدایی بلند ر و
به پذیرایی گفت:
« زنگ زدم آنتن نمیده ....یه کم صاابر کنیم شاااید خودش زنگ زد
»....
گی سو این را گفت و همان هم شد ،قرقر تلفن تازه ازتوقیف درآمده
اش خوش خبر شد !....شتاب زده هول و دست پاچه صندلی را پس
زدو پا یه های آهنی اش قیژ قیژ ک نان معترچ اعالم حضااور
کردند....وگی سو بالفا صله دکمه ی تماس را ف شرد صدای اعتراچ او
هم بلند شد:
« مامان از دلشوره خفه شدیم کجایی ؟چرا نیومد ی!؟»
گلی ن گاهش را در تاریکی جاده ی فرعی که به اتو بان منتهی می
شدکش داد که تنها ر و شنایی اش نور ماه آ سمان بود و ستاره هایش
!....
گویی در چاه تاریکی سااقوط کرده باشااد که جز تاریکی هیچ نمی دید
،پر حرص با نوک پا ضار به ای حواله ی الساتیک پنچر شاده کرد و
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

532

دستی به پر شالش کشید ،نگاهش را درتاریکی چرخی دادو آن ق سمت
را که خسرو سایه به سایه اش می آمد و به لطف این جاده فرعی گمش
کرده بودفاکتور گرفت ،گفت:
« گی سو گوش بده ببین چی می گم ...تو ی ر ودر بای ستی افتادم مجبور
شدم یکی از همکار ی شرکت ر و که خونه ی پدرشوهرش همین دور
بر ها ست بر سونم برای همین دیر شد حاال هم افتادم تو ی جاده
خاکی پنچر کردم ،همین که پنچری ر و بگیرم راه می افتم  ،اگه نشااد
تماس بگیرم نگران نشو این جا موبایل آنتن نمیده»....
گالب خانوم در آ ستانه ی در آ ششزخانه ای ستاده بود پر ر و سری فیروزه
ای رنگش را پس زد به سمت گی سو آمد تا خودش با گلی حرف بزند
اما مجالی نشد و بوق اشغال جایگزین صدای گلی شد .....
باز هم هر دو زیر سایه ی سنگین دلواپسی نشستند!....
*
گلی پوف بلند ی ک شید ،نگاهش را از صفحه ی موبایلش گرفت که
آنتنش ر وی یک خط نصفه و نیمه مثل یو یو می رفت و می آمد.
ترس و تنهایی د ست به د ست هم خوفی به دلش سرریز کرد ..دیگر
خبری از خ سرو و سایه ی سیاهش که از تهران گام به گام همراهش
بود خبری نبود....
درنگ بیش از این جایز نبود و باید دساات به کار می شااد  ....قفل
فرمان را که میله ی بلند قطور ی دا شت را در د ستش محکم گرفت
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ما شین را دور زد و به سمت صندوق عقب ما شین رفت و لی مجالی
برای باز کردن صاندق عقب پیدا نکرد و با صادای دیلینگ دیلینگ
مو بایلش و د یدن اساام «م .فخار » دکمه ی تماس را زد و این بار
صاادای معترچ مهرداد که چیز ی شاابیه به فریاد بود به اسااتقبال
گوشش آمدو با اولین بله ی او،گفت:
« گلی !جون به ساارم کرد ی یک ساااعته دارم می گیرمت چرا جواب
نمی د ی!....؟»
صاادای عصاابی مهرداد یک دنیا دلواپساای همراهش بود ....لبهای
خ شکش را تر کرد در حالی که مردمک هایش را در تاریکی دایره وار می
چرخاند ،جواب داد:
« مهرداد این جا مو با یل آنتن نم یده  ...ا ن هم پنچر شاادم ....
اومدم پایین پنچری بگیرم»
مهرداد دسااتی به م یان موهایش فرو برد ،آنها را به عقب هل داد و
عصبی تر از قبل غرید:
«منه بی غیرت بهت گفتم این همه راه ر وتنها نرو بذار باهات ب یام
 ...گفتی جلو ی همکارام بده حرف در م یارن!....حاال کجا هسااتی
بگو بیام دنبالت»!....
گلی از ترس اینکه تکان بخورد همان یک خط آنتن هم پرواز کند و
برود از جایش تکان نمی خوردمثل مجسامه ایساتاوه بود! ساعی کرد
اوضاع را عاد ی جلوه دهد:
باغ سیب
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«نه بابا ....کار ی نی ست می دونی که خودم از پ سش بر میام ....جای
نگرانی نیس»....
مهرداد از نگرانی ،اضطراب تا حلقش باال آمده .....زیرک تراز آن بود که
لحن گلی را نشناسد.و این بار با لحنی محکنم تر گفت:
« گلشر ....بگو کجا هستی بیام دنبالت»....
« کجا بیای!....؟ من تو ی یه جاده ی فرعی که به اتوبان منتهی می
شه پنچر کردم...تا تو برسی ساعت از یک صبح شده ...نگران نباش
خودم ردیفش می کنم الب ته ا گه تو و گیسااو یه خط در میون ز نگ
نزنید»!....
مهرداد انگشااتانش را در هم مشاات کرد و آن را ر وی تحریرش کوبید،
رگ های گردنش متورم شااده اش به قطر یک مداد باال آمده بودو با
هما
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۵۶ ۲۹.۱۰.۱۶[ ,
ن لحن عصبی غرید:
«گلی از دست تو ! ....گلی از دست تو  !.....دار ی دقم مید ی!...نامردم
اگه تا آخر تابستون تو ر و نیارم خونم .....دیگه محاله به حرفت گوش
بدم.برو تو ماشاین بنشاین پنجره ر و بکش باال ودر ر و هم قفل کن
وزنگ بزن امدادخودر و»....
گلی با د یدن ماشااینی که با چراغ های ر وشاان دل تاریکی را می
شااکافت و به ساامت او می آمد ،نفس هایش هم بو ی ترس گرفت
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 ،صدای چر خ هایش ر وی دل جاده خاکی صدای دلهره آور ی را در
دل شب جار ی می کرد ...
مهرداد با سکوت پ شت خط چندبار گلی ،گلی گفت و گلی بی توجه
به صاادای مهرداد،چرخید تا قفل فرمان را از ر وی کاپوت صااندوق
عقب بردارد که همان نصفه ونیمه آنتن هم پر زدو رفت...
مشااامش پر شااداز بو ی خاکی که از زیر چر خ های ماشااین به هوا
بلندشااده بود ...قدم هایش راتند کرد وهمراه قفل فرمان به طرف
ماش این دوید اما مجالی نشااد و خساارو ماش اینش را همان میان راه
خاموش کرد ،پیاده شدو به سمت او دوید  .گلی باد شد و دوان دوان
ماشااین را دور زد خودش را به دا خل پر تاب کرد ،پنجره ها را باال
ک شید...نفس نفس زنان چ شم به تاریکی دوخت و بادیدن صورت
پهن خسرو هینی کشید و قدر ی از پنجره فاصله گرفت.
*
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶[ ,
نفس هایش هم بو ی ترس می داد ...اضااطراب چون ط نابی دور
گلویش حلقه شد ...
خسرو با انگشترش ضر به ای به شی شه زدو صدای تر تر آن دلهره به
جان گلی ریخت....و با صاادای خساارو سااعی کرد به ترس خوابیده
درالیه ی دل و جانش غلبه کند....
« نترس کاریت ندارم....اومدم کمکت ،ماشینت خراب شده....؟»
باغ سیب
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برای باور کردن حرفش نیاز به اعتماد دا شت ...و در حال حا ضر ذره
ای در او یافت نمی شااد !....سااوییچ را چرخاند وسااعی کرد با همان
الستیک پنچر راه بیفتد اما تالشش آب در هاون کوبیدن بود،،سرعت
َ
ما شین با گام های خ سرو برابری می کرد و مثل پای لنگ که شل
می زند باال و پایین می شد ،با صدای خش دار خ سرو که پس زمینه ی
صدای چر خ ها ر وی دل جاده ی خاکی بود سرش به سمت او که
جفت پنجره بود چرخید.
« به جان مادم ،به مرگ مهناز کار یت ندارم ...ب یا پایین کمکت
کنم.ماشینت پنچر شده»
گلی به ناچار ای ستاد و نفس سنگینی از ریه اش بیرون آمد و سرش به
سمت شیشه چرخاند:
« خودم می دونم ....برو ،من به کمک تونیاز ی ندارم ،وا سه ی چی از
تهران دنبالم هستی!؟»
خسرو گامی به عقب برداشت..دستهایش را به حالت تسلیم باال برد و
ر و به او که صدایش از پشت پنجره کمی گنگ بود ،گفت:
«با شه ،با شه ببخ شید....یه کم شی شه ر و بده پایین تا صدامون بهم
برسه»...
گلی به قدر دو بند انگشت پنجره را پایین کشید  ،فریادش هم ازترس
افتان وخیزان ولرزان بود...
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دم خرو ست ر و ببینم یا قسم حضرت عباست ر و  !....ا ن زنگ می
زنم صد و ده ،ا صال برای چی تا این جاتعقیبم کرد ی !...؟تو از فرزانه
خجالت نمی کشی!....؟»
«خسرو دستهایش را پایین آورد و سرش را به سمتی که از آنجا آمده بود
چرخاند ،جواب داد:
 «،اومدم دنبالت ،چون مثل آهن ر با می مونی  ....شیر زنی ! رفتارت
ه مه ر و وادار به احترام می ک نه ای کاش فرزا نه هم م ثل تو بود !..
خودمم نمی دونم چه مرگم شده»!...
گلی چهره ی ساه گوش و چانه ی دراز بازجو پیش چشامانش جان
گرفت ،لحظه ای که از خ سرو ساالر ی ،هم سر صیغه ای سمیرا می
پرسید.....از دفتر خاطراتی که نخوانده مجبور شد آن راتحویل اداره ی
آگاهی بدهد!.میان شش و بش افکارش صدای خسرو دوان دوان از راه
رسید:
گلی خانوم بیا پایین ....بذار پنچری ماشااینت ر و بگیرم ...من این
منظقه ر و می شااناساام ،لونه ی خالف کارها و قاچاچی هاساات
..گیرشااون بیفتیم نه به شاامارحم میکنن که زنی و نه به من با این
ما شین ..وقتی اون خانوم ر و گذا شتی در خون شون دیدم ،دار ی راه ر و
اشتباه میری ! گفتم متوجه می شی و برگرد ی ،سرجاده منتظر موندم
وقتی دیدم نیومد ی اومدم دنبالت....از نور موبایلت پیدا کردمت»...

باغ سیب
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گلی نفس هایش را قورت داد ،لبش را تر کرد ون گاهش رادر تاریکی
چرخاند ،م*س*تا صل از فکری منطقی اولین ت صمیم ذهنش را به
ز بان آورد ،گفت:
«اگه می خوای حرفت ر و باور کنم ،بروتو ی ماشااینت بنشااین  ،ازم
فاصله بگیر و فقط چراغ های ماشین ر و ر وشن کن تا بتونم راحت
پنچری بگیرم »...
خ سرو دو د ستش را ر وی کمر بندش گذا ست و طبر عادت آن را با
یک حرکت باال کشاید ،تو ی تاریک و ر وشاان شااب چشاامان زنی را
دیدکه به پای آبرویش مردانه ایسااتاده بود ونه از جنس ساامیرا بود و نه
شباهتی به فرزانه داشت ! علی رغم تمام میلش که می خواست قدمی
مثبت برای جلب توجه گلی بردارد،تسلیم خواسته ی او شد ،گفت:
« با شه من میرم ...فقط عجله کن ،بعید نی ست سرو کله ی دو یا
سااه تاشااون ،این طرفها پ یدا بشااه ،فقط کاف یه نور چراغ ها ر و
ببینن...اون وقت کارمون با کرم وکاتبینه»....
خساارو می گفت و دلهرهای گلی مثل یک گیاه قد می کشاید ....آن
چنان که صدای ِخس ِخس نفس هایش را هم می شنید،

با دور شدن خ سرو ور و شن شدن چراغهای ما شین  ،تر سان و لرزان

پیاده شد ودر حالی که یک چ شمش به خ سرو بود  ،جک رااز پ شت
ما شین بردا شت وترو فرز م شغول شدو خ سرو با نگاهی تح سین
برانگیز در تمام مدت او را تماشا می کرد....
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شااب با دلهرهایش برای گلی ،گیسااو وگالب خانوم به انتها رس اید و
گی سو با دیدن ما شین مادرش از ر وی جدول کنار پیاده ر و بلند شد
وسرش را ر و به آسمان دود گرفته ی شهر داد و از ته ته دلش گفت :
« خدایا شکرت»....
سشس ر و به گالب خانوم شد و شتاب زده گفت:
«مامان بزرگ ،مامان بزرگ ......مامانم اومد»...
گالب خانوم دستی به پر چادر گل گلی اش برد و با گوشه ی آن اشک
هایش را پاک کرد ،دستش ستون زانو ها شد و برخاست ،گفت:
« الحمدالله ......بذار ب یاد گوشااش ر و حسااابی می پیچونم...ببین
چطور ی از غروب تو ی هول وال افتادیم»!...
اما تمام خط و نشااان کشاایدن های گالب خانوم بادیدن چهره ی
خسااته و لباس های خاکی گلی ،چر خ زنان دود شااد و به هوا رفت
،گفت:
«الهی دورت بگردم .آدم بایدخودش عاقل باشه !...چقدر بهت گفتم
چشم ر وز حرکت کن»...
گلی از خسااتگی نای حرف زدن نداشاات و لحظات دلهره آور ،مثل
بار ی ر وی شانه هایش سنگینی می کرد .لحظاتی که مجبور به اعتماد
شد و پ شت سر خ سرو به راه افتاد تا به اتوبان بر سد و با دیدن چراغ
های آن که مثل کرم شب تابی از دور سو سو می زدند ته دلش قدر ی
آرام گ
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶[ ,
رفت.
گب سو ا شکهایش رابا پ شت د ست پاک کرد و د ست مامان گلی اش را
گرفت ب*و*سید ،گفت:
«بریم مامان ...خدار و شکر سالم برگشتی»....
وقتی سه زن دلخوش به ح ضور هم شانه به شانه ی هم به خانه
برمی گشتند،مهرداد فخار کمی آن سوتر درماشینش نشسته و باچشمانی
لبریز ازا شتیاق گلشرش را تما شا می کرد که به همراه دختر و مادرش به
خانه بر می گشت ....
****
ر وزها هم رنگ دارند و هم بو ....بعضاای ر وزها خوش رنگ هسااتند
و بو ی خو شی هم دارند ،چنان که م شامت را نرم و دلن شین به نوازش
می گیرد .ولی بعضاای ر وز ها از ر وی رنگ تیره اش می توانی بویش را
هم حدس بزنی!....
گی سو با شنیدن صدای خوش و بش مهرانگیز خانوم با مامان گلی و
مامان بزرگ گال بش چهره ی فرهنگ پیش چ شمانش جان گرفت
و خوشی هورا کشان به جانش سرازیر شد و قلبش در تالطمی شیرین
افتاد  ...نگاهی به ساعت کنار تختش انداخت که ده صبح را ن شانه
رفته بود!
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اشتیاق شنیدن حرفهای مهرانگیز خانوم ،مجالی برای خشک کردن
موهای خی سش ندادو مثل بر چ سب گو شش را به در اتاقش که ر و به
پذیرایی باز می شد چسباندو یک سره گوش شد.....
مهرانگیز خانوم خم شد  ،پی شکش سوغات دیار عشر و زیارت را نرم
به سمت گالب خانوم هل داد  ،گفت:
« نا قابله از آب گذشته است...ان شاءالله قسمت شما هم بشه»....
سشس پر چادرش را پیش کشید ،لبه ی آن را گرفت و آن را قدر ی تاب
داد ر و به گلی ،گفت:
«چه سعادتی ! فکر می کردم سر کار باشی مادر»....
گلی که همچنان کوفتگی دیشااب و ترس و دلهره هایش را یدک می
کشاید ،طره ای از مو ی خوش حالتش را پس زد و با لبخند کم رنگی
،جواب داد.
« شااما لطف دارید  ..دیدن شااما نعمتیه برای من ،امروز مرخص ای
هستم فرزانه جون چطورند...؟»
« خدار و شکر خوبه  ...سالم داشت خدمتتون دیشب شوهرش دیر از
کر ج برگشت شب ر و پیش ما موند و صبح ز ود رفت »....
سشس بی آن که سرش را بچرخاند مردمک هایش را به اطراف تابی داد
 ،پرسید:
« گیسو جون خونه نیست!...؟»
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گالب خانوم قدر ی چشاامانش را ریز کرد و چند چین مورب کنارش
خوش نشستند...پس و پشت این سوغاتی های پر و پیمون  ،زر شک
 ،نقل و نبات و آب نبات قیچی های از آب گذشااته حرفهای زیاد ی
بود ....خم شد در بلور ی قندان را بردا شت و قدر ی به سمت او هل
داد ،گفت:
« تو ی اتاق شه ...تازه از حموم بیرون اومده  ،داره لباس می پو شه ا ن
می گم بیاد خدمتتون»....
مهرانگیز خانوم به مبل تکیه داد ،چادرش پس رفت وموهای زیتونی
رنگ شااده اش که از فرق باز کرده و محکم آن را از پشاات بسااته بود
نمایان شد و بعداز تاملی به قدر یک نفس ،گفت:
« مزاحمش نمی شاام  ،راسااتش ر و بخواهیداومدم با خودتون حرف
بزنم حاال که گلی خانوم هم هست دیگه چه بهتر»....
سااشس حرفهایش راداخل ساابدمصاالحت ری خت و آن را غر بال
کرد...خوا ستن های فرهنگ در سبد جا ماند و گفتگو ی تلفنی اش
با الهه از سبد بیرون افتاد بعد از درنگی کوتاه  ،گفت:
« ماشاااء الله گالب خانوم دن یا د یده اساات و می دونن جوون ها
نشختگی های خود شون ر و دارند  ...صبح با عرو سم «الهه » تلفنی
صحبت کردم یعنی خودش زنگ زد گویا یه حرفهایی به شما گفته که
نباید می گفت»....
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گی سو موهای خی سش را که چیک چیک ازآن آب می چکید ،پس زد
و ر وی شانه ی چشش جمع کرد و تا جایی که جا داشت گوش هایش
را ر وانه ی پذیرایی کرد ....
گالب خانوم تا ته ته حرفهای او را نگفته خواند و نگاهی به در بسااته
اتاق انداخت  ...اما گلی خانوم هنوز چند و چون ماجرا برایش مبهم
بود و مشتاق شنیدن جمله های بعد ی بود !....
مهرانگیز خانوم قیافه ای حر به جانب به خود گرفت و سااری به
اطرا ف تکان داد و اضافه کرد:
« الهه می گفت در نبود من قول خواستگار ی ر و به شما داده  ....واال
به خدا قساام ر وح من هم خبر نداشاات  ....گالب خانونم بهتر
میدونن قبال هم خدمتتشااون گفته بودم که خواهر دامادمون «مهناز
» ر و برای فرهنگ تکیه گرفتیم  ...من بچه ام ر و می شناسم ِگلش با
فرامرز زمین تا آساامون فرق می کنه! محاله ر وی حرف من و پدرش

حرف بزنه دیشااب هم بهش گفتم اون هم قبول کرد...اومدم عذر
خواهی و بگم سوء تفاهم پیش اومده » ....
اخم های گالب خانوم که هر چند سال نور ی ر وی پی شانی اش می
نشست  !...پر و پیمان گره ای به ابرو هایش انداخت  .گلی هم دست
کمی از او ندا شت و حاال از اح ساس گی سو به فرهنگ و خوا ستگار ی
الهه و رضااایت فرهنگ با خبر شااده بود  ،حس بد خجالت وساار
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شک ستگی به ا ستقبالش آمد و اخم غلیظی میان ابروهایش ن شاند ...
با صدای گالب خانوم سر برداشت و نگاهش پی او رفت:
« مهرانگیز خانوم آدم باید خودش عاقل باشااه ،خیالتون راحت ما
ر وی پ سر شما ح سابی باز نکرده بودیم ،الهه خانوم یه صحبتی کرد ،
تموم شد و رفت  ...ان شاء الله خوشبخت بشن »...
مهرانگیز خانوم که انتظار این برخورد معقول را نداشاات و تصااور می
کرد با واکنش ت ند ی موا جه می شااود  ،برای توج یه حرف هایش
دومین در وغش را هم گفت:
« را ستش ر و بخواهید فرهنگ صبح که می رفت سر کار بازم از ش
پرسیدم تا چهار گوشه ی دلم قرص بشه و گفت هر چی شما صال ح
بدونید .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶[ ,
 ...قرار همین امروز و فردا بریم خواستگار ی مهناز ...ان شاء الله برای
گیسااو هم خواسااتگار خوب پیدا می شااه و میره ساار بخت و بالین
خودش »
ُ
گیسو خودش را از در جدا کرد و مثل رنگی که از ر وی دیوار ش ّره می کند
ر وی در ُسر خورد و چهار زانو تکیه به در نشست  ...چشمانش را بست
و قطره های اشک به صف مثل دانه های تسبیح که در باد رها شده
باشد ر وی گونه اش می چکید ...
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زانو هایش را به بغل گرفت و دسااتهایش را دور آن حلقه کرد  ،گویی
بخواهد خودش را در آغوش بگیرد  ،سرش را ر وی زانو هایش گذاشت
و موهای خیسش پریشان به هر سویی ر وان شدند ....
بدون فرهنگ نفس ک شیدن هم برایش سخت بود  ...به یاد آخرین
بار ی افتاد که نرم پر شالش را ب*و*سه زد  ....چشمانش به عزا دار ی
دلی رفتند که ساایاه پوش عشاار شااده بود  ...هر هقش را با آب
دهانش قورت داد تا صاادایش بیرون نرود و با خدا حافظی مهرانگیز
خانوم ،گریه هایش پر صدا شدند ....
گلی به ساامت در اتاق رفت و هرچه کرد باز نشااد  ....دلواپس گیسااو
سرش را قدر ی نزدیک برد ،گفت:
« گی سو جان ! چرا پ شت در ن ش ستی !...؟ بذار بیام تو باهات حرف
بزنم »...
گیسااو هیچ نه می دید و نه نمی شاانید  ...فقط گور ر ویا هایش را می
دید که باال ی سرش بیرق سیاهی افراشته بودند !...
گلی چند بار به در ضر به ی کوتاه زد ،گفت :
« قر بو نت برم چرا گر یه می کنی  ....دن یا که به آخر نیو مده میری
دان شگاه یه دنیا فر صت پیش ر وته  ...پا شو مادر یه وقت صدای گریه
ات میره پایین زشته »!...
گالب خانوم ر وی مبل نشست  ،تاب اشک گی سو را نداشت  ...کالفه
پر ر وسری فیرز وه ای اش را پس زد  ،گقت:
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« ولش کن مادر بذار را حت خودش ر و خالی کنه  ....نگران حاج
خانوم نباش خونه نی ست رفته خونه ی دخترش دیروز صبح اومد و
گفت امشااب قرار با دومادش و دخترش برای برز و برن خواسااتگار ی
افسانه ...گیسو هم می دونه » ...
گلی از در جدا شااد و با پشاات دساات اشااکهایش را پاک کرد و
م*س*تاصل گفت:
« آخه مامان تا حاال ندیده بودم این جور ی گریه کنه دلم داره کباب
می شه »....
« بذار راحت با شه  ....ببین می تونی یه چند ر وز مرخ صی بگیری و
بریم سفر تا حال و هواش عوچ بشه »....
سشس به سوغاتی های ر وی میز اشاره کرد و ادامه داد:
« این سوغاتی ها ر و ببر برای آبدار چی شرکتتون و بده بهش » ....
گلی خانوم دل از اتاق گیسااو و هر هر های خفه اش گرفت  ،با
چشمانی که اشک آن را شفاف کرده بود ،سری جنباند :
« چشاام امروز زنگ می زنم و مرخصاایم ر و برای یه هفته تمدید می
کنم ولی باید فردا برای ثبت نام گیسااو بریم دانشااگاه  ،ثبت نام که
تموم شد راه می افتیم میریم شمال »...
گالب خانوم بعض ن ش سته تو ی گلویش را پس زد و او هم به عالمت
موافقت سری جنباند .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۹ ۰۲.۱۱.۱۶[ ,
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دلتنگی واژه ی غریبی ا ست وقتی دچارش می شو ی حال ماهی قرمز
تنگ بلور راحس می کنی ،که پی در یا بی ثمرخودش را به دیوار های
بلور ی آن می کوبد .
فرهنگ این جمله را با خط خوش نوشاات وزیر آن یک خط افقی
کشید و از پشت میز تحریرش برخاست ومثل ماهی افتاده تو ی تنگ
بلور پی دریایش باز به سمت پنجره قد ی اتاقش رفت و درحالی که به
پنجره ی خاموش ا تاق گیسااو ن گاه می کرد ،زیر لب زمز مه وار با
خودش گفت:
«بانو ی دلم کجا رفتی که دو شبه چراغ اتاقت خاموشه ...چرا جواب
پیام هام ر و نمید ی!....؟»
دل از پنجره جدا کرد و مثل مر غ عشقی که پی جفتش بی قرار ی می
کند به ساامت تختش رفت ،خم شااد جوراب هایش را از کنار تخت
برداشات تا دلتنگی هایش را با خیابان های شاهرتقسایم کند ولی با
صدای چند تقه ی کوتاه به در مجالی برای پو شیدن جوراب ها پیدا
نکرد و برز و خندان داخل شد.
«قر بون اون فرهنگ و ادبت برم ....خدا پدر گراهام بل ر و بیامرزه که
اگه نبودکه ازفیض صدات هم محروم می شدیم»....
فرهنگ با دیدن برز و ،از جایش برخاست ،دودوست مردانه یک دیگر
را در آغوش گرفتند و فرهنگ دسااتی به شااانه های عضااالنی برز و زد
،گفت:
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«به به !.....شادوماد تبریک می گم مبارک باشه ،خوش اومد ی »....
برز و از او جدا شد و انگ شت ش ستش را به گو شه ی لبش ک شید و با
چشمانی که شیطنت از آن می بارید ،جواب داد:
« چه کنیم دیگه ما اینیم !.....هرجور ی بود آتیش پاره ر و راضی کردم
 ...انصااافا آقای جهانگیری عمو ی افسااانه هم خیلی ازمون تعریف
کرد وگرنه مگه باباش اجازه می دادهمون جل سه ی اول من با آتیش
پارشون حرف بزنم»....
« پس اومد ی شاایرینی بد ی با مرام.....این ر و بگو ! بذار لباساام ر و
بشوشم بریم یه چرخی بزنیم»...
سشس خم شد تا جوراب های بالتکلیف را بر دارد ،اما باز هم مجالی
پیدا نکردو برز و دسااتش را گرفت او را به ساامت مبل کوچک کنج
سوییت که ر وبرو ی هم قرار داشت و میز چوبی مر بع شکلی هم بین
آن ها ن ش سته بود بردو او را وادار به ن ش ستن کرد ،نیم نگاهی به پنجره
ی خاموش اتاق گیسااو انداخت و با جمالتی که جویده و نصاافه و
نیمه بود ،گفت:
« بب ین می خوام یه مطلبی ب هت بگم ولی قول بده جوش
نیار ی!..؟»
سگرمه هایش ناخودآگاه درهم شد مثل دو خط پهن که با ز وایه در
هم کج می شااود ....ن گاهش هم قدر ی جد ی تراز ثان یه های
پیش....وکوتاه پرسید:
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« چه موضوعی!.....؟»
برز و به مبل تکیه داد دسااتی به کمر بندش برد و آن را قدر ی ش ال تر
کرد تا نفس های حبس شااده اش آزادشااودو با درنگی به عمر چند
نفس به انتظارفرهنگ خاتمه داد:
« امروز دم غروب وقتی اومدم خونه مهرانگیز خانوم خونه ی ما بود
،سااوغات مشااهد ر و برامون آورده بود....وقتی که رفت حاج خانوم
دمغ ر فت تو ی ح یاط اولش حرف نمی زد وقتی جون خودم
ر وقساامش دادم گفت مهرانگیز خانوم براش تعریف کرده که دو ر وز
پیش صبح رفته خونه ی گالب خانوم وآب پاکی ر وریخته ر و دستشون
وگفته پ سر ما دختر شما ر ونمی خواد ...گفته خوا ستگار ی الهه بدون
نظر اون ها بوده و قراره بر یدخواساات گار ی مه ناز وتو رضاااا یت
داد ی....مخلص کلوم پاشون ر و از کفش شاه پسرشون در بیارن»!....
توصیف حالش ناگفتنی بود  !...برای ذره ای هوا له له می زد...
اسشندر وی آتش شد ،صدای جلزولز دانه های دلش را ر وی آتش حس
می کرد،پر شتاب برخا ست نگاهش به سمت پنجره ی اتاق گی سو
برگ شت،چند قدم به سمت پنجره رفت ،کالفه د ستهایش را به میان
موهایش فرو برد قدم رفته را برگ شت چ شم هایش را از شدت خ شم
بسااات و پ لک هایش را ر وی هم فشاااار دادو زیر لب با لحنی
م*س*تاصل و درمانده زمزمه کرد:
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«مامان مهری این چه کار ی بودکه کرد ی!....؟ من با گیسااو حرف
زده بودم »....
م*س*تاصل خم شدو دستهایش را ر وی زانو هایش گذاشت حالتی
مثل رکو ع ....ناله وار گفت «:خدایا حاال چیکار کنم......؟»
برز و از جایش برخا ست پری شان از پری شانی یار دب ستانی و همراه ر وزگار
جوانی اش دست ر وی شانه ی او گذاشت:
« پساار این همه بی تابی برای چیه !..؟این ها ر و گفتم تا بدونی دور و
برت چه خبره....فکر چاره باشی».
د ستهایش را از ر وی زانو هایش بردا شت ،درمانده تر از لحظات پیش
گفت:
«چه چاره ای !......؟همه چی خراب شد حاال گی سو هزارتا فکر می
کنه .چه جور ی تو ی ر وی گالب خانوم وخانوم درخشااان نگاه کنم
و بگم نامرد نی ستم!...؟بگم به پیر به پیغمبر ،دختر شون ر و می خوام
و حرفهای مامانم حرف دل من نیست! حاال می فهمم که چرادوروزه
جوابم ر و نمی ده...اصال نمی دونم کجا رفتند وکی بر میگردن»...
برز و برای دلدار ی آرام زیر لب گفت :
« با مرام آر وم باش  ....همه چی در ست می شه  ،ا صال با حاج ر ضا
صحبت کن مرد منطقی و معقولیه ».....
سشس نیم نگاهی به سمت آپارتمان ر وبرو و چراغ خاموشش انداخت
و ادامه داد:
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«ما هم همین امروز از خونه ی خواهرم برگشااتیم حاج خانوم هم
نمی دونه کجا رفتن  ،شاید مسافرت رفته باشن ....ا»
فره نگ مادرش را خوب می شاا ن ا خت پدرش حاج رضاااا را
همینطور .....محال بود به این راحتی ها مجاب شوند...فر صت ها
یک به یک مثل دود در هم پیچ می خوردو به هوا می
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۴۹ ۰۲.۱۱.۱۶[ ,
رفت.
کالفگی به بی قراریش دامن می زد و دانه های عرق از ر وی پیشانی اش
ساار می خورد و کج ،کج از کنار شااقی قه هایش به گونه هایش می
رسید.ر وی لبه تختش نشست و سرش را میان دست هایش گرفت :
« مشکل من فقط مامانم نیست ! حاج رضا هم راضی نیست می گه
آدم های بی نام و ن شونی اند....می گه هر کی غیر گی سو....مامانم ر وی
مهناز اصرار داره و بدون رضایت اونها هیچ کار ی از پیش نمی برم».
برز و پیراهن چهار خانه ی او را از ر وی جا لباساای آویخته به دیوار کنار
تخت برداشت و به سمت او گرفت ،گفت:
«پاشو لباس بشوش ،بریم یه دور ی بزنیم ،یکم که به سرت هوا بخوره
فکرت باز می شااه .قر بون اون فرهنگ و ادبت برم عقالمون ر و می
ریزیم ر وی هم یه راهی پیدا می کنیم»....
فرهنگ سر برداشت و ر و به او که کنارش ایستاده بود جواب داد:
«با مرام ممنونم ....تو برو می خوام تنها باشم».
باغ سیب
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برز و تسلیم خواسته ی او ،دستی ر وی شانه ی او زد و بی حرف و کالمی
دیگر راهی شد  .فرهنگ با رفتن برز و از لبه ی تخت دل کند و میان
چه کنم هایش دل به دریا زد ،موبایلش را بردا شت و به گی سو زنگ زد
،وقتی دومین تماسش هم بی رحمانه قطع شد برایش پیامک داد:
« گی سو ،برای دا شتنت زمین را که هیچ ،آ سمان را هم دور می زنم .
بگذار صدات ر و بشنوم»،.
*
گیسو پیامک فرهنگ را خواند ،موبالیش را از بیخ و بن خاموش کرد و
باز هم سرش را ر وی زانو های بغل گرفته شده اش گذاشت و گریه ی
نرم و بی صدایش با صدای مو ج های دریا در آمیخت.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۱۲ ۰۴.۱۱.۱۶[ ,
آن شااب شااهریور ی گرچه هنوز زیر بال و پر تابسااتان بود ،اما برای
فرهنگ بو ی پاییز را داشت!....
اگر ازخ سرو می گفت وزن صیغه ای اش ....پای گی سو میان ِگل وال ی

ماجرا گیر بود .فرامرز و فرزانه با ندانم کار ی هایشاان یک ساو و قلب
بیمار پدر هم سویی دیگر!....از او ظرفی پر از چه کنم ها ساخته بود!
عاقبت کاسااه ی چکنم هایش لبریز شاادبه حیاط رفت وکنار تخت
ایسااتاد ...نگاهش را از هندوانه ی داخل حوچ که زیر فواره آبتنی می
کرد گرفت و با لحنی آرام و شمرده آن چنان که حریم حرمت ها باقی
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ُ ُ
بماند ،ر و به مهرانگیز خانوم که کنار قل قل سااماور برنج پاک می
کرد ،بی مقدمه گفت:
« مامان مهری ....مادرمی و نگه دا شتن حرمتت از نفس برام واجب
تره  ،ولی  ....لطفا دی گه به جای من تصاامیم نگیر و حرف نزن!
برخورد شاامابا خانواده ی درخشااان من ر و یه نامرد و بی دساات و پا
جلوه دادکه قدرت تصمیم گیری نداره»....

مهرانگیز خانوم سر برداشت و دانه های برنج از زیر دستش ُسر خورد و
تابی به هی کل فر به اش داد  ،پر چادرش را از زیر پایش آزاد کرد و قری
هم به گردنش ،گفت:
«خوبه واال !....هیچی ن شده دختره خوب قاپت ر و دزدیده ! چه زود
بهت الپورت داد !. ..من خیلی محترمانه از شون خوا ستم پا شون ر و
از زندگی پ سر من بک شن بیرون ...فرامرز شد دیگ بدون در و وا سه
خودش هرجور خواساات جوشاا ید ولی تو ر و نمی گذارم هر بالیی
خواستی سر زندگیت بیار ی» !...
د ستهایش را م شت کرد تا خ شمش را مهار کند و از میان دندانهایی که
خشم را می جوید ،گفت:
« مادر من .....مهرانگیز خانوم چرا نا حر حرف می زنی !؟از خانواده
ی درخشان ها  ،من با هیچ کدومشون حرف نزدم»...
مهرانگیز خانوم چشاامانش را زیر کرد و دسااتش رابه حالت پرانتز به
کمرش گذاشت:
باغ سیب
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«اگه اون ها حرفی نزدن پس کی گفته!....؟ من فقط با حاج خانوم
درد دل کردم که اونم دهنش قر صه ،قر صه و حتی به برز و هم چیز ی
نمی گه»...
فرهنگ نفس درمانده اش را بیرون داد و نفس ساانگین تری جای
گزین آن شد و در حالی که به سمت در آهنی حیاط می رفت آه سته،
گفت:
« ا گه بخوام حرف بزنم یه دن یا حرف نگف ته دارم و مرا عات ق لب
مریض حاج رضا ر و می کنم و چیز ی نمی گم ...در ضمن برز و جان
خوش ر و قسم داده و حاج خانوم همه چی ر و بهش گفته».....
فر هنگ این را گفت ودر را باز کرد در آستانه ی آن ایستاد و با صدایی پر
خش که گویی سرماخورده باشد ادامه داد:
«حاجی نمازش تموم شااد ،شااما شااامتون ر و بخورید ،من شااام
نمیام»...
در با صدای تلقی ب سته شد و با یک دنیا فکر که راه به جایی نمی برد
راهی شد.
***
تنهایی هایش را بردا شت و آن را با خیابان های شهر تق سیم کرد ...
بی هدف میان شاالوغی های بی پایان آن چرخیدو انتهای این رفتن
های بیهوده اش ،کاسااه ی چه کنم هایش را برداشاات و به خانه ی
یک دوست رسید...
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دساتی به ته ریشاش کشاید ونگاهش را ر وی زنگ هااچرخی داد و به
اسم دکتر ریاحی که رسید ،زنگ را فشرد و صدای هومن به استقبالش
آمد:
« به به ...ببین کی این جاسااات!؟ بدین مژده گر جان فشاااانم
ر واست.....پسر بیا باال»....
پشت بند آن در با تقه ای باز شد...
*
هومن پر انرژی مساالساال وار حرف میزد از حاج رضااا می پرس اید و
ازمهرانگیز خانوم به فرامرز و الهه و خ سرو می ر سید و فرهنگ کالفه از
این پر حرفی خم شد و جرعه ای از ماال شعیرش را نو شید و پرحرفی
های او را قیچی کرد:
«هومن ...ا گه مزاح مت نیسااتم می خوام چ ند شاااب مهمونت
باشم»....
هومن نگاهش را ریز کرد و کنارچشاامانش چند چین ریز افتاد و با
لحن جد ی پرسید:
« مشکلی پیش اومده !....؟»
لبهایش را به به داخل کشاند و بعد از درنگی کوتاه جواب داد:
« نیاز دارم یه چند وقت دور از خونه باشم و فکر کنم»....
کنجکاو ی های هومن تبدیل به ف ضولی شد و تاب نیاورد و بی پرده
پرسید:
باغ سیب
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« پسر حرف بزن ببینم چی شده ! چرا نسیه حرف می زنی !...؟»
فرهنگ لبخند ی بی حس و حال ر وی لبهایش نشاااند و تکیه اش را
به مبل داد و یک پای بلندش را مهمان پای دیگرش کرد ،گفت:
«اگه بگم دختری ر و می خوام و حاج رضااا ومامان مهری راضاای
نیسااتند کار ی می تونی برام بکنی ....؟ اگه بگم مامان مهری رفته
خو نه ی مادر دختره و برام آبرو نذاشاا ته باز کار ی می تونی ان جام
رخرم و
بد ی!...؟ اگه بگم فرزانه و مامانم پا شون ر و گذا شتن بیخ ِخ ِ

میگن با ید مه ناز ،خواهر خساارو ر و بگیری کار ی از دساا تت بر
میاد!...؟»
هومن از این همه اطالعات یک باره جوش آورد و لیوان ماء الشعیرش
را یکسره نوشید و آن را با صدای تقه ای ر وی میز گذاشت:
«شااوخی می کنی !....؟ بابا بی خیال .....مهناز تکیه ی تو نیساات!
بین این همه پیغمبر ،فرزانه رفته سراغ جرجیس!....؟ »
فرهنگ لبخندش نرم شد و سری به اطراف تکان داد و هومن پشت
بند جمله ی قبلی اش پرسید:
«حاال این دختر خوشبخت کی هست که دلت ر و برده!....؟»
«دختر همسایه ی ر وبرومون ،همون دختر خانونمی که با مادر و مادر
بزرگش ،شب سالگرد ازدواج فرزانه و خسرو اومده بودن»...
هومن چشمان را قدر ی باریک کرد و چهره ی دختر سفید ر ویی را به
خاطر آورد که چ
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۱۲ ۰۴.۱۱.۱۶[ ,
شم و ابرویی دلخواه دا شت و بعد از تاملی کوتاه سری به عالمت تایید
تکان داد :
« آره یادم اومد  ،دختر خوش چشم و ابرو و سفید ر ویی بود ...مامانش
هم خو شگل بود...حاال ایراد شون چیه که حاج ر ضا یه نه گذا شته
جلو ی خواسته ی تو!....؟»
فرهنگ نگاهش را در سالن پذیرایی شیک مدردن ولی درهم و ریخته
پاش او چرخی داد ،جواب داد:
«میگه بی نام و نشون هستن ......اصالتشون معلوم نیست»....
هومن ابرو هایش باال رفت و رنگ تعجب به خود گرفت !....
« م عذرت می خوام ا ین ر و می گم ولی دل یل قانع کن نده ای
نیساات...آدمها ر و نباید با قومیت و نژاد ،اصااالت وخانواده و سااطح
سواد شون سنجید! همه باید از یک قانون پیرو ی کنن و اون قانون
انسان بودنه ،همین».
هومن این را گفت ودرحالی که از جایش بر می خواست ادامه داد:
«از من می شنو ی زیر بار نرو...ا صال ک شش بده  ،اول مهر ،ماه محرم
شروع می شه و بساط نذر ی پزون حاج رضا هم به راه  ، ....تا دو ماه
فر صت هست یه راهی برای مجاب کردن حاج رضا پیدا کنی ،قدیمی
ها میگن از این سااتون به اون سااتون فرجه  ...خدا ر و چه دید ی
شاید گشایشی شد »!....
باغ سیب
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سشس با سر به اطراف چرخاند ،ادامه داد :
« ببخش دیگه ....از وقتی از مهرنوش جدا شدم زندگیم شده بازار شام
 ...خودم که صبح تا شب تو ی آزمای شگاه ه ستم و شب که بر می
گردم نای تمیز کار ی ندارم  ...حاال که به قهر اومد ی پس مهمون به
حساب نمیای  ...پاشو یه فکر برای شام بکن که از بس غذای بیرون
ر و خوردم دل و ر ودم بهم ری خت  !...منم این دور و بر ر و تمیز می
کنم  ....بعد شام حسابی گپ می زنیم » ...
فرهنگ لبخندش و سیع شد به سراغ در ست کردن تنها غذایی که
بلد بود رفت و املت پر و پی مانی ساار هم کرد و دکتر هومن ر یاحی
برای حاج رضا پیامک زد که فرهنگ پیش اوست و نگران نباشد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶[ ,
ویال ی کوچک و اجاره ای خانواده ی درخشااان هرچند که چندان
گران قیمت نبود ولی هم سایه ی دریا و چ شم نواز بود ،صدای امواجی
که به ساااحل می رساایدند گوش را که هیچ ر وح را هم به نوازش می
گرفت و پنجره ای داشت که ر و به دریا و مو ج هایش باز می شد..
البته باب دل گالب خانوم هم بود ! ،تاکنار ساحلش بن شیند  :،تخم
آفتاب گردان بشااکند و هم صااحبت پیرزن خوش مشاارب ویال ی
مجاورشود ،گل بگوید و گل تر بشنود....
گیسو زانو هایش را تاموازات سینه اش باال آورد ،هرچندنگاهش به ر وی
صفحه ی کتاب بود ،اما حواسش جای دیگر پرواز می کرد !
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ا صال دلش می خوا ست به جای کتاب خواندن تکه های خرد شده
ی غرورش را بر می داشت و آن رامثل چینی بند زن بادقت به هم بند
می زد و برای ترمیم غرور شااکسااته شااده اش چهارروز که هیچ به
سالهای زیاد ی نیاز داشت!...
حرف های مهرانگیز خانوم را واو به واو از حفظ بود و هر بار که آ ن را
دوره می کرد چ شمانش را تر می شد...و او چه نا شیانه آن ها ر و پس و
پشات لبخند های بی جانش پنهان می کرد ،با صادای مامان بزرگ
گالب ،ا ین بار حلقه های اشکش را پشت کتابش پنهان وترو فرز آنها
را پاک کرد:
گالب خانوم در حالی که کاله حصاایری با لبه هایی پهن را ر وی
ر وسری فیروزه ای گل گلی اش گذاشته بود  ،داخل تک اتاق ویال شد
،موبایل قدیمی و کهنه اش راکه صاافحه کوچکی داشاات و دیلینگ
دیلنیگ اش به راه بودرا به سمت به گیسو گرفت ،گفت:
« قر بون اون قد و باالت برم ،آدم باید خودش عاقل باشه ،تلفنت ر و
چرا خاموش کرد ی !؟ ر وشاانش کن که افسااانه این جور ی به این
قارقارک من دخیل نبنده  !...شاید یکی با من کار واجب داشت»!...
از تصور این که مامان بزرگ گالب دو ست پسری داشته باشد و پس و
پنهونی با او گشی بزند لبخند ی نرم ر وی لبش نشست ،کتابش را بست
،جسااتی زد از جایش برخاساات و موبایل را که تو ی ساارو کله ی
خودش میزد را با تشااکری گر فت و برای دلجویی گو نه ی نرم او را
باغ سیب
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ب*و* سید و موبایل به د ست به سمت پنجره رفت هنوز سالمش
به احوال پر سی نر سیده بود که صدای معترچ اف سانه به ا ستقبالش
آمد:
«مرده شااور اون سااالم گفتنت ر و ببرن ....چرا اون موبایل کوفتی ر و
ر و شن نمی کنی !؟ از من بشرس واال به خدا اون بیچاره از تو ی گو شی
نمیاد اون طرف و قورتت نمیده»!....
دومین لبخند ر وز ر وی لبش متولدشااد و پرده ی تور ی را پس زد و
نگاهش به ر وی بچه هایی که ر وی مو ج های کوچک ساحل غلت
می زدند و خنده هایشااان با صاادای امواج پر آمیخته بود ثابت ماند
،گفت:
«سالم عروس خانوم ...از آقا دوماد چه خبر!....؟ قرار بود بیای شمال
پس چی شد!.؟»
خنده های اف سانه حتی از پ شت خط تلفن یک دنیا خو شی و انرژی
به دلش سرازیر کردکه مثل همی شه شوخی بین جمله های جد ی
اش لم داده بود:
« نشااد بیاییم ...،بابا به خدا برز و خیلی هوله ....به بهانه ی نزدیک
بودن به ماه محرم دیشااب با حاج خانوم و خواهر هاش اومدن بله
برون و یه صیغه ی محرمیت سه ماهه هم بینمون خونده شد تا بعد
از محرم و صفر عقد کنیم»....
افسانه صدایش را قدر ی آهسته تر کرد و پچ پچ کنان گفت:
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« گی سو نمی دونی برز و چه بی حیا ست! پ شت تلفن نمی شه بگم
!بیای تهران همه چی ر و برات تعریف می کنم .اصااال می خوای بگم
وقتی تنها شدیم چیکارکرد؟»
حرفهای اف سانه بو ی بی حیایی میداد و صدای مامان گلی ترمز او شد
.گی سو ببخ شید ی به اف سانه گفت و به آنی به سمت گلی خانوم که در
آستانه ی در اتاق ایستاده بود ،چرخید:
«گیسااو...من و مامان بزرگ داریم میریم بازار ر وز برای ناهار خر ید
کنیم ویکی دوساعت دیگه برمی گردیم ،تونمیای ...؟»
به عالمت نفی سرش را باال انداخت که با نچی همراه بود .
« نه مامان  ....حوصله ندارم شما برید» .....
گیسااو این را گ فت بازهم به ساا مت پنجره چرخ ید و صااادای
خداحافظی شان با صدای تر در همراه شد ،افسانه از آن سو ی خط
حواسش را به سمت خود برگرداند...
« خب تو هم می رفتی ....موند ی خونه که چی !؟ فرهنگ بد بخت
که به تو حرفی نزده ...که دار ی خودت و اون ر و این جور ی ق صاص
می کنی!؟ مادرش اومده به حرفی زده و رفته اون وقت تواون بینوا ر و
به گ*ن*ا*ه مادرش بایکوت کرد ی»....
گیسااو سااعی کرد اشااکهایش درکاسااه ی چشاامانش جا بماند و آب
دهانش را به سختی فرو داد :
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«افسانه حالم ر و نمی فهمی !حس می کنم ،مهرانگیز خانوم غرورم ر و
زیر پاش له کرد  ،تو نبود ی ببینی چه محتر مانه بهمون بی احترامی
کرد !......هر حال این یه واقعی ته که من و فرهنگ بدون رضااایت
خانواده هامون آینده ای با هم نداریم ....از اون گذشته خودش گفت
که با فرهنگ حرف زده و موافقت کرده که برن خواسااتگار ی مهناز
دلیلی نداره در و غی به این بزرگی بگه».
« از من بشرس این پ سره خیلی خاطرت ر و می خواد بهش فر صت
بده...من که طعم ع شر ر و هیچ وقت نچ شیدم ولی باید خو شمزه
باشااه.. ..حاال این ها ر و ولش کن  ،می خوای برات از بی حیایی برز و
بگم !...؟»
پرو یی نثارش کرد و با صدای دینگ دینگ در خانه شتاب زده ،گفت:
« افسااانه زنگ میزنن فکر کنم پیرزن ویال ی م جاوره و اومده دنبال
مامان بزرگ گالب ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶[ ,
عد بهت زنگ می زنم»...
خداحافظی نصافه ونیمه ای کرد و دساتی به تیشارت آساتین کوتاه
لیمویی رنگش ک شید و آن را ر وی شلوار جین تنگ وتر شش انداخت
و با صااادای دو باره ی ز نگ خا نه بی خ یال جمع کردن مو های
پریشانش شد و ر وسری مامان بزرگ گال بش را که پر از گل های فیروزه
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ای بود ر وی سرش انداخت وزیر چانه اش گره زدودوان دوان به سمت
در دوید و آن را باز کرد و برای لحظه ای کوتاه مات و مبهوت ماند!...
فره نگ ر وبرویش بود با پیراهن چ هار خا نه ی آسااتین کو تاه و
لبخند ی نرم ر وی لبش ،چشمانش هم می درخشید!....
خیره به مردمک های تیره ی او ،چهره اش گام به گام تغییر کرد.....
تعجب چشاامانش را گرد کرد و دهانش را نیمه باز  !....اگر یک مر غ
دریایی چمدان به دست در خانه را میزد و سفارش قورمه سبز ی میداد
این قدر متعحب نمی کرد ! تعجب ها که پر زدند اخم ظریفی م یان
دو ابرو ی بلندش ن ش ست ونگاهش را تلخ کرد و بی آن که حرفی بزند
با یک ت صمیم آنی در را ب ست ولی فرهنگ پیش د ستی کرد و پایش را
بین در گذا شت و مانع ب سته شدن در شد و با ف شار اندکی که به ز ور
گیسو غالب بود دررا باز کرد و داخل شد.
گیسو ر وبرویش ایستاد درحالی که صدای تاالپ و تولوپ قلبش را میان
حلقش می شنید با نگاهی فرو افتاده با آوایی لرزان گفت:
«،لطفا برید بیرون»....
فرهنگ بی آن که کفش هایش را در ب یاوردخیره به گیسااو دو گام به
ساا مت او برداشااات و او را به دیوار راهرو ی ور ود ی کو چک ویال
چسااباند...و دسااتهایش را با فاصااله از او به دیوار تیکه داد آنچنان که
گی سو بدون این که با فرهنگ تما سی دا شته با شد میان باز و هایش
محصور شده بود....
باغ سیب
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گیسااو از ابن همه نزدیکی که بو ی ش ایرین عطر فرهنگ را به همراه
داشت نفس کشیدن را از یاد برد نگران برگشتن مامان و مامان بزرگش
نبود که می دان ست تا دو ساعت دیگر هم بر نمی گردند،بلکه نگران
نفس های خودش بود که داخل می شااد و دیگر بیر ون نمی آمدند!
ته مانده آب دهانش را فرو داد ،با نگاهی که به زیر بود و دکمه های
پیراهن او را می دید با لحن تلخی گفت:
 «،لطفا برید کنار».....
فرهنگ حال غر بیی دا ست و از یک سو نگران برگ شتن گلی و گالب
خانوم بود و از سویی دیگر دلتنگ ناز خوابیده در چ شمان نیمه خمار
گیسااو ....نگاهش را ر وی صااورت دلخواه او چرخی داد و ضاار بان
قلبش سر به فلک گذاشت و با لحنی نرم گفت:
« به من نگاه کن».....
گیسو هیجانش را به سختی با آب دهانش فرو داد و سعی کرد اشکهای
بی وقتش را مهار کند ....و با صدای محکم ومردانه ی فرهنگ اشکها
یش قل خوردن و ازچشمانش جار ی شدند.
« بهت میگم تو ی چشم های من نگاه کن».....
دلش هری پایین ریخت ،نگاه خیس و لرزانش که باال آمد  ،چ شمان
مرد ی مصمم را دید که اخم ظریفی باال ی آن بود.
« تو ی چشاامای من پس زدن می بینی ! ....؟تو ی چشاامای من
نخواساات نه! ...؟ من ب هت حرفی زدم که چ هار ر وزه خون به دلم
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کرد ی !..؟از این به بعد هرچی ر و که من بهت بگم باور می کنی نه
حرف اطرافیانم ر و ».....
ا شکهای گی سو مثل ت سبیحی که دانه های بلور ی شفافی دارد و از نخ
جدا شااده یکی پس از دیگری از چشاامانش می چکید ...فرهنگ با
حفظ همان فاصله سرش را قدر ی نزدیک تر برد  ،نجوا کرد:
« گر یه نکن ....بهت گفته بودم برای رساا یدن به تو دن یا ر و هم دور
میزنم.....فقط بهم فرصت بده  ،تا اوضاع ر و سر و سامون بدم »....
فشار ر وحی این چهار ر وز اعصابش را شیشه ای کرده بود و نمی دانست
این همه اشااک را از کجا می آورد و شااانه هایش از هر هر گریه می
لرزید و لبهایش هم....
فرهنگ درگیر ا شکهای او بی تاب شد ،قدر ی سرس را به جلو خم
کرد ونرم گویی بخواهد با صدایش او را نوازش کند زمزمه کرد:
« هال کم کرد ی دختر ،گر یه نکن  .....بین ما هیچی عوچ نشااده
....من هنوزم همون مجنونم ،بخ ند بذار با خ یال را حت برگردم
تهران»....
شور ی ا شکهایش کنار لبخند دلن شینش ن ش ست ،دلش پر میزد تا
سرش رار وی سینه ی فراخ او بگذارد و تا نفس دارد ببارد .....ا شتیاقی
که در فرهنگ هم مو ج میزد و د ستهای تکیه به دیوار را م شت کرد تا
شوق در آغوش گرفتن او را در خود خفه کند و عاقبت قدر ی فا صله
گرفت ور وبرویش ایستاد و با لحنی نرم که دو رگه شده بود،گفت:
باغ سیب
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« یه لیوان آب به این مهمون ناخونده ات م ید ی! ...؟تا مادر و مادر
بزرگت نیومدن رفع زحمت کنم»...
گیسو اشکهایش را با پشت دست پاک کرد و تمام هیجان و اشتیاقش
را میان لبهایش فشرد و با صدایی گرفته و خش دار پرسید:
«آدرس این جا ر و چه جور ی پیدا کرد ی!...؟»
فرهنگ یک تای ابرویش را باال داد و به همان لحن مردانه اش جواب
داد:
«از عروس خانوم و آقا دومادکمک گرفتم  ....صاابح ز ود راه افتادم یه
گوشااه ایسااتادم به امید این که بیای بیرون ...وقتی مامان و مامان
بزرگت رفتند ،دلم ر و زدم به دریا واومدم زنگ زدم»....
گیسااو به ساامت یخچال کوچک ویال رفت و لیوان را از آب معدنی
خنک پر کرد و با لبخند ی به دساات او داد ،فرهنگ در حالی که
نگاهش به ر وی موهای
رها شده ر وی شانه ی او بود نرم و دلخوا ه گفت:
« موهای خوشگلی دار ی گیسو کمند .....از من مجنون ت
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶[ ,
رم دید ی بود ی لیلی!....؟»
لقب گی سو کمند را دو ست دا شت و لبخندش را و سیع می کرد و بی
تاب این مجنون بود که موهایش قدر ی نامرتب و ته ریشااش هم از
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همی شه بلندتر بود و دلش می خوا ست و د ست می برد و موهایش را
با سرانگشتانش مرتب می کرد...
فرهنگ آب را یک سره نو شید  ،ت شکر کوتاهی کرد و شتاب زده به
سمت در ور ود ی رفت ،در آستانه ی در ایستاد و به لبهای خندان گیسو
خیره شد ،گفت:
« گی سو کمند ....اون موبایلت ر و هم ر و شن کن ،شاید یکی باهات
کار واجبی داشته باشه!؟»
به یاد مامان بزرگ گال بش افتاد که می گفت شاااید یکی کار واجبی با
من داشته باشه و با حفظ همان لبخند جواب داد:
« چشم ،ر وشن می کنم برو به سالمت...مواظب خودت باش»...
فرهنگ ته دلش در دساات انداز ی دلخواه افتاد و وقت خداحافظی
طبر عادت چشم هایش رابر هم فشرد و با خداحافظی کوتاهی راهی
شد ولی دلش میان تار های مو ی گیسو جا ماند...
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۱۳ ۰۹.۱۱.۱۶[ ,
این را همه می دانند که محبت معجزه می کند وع شر جادو ....حاال
فرهنگ ا سیر جادو ی ع شر ر وحش در خل سه ای ناب فرو رفته و با
تمام م شکالت و گیر وگور های زندگیش باز هم آرام بود مثل ک سی که
دیاز پامی با دوز باال خورده باشد..همان قدر آرام و بدون دغدغه!....
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هومن ماهیتابه ی املت را پیش کشااید و با تکه ای نان ته مانده ی
آن را پاک کرد  ،لقمه ی پر و پیمانش را به دهان گذا شت و درحالی که
آن را می جوید ،گفت:
«ببینم پ سر غیر املت غذای دیگه ای بلد نی ستی !؟ دل و ر ودمون به
هم ریخت از بس این چند شب بهمون املت داد ی !....؟»
خنده اش بال زنان از ر وی بام لبش پر ید  ،دندان های ردیفش را به
نمایش گذاشت و با حفظ همان لبخند جواب داد:
« چرا نیمرو هم بلدم درست کنم ولی املت ر وترجیح میدم»...
هومن لیوان آب را برداشاات ،جرعه ای از آن را نوشااید و درحالی که
خیره به چشمان او بود ،گفت:
«پساار تو دیگه کی هسااتی !...؟ چطور می تونی بین این همه گیر و
گرفتار ی که دار ی بازم بخند ی ....خ سرو پا شو گذا شته ر وی شریان
حیاتی خانواده ات و فرزانه و فرامرز ر و برده زیر بلیط خودش  ...از اون
طرف با حاج رضا به خاطر قلب بیمارش نمی تونی حرف بزنی و هر
اتفاقی که براش بیفته خودت ر و مقصر میدونی ،و مهرانگیز خانوم می
خواد ساار عروس دومش تالفی کنه وعروس دلخواهش ر و ب یار تو ی
خونه ی تو ....تو اون وقت می خند ی!....؟»
به صندلی تکیه داد  ،نگاهش را به پنجره ی پذیرایی که چ شم انداز ی
ر و به شااهر داشاات و چراغ های شااهر مثل سااتاره ای از دور می
درخشیدند  ،چرخاند و بعد از تاملی کوتاه جواب داد:
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«شارایط ساخت ر و بدتر کردن هنر نیسات ...شارط پیروز ی مقاوم
بودنه  ،باید منطقی فکر کنم و یه راه حل پیدا کنم »....
هومن دسااتی به موهای کنار گوشااش که در گذر زمان چند تارش به
سفید ی ر سیده بود ک شید  ،ودر حالی که با انگ شتش خطوط فر ضی
ر وی میز رسم می کرد با صدای آهسته تری ،گفت:
« ببین فرهنگ من نمی دونم از کجا فهمید ی که دست خسرو تو ی
کار خالفه  ....ولی پول شویی و مخ صو صا ر شوه چیز ی نی ست که
کسای ازخودش رد ی یا ساند و مدرکی به جا بگذاره و خسارو احتماال
کار بلده که تا حاال دم ال ی تله نداده....ولی اگه کمی ز بل باشاایم می
شه ردش ر و زد..حا ضرم بهت کمک کنم تا د ستش ر و  ،ر و کنی ولی
یه شرط داره ....؟»
چشاامانش را قدر ی باریک کرد ،چهره اش جد ی شااد و سااری به
اطراف تکان داد ،کوتاه پرسید « :چه شرطی....؟»
نگاه هومن صاااف و خیره شااد و بعد از دم و بازدم عمیر  ،با تامل
جواب داد:
«من ب هت ک مک می کنم ولی هیچ کس نبا ید بفه مه من کمکت
کردم ...به خصوص خسرو »!...
سشس در حالی که از ر وی صندلی برمی خا ست و ماهیتابه را همراه
ساابد نان به داخل آشااشز خانه می برد برای این که به چهره ی
متعجب او سرو سامانی دهد ،ادامه داد :
باغ سیب
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« می دونی دلم نمی خواد دشامن پیدا کنم  ...اونم یکی مثل خسارو
که به زن خودش هم رحم نمی ک نه و هزار تا کار پس و پنهونی
داره»!....
ساارش را به عالمت تایید تکان داد حر با هومن بود...خساارو مثل
یک عنکبوت ساامی تار دورطع مه اش می تن ید و ب عد با یک نیش
کارش را تمام می کرد  ....حاال هرچه پیش می رفت بیشااتر نگران
خانواده اش می شااد و در ر س همه ی آنها پدرش که ریتم زندگی اش
با باتری بود!....
میان کش و قوس افکارش پیامک گیسو مثل نسیمی که در دل صحرا
بوزد دل و جانش را با خنکای لطیفی به نوازش گرفت.
«سالم ما رسیدیم تهران و ا ن خونه هستیم».
لبخندش باز هم جان گرفت و موهای او را به خاطر آورد که پریشااان
ر وی شانه هایش رها بود  ،برایش نوشت:
« خوش اومد ی ....رساایدن به خیر ،من هم فردا بر می گردم خونه
مواظب خودت باش »...
گی سو با خواندن پیام فرهنگ حال خو شش نا گفتنی شد! حس نرم
و لطیفی که بی شاابا هت به لطا فت هوای پس از باران نبود ! می
خواست با یک بیت شعر خداحافظی کند...
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ولی مجالی پیدا نکرد و زنگ خانه بار دیگر به صدا در آمد  ،کنجکاو ی
از اتاق بیرون رفت و مامان گلی را مات و مبهوت د ید که کنار آیفون
ایستاده و هیچ نمی گوید ....
گالب خانوم تابی به هی کل فر به اش داد  ،دسااتی به زانو گرفت و از
ر وی مبل برخاساات و کنار او ایسااتاد  ،گفت «:کیه مادر چرا مات
موند ی !....؟»
گلی با لبهایی که می لرزید  ،و صدایی که گویی ته چاه افتاده باشد ر و به
گالب خانوم شد  ،گفت:
« مامان گرشا اومده »!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۲۱ ۱۰.۱۱.۱۶[ ,
دایی گرشااا....برای خودش یلی بود ! قد و قامتش هیچ شااباهتی به
عکس هایش نداشاات که جوانی ریقو را نشااان می داد! مثل فرهنگ
خوش قد باال بود با شااانه هایی فراخ ،اما برو باز وی برز و راداشاات و
چهره ای مردانه که جذاب بود وفرهنگ به گرد پای او هم نمی رسید،
وقتی می خندید ر وی یک گونه اش چال کوچکی متولد می شد ....
گیسااو مات و مبهوت دایی تازه از راه رساایده بود! مرد ی که از او هیچ
نمی دان ست به غیر از عید هر سال که تبریکی در چند جمله فقط به
مامان می گفت و مامان گلی از حرف زدن با او امتناع می کرد....
حاال چمدان به دساات کنار در ایسااتاده بود و نگاه مشااتاقش را مثل
تشنه ای که به دریا رسیده باشد میان آن سه می چرخاند ....
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گلی با قدمهایی که می لرزید گامی به سویش بردا شت و در یک قدمی
اش ایسااتاد ،صاادایش می لرزید و از پس اشااکهای حلقه شااده در
چشمش او را تار و لرزان می دید ،قدر ی سرش را به سمت باال متمایل
کرد و سالم او را بی جواب گذاشت ومعترچ گفت:
« واسه چی برگشتی !....؟»
گرشا ....زیر لب نجوا کنان نام خواهرش رازمزمه کرد  «:گلشر»....
گلی با دساات محکم به سااینه ی او کوبید و این بار بلند تر چیز ی
شبیه فریاد ،گفت :
« بهت گفتم واسه چی برگشتی !...؟»
گرشااا چشاام بر هم گذاشاات و به سااختی آب دهانش را فرو داد ...و
مشت بعد ی گلی را هم تاب آورد....
« آقای گر شاسب سرمد ی به قدر بی ست سال دیر اومد ی ...به قدر یه
عمر دیر کرد ی ....وقتی گیسو ی من به دنیا اومد کجا بود ی !...؟»
گرشااا بغض مردانه اش را فرو داد و اشااکهایش را هم و گلی باردیگر
محکم به شانه ی او ضر به زد و گرشا قدمی پس نرفت!...
« وقتی فر خ من ر فت زیر یه خروار خاک ک جا بود ی !.....؟ وقتی
خواهرت تک وتنها دنبال یه لقمه نون برای شکم بچه اش و مادرش
سگ دو می زد کجا بود ی!....؟»
گلی می گفت و گرشا زیر آوار ناگفته ها درحال له شدن بود ....
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سشس بی آن که بر گردد  ،یک د ستش را به سمت گالب خانوم ن شانه
رفت و با همان چشمانی که می بارید ادامه داد:
« وقتی تمام فامیل به خاطر انتخاب اشااتباه من رفته  ،رفته بهمون
پشاات کردن و مامان بد بختون از دور ی تو پنهونی گریه می کرد کجا
بود ی!...؟»
گرشا دست برد نوازش وار دستی ر وی گونه ی خیس خواهرش کشید
و نرم زمزمه کرد « :اومدم جبران کنم»..
پراز ا شتیاق نگاهش به سمت مامان گال بش بر گ شت و نف سش رفت
برای چ سمان بارانی او.....گلی دیگر تاب نیاورد و تمام هیحان و ف شار
ی که این سالها تحمل کرده بودرا بردا شت و به اتاق گی سو پناه برد
وهر هر پر صدایش از پشت در بسته هم شنیده می شد!..
گالب خانوم پر ر وسااری اش را پس زد و و درحالی که به ساامت اتاق
م شترک خودش و گلی می رفت با صدایی که می لرزید ر و به گی سو که
هاج و واج نگاهشان بین آن سه می چرخید ،گفت:
« گیسااو یه لیوان آب بده دساات مادرت بچه ام از نامرد ی مرد های
ر وزگارش هال ک شااد  .من میرم بخوابم کساای غیر از گلی نیاد تو ی
اتاق من».....
َ
گال ب خانوم این را گفت و به سمت اتاقش رفت و در با صدای تر
محکمی بسته شد.
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گر شا میان هر هر های گلی که از پ شت در ب سته هم به گوش می
رسید ،نگاه خیسش به سمت دختری که مثل گلوله برف کنار دراتاق
ای ستاده بود و چ شم و ابرویش شباهت عجیبی به گلی دا شت  ،گویی
جوانی های او را می دید متمایل شد ،پرسید:
« نیاز ی نی ست بشر سم تو باید گی سو با شی!....؟ چ شم وابروت با گلشر
مو نمیزنه»!......
لبخند گی سو برای مرد ی که سالها از خانه دور بوده ،طعم شیرین و
دلنشااینی داشاات و قیمتی بود ....مثل پیدا کردن عتیقه ای گران بها
 !....گی سو فا صله ی بین شان را پر کرد و بالتکلیف ر وبرو ی گر شا
ایستاد ،گفت :
« خوش اومدید ....واقعا غافل گیر شدیم »!....
گر شا لبخند ی نرم ر وی لبش ن ش ست و چاله گونه اش گی سو را خیره
کرد ،با صدایی که قدر ی خط و خش ر وی آن بود پرسید:
 «،می دونم من تو ی این خو نه حقی ندارم ! ولی ا جازه هسااات
بب*و*سمت ....و یه کوچولو خواهر زاده ی خوشگلم ر و بغل کنم
!....؟»
شاارم و قدر ی حیا او را مردد کرد  ،این اولین مرد محرم زندگیش بود
که مثل یک برادر و یا پدر ر وبرویش بود  ...طره ای از چتری هایش را
پساات گوش زد و لبهایش ر وی هم فشاارد و گرشااا دیگر تاب نیاورد
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قدر ی خم شد  ،تمام دلتنگی سال ها دور ی را با شانه های گی سو
تقسیم کرد و به موهای او ب*و*سه زد...
گرشا اشکهای شوقش پشت حصار پلک هایش نگه داشت ،از گی سو
جدا شد و به چ شمان خوش حالت او و پو ست سفید او که قدر ی
گلگون شاااده بود ن گاه کرد دسااتی به پ لک های خساا ته اش
کشید،گفت:
« ممنون می شم اگه یه لیوان آب بهم بد ی».....
گی سو در گیر حس های جدیدش ،سری جنباند و ترو فرز با لیوان آب
خنک برگشت و گرشا بدون مکث آب را نوشید ،گرشا تشنه ی آب بود
و گی سو ت شنه ی دان ستن از این مرد تازه وارد که ا سم دایی گر شا را یدک
می کشید و هیچ ازاو نمی دانست !
گر شا خم شد چمدان را کنار جا لبا سی کنار در گذا شت و به سمت
مبل رفت و تمام خستگی اش را ر وی آن هوار کرد ،سشس در حالی ک
یک دستش پشت گردنش بود و خیره به اتاق گالب خانوم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۲۱ ۱۰.۱۱.۱۶[ ,
با صدای آهسته تری مثل زمزمه ی زیر لب گفت:
« وقتی صبح ز ود ر سیدم فرودگاه فکر نمی کردم جرات ندا شته با شم
با مامان گالب ر وبرو بشم  !...وقتی به هزار خواهش والتماس از پیرزن
همسااا یه خونه ی قبلی تون آدرس این جا ر و گرفتم فکر نمی کردم
این قدر دلت نگ آغوش مادرم باشاام ....وقتی گیج و م نگ تو ی
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خ یابون های تهران پرسااه می زدم فکر نمی کردم خونه بو ی به این
خوبی داشته باشه»!......
گر شا گویی با خودش حرف می زد و تمام مدت نگاهش به در ب سته
ی اتاق گالب خانوم بود  .عاقبت دساات به ر وی زانو گذاشاات ،بر
خاست و با قدمهایی نه چندان مطمئن به سمت اتاق رفت  ،داخل
شد و در را پ شت سرش ب ست و گی سو هم با یک لیوان آب دیگر به
سراغ مامان گلی اش رفت.
گرشاسب بعد از سال ها برگشت  ،بدون آن که استقبالی آن هم از نو ع
هند ی در انتظارش باشاد ! به خانه برگشات تا خاطرات مشاترکی با
تنها خواهر زاده اش بسااازد و خانه ی درخشااان ها بو ی یک مرد به
خود بگیرد.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶[ ,
بو ی نان تازه  ،پنیر لیقوان و کمی گردو کنارش  ،صدای قل قل کتری
ر وی گاز و قور ی بلور ی که سااخاوتمندانه چای خوش رنگ را به
نمایش گذاشااته بود و شااکردان تشل و مشل ر وی میز و مادر ی که
فنجان چایت را پر می کند .زیبا ترین منظره ی ر وی زمین اساات و
برای کسی که سال ها از خانه دور بوده دلخواه ترین...
گرشا نگاهش پی گالب خانوم بود که با وجود سگرمه های درهمش
باز هم حواسش پی او بود و مادرانه با همان اخم های درهمش بی آن
که حرف بزند ظرف مر با و پنیر را به ساامت او هول می داد و گرشااا
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لبریز از این مادرانه های یوا شکی گالب خانوم با ا شتها لقمه های پر و
پیمانی به دهان می گذاشت .
امروز خانه عطر و بویی تازه داشت و برای گیسو پر از حس تازه ....
سالم و صبح به خیرش پر از انرژی بود و فقط یک قر و چند تا بشکن
کم داشت!....
گر شا با آمدن گی سو فنجان چایش را به ر وی میز گذا شت و سرش به
سمت او چرخید و با لبخند ی نرم سالم او را جواب داد و گالب خانوم
فنجان چای خوش عطر و بویی پیش ر وی او گذاشاات ودر حالی که
باقی نان ها را داخل کیسه می گذاشت ر و به گیسو ،گفت:
« گی سو .....مادر من و حاج خانوم و دخترش میرم میدون تره بار یه
کم میوه بخرم هیچی تو ی خونه نداریم ....چند تا پیمونه برنج هم
خیس کن تا برگردم و قرمه سبز ی بار بذارم».....
گر شا به آنی برخا ست و پایه های صندلی ر وی سرامیک آ ششزخانه
جیر جیر کرد ،گفت:
« مامان من میرم »....
گالب خانوم در حالی که نگاهش به گیسااو بود،با لحنی پر حرص
،گفت:
« گیسااو بهش بگو  ،الزم نکرده ...آدم باید خودش عاقل باشااه ....
بعد این همه سال برگ شته ،راه و چاه خرید این جا د ستش نی ست،
ساارش ر و کاله میزارن ....بهش بگو امروز ر و اسااتراحت کن و از فردا
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خودم بهش میگم از ک جا خر ید ک نه که قیمتش ارزون تره...بهش
بگو یه دوتا لقمه بی شتر بخوره بلکه یکم جون بگیره و خستگی سفر
از تنش دور بشه ...بهش بگو حاال که یکه و یالقوز بر گشته خودم براش
آستین باال می زنم و یه دختر خوب براش نشون می کنم».
گیسو ریز و بی صدا به این قهر دلچسب مامان بزرگ گالب می خندید
و نگاه خندانش به سمت گرشا برگشت و با چشم وابرو مامان گالب را
نشاان داد ،گرشاا شارمنده باز هم نشاسات و مثل پسار بچه ای که
نگاهش پی چادر مادرش باشد گفت :
« مامان این قهر هات هم قشنگه ....خودم در بست نوکرتم»....
گالب خانوم پ شت چ شمی برایش نازک کرد و کیف کوچک پولش را
برداشت و بدون خداحافظی از گرشا راهی شد....
گرشا سرشار از حس زندگی ،جرعه ای از چایش را نوشید و در حالی که
به نگاه خندان گیسو خیره بود ،گفت:
« گلشر هنوز بیدار نشده!....؟»
گیسو لقمه ای نان و پنیر برای خودش پیچید و به دهان برد و درحالی
که آن را می جوید ،جواب داد:
« مامانم صبح ساعت شش ونیم میره سر کار و پنج ونیم شیش بعد
از ظهر بر می گرده خونه ...تو ی یه شرکت خصوصی کارمنده »....
گرشااا اخمی م یان ابرو های بلندش نشااساات ..و فنجان را م یان
دستهایش فشار داد .

579
«فکر می کنی چه طور ی بتونم این سالها ر و جبران کنم ! ....؟ »
گی سو انتهای موهایش را که دم ا سبی بود در د ست گرفت و آن را میان
انگشتانش پیچید ،گفت:
« زمان دوای هر دردیه  ..من هم بهتون کمک می کنم .به مامانم و
مامان بزرگ گالب فرصت بدید تا بودنتون ر وباور کنن....رفتار دیشب
مامان گلی و مامان بزرگ گالب را بگذارید به پای شااوکی که از دیدن
شما به شون د ست داده  ....یقین دارم هر جفت شون دو ست تون
دارن».
گر شا نفس عمیقی ک شید و نفس های تازه تری که بو ی خانه را می
داد به ریه هایش فرستاد.و نگاهش به دایره های قرمز ر و میز ی خیره
ماند و افکارش به گذشته پرواز کرد.
« وقتی ر وی لج و لج باز ی بچه گانه با پدر خدا بیامرزت از ایران رفتم
،ر وز های سختی ر وگذر وندم  .تو ی یه ک شور غریب بین آدمهایی گیر
کرده بودم که ز بونشون ر و نمی دونستم  .سال اول فقط ز بان یاد می
گرفتم و سااال بعد دانشااگاه ثبت نام کردم و مجبور بودم کنار درس
خوندن کار هم بکنم ...از ظرف شستن گرفته تا کارهای خیلی پایین
تر ....حتی مجبور بودم با آدمهای معتادو ناجور که ک سی حا ضر نبود
باشون همخونه بشه زندگی کنم تا خر ج و دخلم جور در بیاد» ....
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گرشا دستی ر وی لبه ی فنجانش کشید و زیر چشمی به گیسو نگاه کرد
که د ست زیر چانه اش گذا شته بود و خیره او را تما شا می کرد و بعد از
تاملی کوتاه ،ادامه داد:
وقتی همخونه هام شااروع می کردن به کشاایدن مواد از ترس اینکه
آلوده ن شم بدون توجه به سرما و گرما ی هوا می رفتم بیرون و شروع
می کردم به دویدن و ورزش کردن اونقدر که وقتی بر می گشااتم خونه
نای نشستن هم نداشتم!.. ..
تمام وقتم ر و یادرس می خوندم یا کار می کردم و تفریحم ورزش بود
با خودم عهد کرده بودم با د ست پر برگردم با هزارمکافات در سم ر و
تموم کردم و تو ی یه کارخونه مشغول به کار شدم ولی هر سال فاصله
ام با خانواده ام بی شتر می شد و تلفن های ماهی یک بار شد چند
ماه یک بار و ب عد هم سااالی یک بار.....وقتی خبر فوت فر خ ر و
شنیدم تو ی کارخونه دزد ی شده بود و پلیس ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶[ ,
ه من مضاانون بود ونمی تونسااتم برگردم ایران  ،بعد از اون هم دیگه
ر وی برگشااتن نداشااتم و گلشر بعد از فوت فر خ نیومدن من ،حتی
حا ضر ن شد با هم حرف بزنه و پول هایی ر و که برا شون می فر ستادم
ر و به حسااابم بر می گردوند ......هر بار که خونتون ر و عوچ می
کردید من از ترس این که بیشااتر ازاین گمتون نکنم با هزار خواهش
آدرس خونه ی جدیدر و از مامان گالب می گرفتم ».
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گرشا قدر ی جا به جا شد و بعد از تاملی کوتاه  ،ادامه داد:
«به گلشر حر میدم ازم دلخور باشه »...
گی سو نگاهش را در چهره ی گندمی گر شا و چ شم و ابرو ی نابش که
قدر ی هم شبیه به مامان گلی بود چرخی داد ،گفت:
« دایی گرشا رشته تحصیلی تون چیه..؟ سالهایی که اون ور آب بودید
ازدواج نکردید!...؟»
د ستی میان موهای خوش حالتش ک شید و با همان لحن محزون
که نگاهش خیره به گیسو بود جواب داد:
« به مکانیک عالقه داشااتم و رشااته تحصاایلم ر و هم برمبنای اون
انتخاب کردم »
گر شا این را گفت و از جایش برخا ست خم شد بینی گی سو را با دو
انگشت فشار داد گفت:
« جوجه برفی وارد خصوصی هام نشو  !...مهم اینه که به قول مامان
گالب یکه و یالقوز برگ شتم .در ضمن می خوام برم صرافی ....پا شو
باهم بریم دیروز برای کرایه تاکساای فقط چند یور و ر و تبدیل کردم ،
تصمیم دارم اگه بشه امروز یه ماشین هم بخرم تو ی راه بازم حرف می
زنیم و تو از خودت بگو از گلشر و مامان گالب »....
گو شه ی لبش به باال کج شد  ،زیر لب با خودش تکرار کرد« جوجه
برفی »این لقب را هم دو ست دا شت ...ولی « گی سو کمند» فرهنگ
برایش دلخواه تر بود لبخند ی زد و از جایش برخاساات و درحالی که
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ر وی میز را مرتب می کرد و مر با و پنیر را به داخل یخچال می گذاشت
،گفت:
« چشم....ا ن آماده می شم ولی قبلش باید به مامان بزرگ خبر بدم
تا نگران نشه ...تو ی راه به مامانم هم زنگ می زنم»...
گر شا سری به عالمت تایید تکان داد و بیکار ن ش ست و م شغول پاک
کردن میز شد ..
*
عینک بد بینی مهرانگیز خانوم ن سبت به گی سو تیر و تار بود و حاال که
می دان ست دل ته تغاریش برای این دختر رفته شی شه های عینکش
تیره تر هم شده بود وقتی به همراه فرهنگ به سر کوچه ر سیدند با
دیدن گیسااو و مرد جذاب و خوش قد و باال و خوش پوشاای که آن
سو ی خیابان کنار هم ای ستاده بود ند.پر چادرش را باال تر آورد ،سقلمه
ای آهسته به فرهنگ زد ودر حالی که به نگاهش تابی میداد ،گفت:
« بفرما آقا .....تحویل بگیر  ،اینه اون دختری که سنگ نجابتش ر و
به سااینه می زد ی و چند ر وز از خونه و زندگیت قهر کرد ی ! ببین با
چه از ما بهترون می پره  !...ما شالله خوش ا شتهام ه ست و خوش
تیپ هاشو سوا می کنه»!....
فرهنگ سر برداشت و با دیدن گیسو کنار مرد قد بلند و خوش چهره
ای که منتظر تاکسی کنار خیابان ای ستاده بودند ،اخم درشتی میان ابرو
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هایش ن ش ست  ....و سعی کرد افکار سیاهش را دور کند اما مادرش
جمله هایش را مثل پیکانی سیاه بی هدف پرتاب می کرد ....
« البد دو ست پ سر شه  ،چ شم مادر و مادر بزرگش ر و دور دیده ! وقتی
میگم این دختر به درد تو نمی خوره ال بد یه چیز ی می دونم  ،ب یا
بریم اون ور خیابون تا دست این دختره ر و برات ر و کنم » ....
فرهنگ پر از حس های متفاوت بود ! معجونی از حسااادت وغیرت،
ولی باز هم به خودش مسلط شد معترچ و پر حرص گفت:
« مامان خواهش می کنم چرا ندونسته قضاوت می کنی !...؟»
مهرانگیز خانوم بی توجه به اعتراچ فرهنگ پا تند کرد به آن سمت
خیابان رفت فرهنگ به ناچار به دنبالش ر وان شد ...
***
گیساو با دیدن فرهنگ و اخم های درهمش که یک من عسال نیاز
داشت تا قابل هضم باشد بند دلش پاره شد  ....ندانسته می دانست
که چه افکار ی در ساارش جوالن می دهد و مهرانگیز خانوم هم بی
تقصاایر نیساات  ....گرشااا میان اخم های درهم مرد پیش ر ویش و
نگاههای زنی که خود را همسااایه ی ر وبرو ی خانه ی گالب خانوم
معرفی می کرد و رنگ پریده ی گیسااو ارتباطی تنگاتنگ می دید ،برای
این که رفع ابهام شود  ...دستی به نشانه ی دوستی به سمت فرهنگ
پیش برد و مودبانه گفت:
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« از آشنایی تون خوشبختم من گرشاسب سرمد ی هستم دایی گی سو
 ...دیروز صاابح ز ود برگشااتم ایران و یکم تو ی شااهر چر خ زدم و آخر
وقت رسیدم خونه »....
فرهنگ نفس هایش از بند حسااادت و غیرت رها و لبخند ی نرم
جانشااین اخم هایش شااد  ...نگاه بی تابش  ،گذرا به چشاامان ر و
افتاده ی گیسو و رنگ پریده اش رسید و به رسم ادب خودش را معرفی
کرد:
« خوشاابختم ،خوش اومد ید  ...من هم فرهنگ هسااتم .جایی
تشریف می برید برسونمتون »...
گر شا د ستی پ شت کمر گی سو گذا شت و قدر ی به اورا به خود نزدیک
ترکرد ....
« ممنونم مزاحم خانوم والده نمی شاایم حاال که بعد از سااال ها
برگشتم می خوام با خواهر زادم یکم تو ی تهران بچرخیم ».. ..
مهر انگیز خانوم که تمام معادالتش برهم خورده بود پ شت چ شمی
برای گیسو نازک کرد که از چشم تیز گرشا دور نماند و ر و به اوگفت:
« به به  ،چشم گالب خانوم ر وشن ....پس پسرشون که خارج از کشور
بودن شاامایید !؟خوش اومدید به گالب خانوم سااالم برسااونید .....
من دارم میرم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶[ ,
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خونه ی دخترم یه چند ر وز نی ستم ان شالله برگ شتم میام دیدن شون
»....
مهرانگیز خانو م بسااااط قضااااوت های بی جایش را جمع کرد و
فرهنگ با خاطری آسااوده از آن ها خدا حافظی کرد و به ساامت
ما شینش رفت  .گر شا با چ شم رفتن آنها را بدرقه کرد و وقتی قدر ی
دور تر شدند سرش را بیخ گوش گیسو فرو برد .پچ پچ وار زمزمه کرد :
« ببینم جوجه برفی  ...پساار خوش تیشی بود  ،اح یانا دل هاتون با
هم نسبتی نداره !...؟»
گی سو چنان غفال گیر شد که مات ماند ....و گر شا با همان لبخند
ر وی لبش برای تاک سی زرد رنگی د ست تکان دادو هر دو سوار شدند
....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۵۱ ۱۲.۱۱.۱۶[ ,
سوغاتی رسم سفر ومسافر است وچمدان گرشاپر بود از سوغاتی و بیش
از گلی و گیسو برای گالب خانوم....
گی سو پیراهن دکلته ی قرمز رنگش را که جن سی از حریر دا شت و تا
مچ پایس می رسید ر وی سینه اش گذاشت و چرخی خورد ،گفت:
« وای دایی گرشا این لباس معرکه اس ....دستتون درد نکنه»...
گرشا با لبخند ی که چال گونه اش را عمیر تر کرده بود ،خم شد و از
میان سوغاتی ها کت حریری به رنگ پیراهن بیرون کشید و به دست
گیسو داد :
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« جوجه  ...خیلی خوش به حالت نشااه !لباس به این باز ی ر و که
بدون کت نمی تونی بشوشی»...
گی سو ته دلش از این غیرت هایی که به پایش ریخته می شد غنج می
رفت...گالب خانوم تابی به گردنش داد و پیراهنی که رنگ مورد عالقه
اش بودو هم رنگ شااال فیروزه ای اش را تا کرد و در حالی که آن را
گوشه ایی می گذاشت و تکه ای از شکالت تخته ای که آن هم سوغات
دیار فرنگ بود را به دهان گذاشت و با حظی وافر گفت:
«خوب کرد ی مادر کتش ر و هم خرید ی ... .نخود چی من که سفید
بلور ی هست این ر و هم بشوشه واسه خودش بالیی می شه »
د ستی ر وی نرمی پیراهن حریر ک شید خود را در آن تج سم کرد  ،می
خواسات در ر ویاهای رنگی اش فرهنگ را بنشااند که حال ل زاده بود
خودش زنگ زد ! و با صدای قرقر موبایلش و دیدن ا سم او دلش در
ساارازیری دلنشاینی سااقوط کرد و زیر نگاههای خیره ی گلی خانوم
دکمه ی تماس را فشرد ،گفت:
« سالم افسانه ....حالت چطوره عروس خانوم»،..
فرهنگ ر وی لبه تخت کنج حیاط نشست ،لبخند ی زد و نرم جواب
داد:
«سالم  ،انگار بد موقعه زنگ زدم نمی تونی حرف بزنی!....؟»
گیسو دست پاچه دم دستی ترین جمله ها را به ز بان آورد:
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« نه افسااانه جون ...مزاحم چیه ؟ مامان اینا خوبن ....قرار بود بری
لوازم آرایش بخر ی مارکی ر و که می خواستی پیدا کرد ی....؟»
فرهنگ خنده هایش به پرواز در آمد سااری به اطراف تکان داد و با ته
خنده هایش ،گفت:
«حاال چی باید بگم !....؟ ان شا الله واسه ی خانومم مارک دارش ر و
می خرم ».
گیسو موهایش را پشت گوشش زد برای اینکه بیشتر از این خراب کار ی
نکند لبش را محکم گاز گرفت ،وقتی آن سه را مشغول حرف زدن دید
به اتاقش پناه برد در رابساات و نفس های درمانده اش را به هوای آزاد
سشرد ،گفت:
« ببخشاا ید آ قای فتوحی  ...جلو ی مامانم ای نا نمی شااد حرف زد
حالتون خوبه...؟»
حالش خوب بودخ ی لی هم خوب بود ..حس و حالی م ثل
چرخیدن زیر باران بهار ی....
« خوبم ....زنگ زدم حالت ر و بشرسم ،چشمت ،ر وشن دایی گرشات
هم برگشت ....همه چی خوبه ،ر و براهی....؟»
برای حس و حال خوبش ر وبراه واژه ی کوچکی بود واز شاایرینی
قند ی که در دلش آب می شد حتی طعم دهانش هم شیرین شده
بود .
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« ممنونم  .همه چی خوبه خبر خاصی هم نیست...اگه امری نیست
برم »....
با صاادای زنگ ح یاط خانه فرهنگ در حالی که از جایش بر می
خاست ،نرم نجوا کرد:
« نه گیسو کمند برو به سالمت»
****
وقتی از اتاقش بیرون آمد لبخند مثل چ سب به لبهایش چ سبیده بود
و خیال کنده شدن هم نداشت ،کنار مامان گلی که نگاهش پی گرشا
می چرخید و به خاطرات او گوش می داد ن ش ست ود ست او را میان
دستهایش گرفت..
گرشااا با آمدن گیسااو نقطه ای پایان جمله هایش گذاشاات و خم
شاد،کت و دامن شایری رنگ گلی را به سامت او گرفت و درحالی با
اشتیاق نگاهش می کرد ،گفت:
« گلشر یادمه رنگ شاایری ر و برای لباس خیلی دوساات داشااتی....
بشوش ببینم اندازته»....
گلی لبخ ند ی زد و مو های خوش حالتش را که هم ر نگ مو های
گرشابود و حاال چند تارش هم سفید ،پشت گوشش زد و سر برداشت
،گفت:
« د ستت درد نکنه چرا این قدر زحمت ک شید ی...کی این قدر بزرگ
شد ی که ما نفهمیدیم!....؟»
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گر شا از ر وی مبل برخا ست کنارگلی ر وی دو زانو ن ش ست و موهای او
رانوازش وار لمس کرد و به چشمان تر او خیره شد :
« دلم برای صدات یه ذره شده بود برای خنده های یواشکمون وقتی
دور از چشاام مامان گالب خراب کار ی می کردیم  ....گذشااته مال
همون گذشااته اساات ،مهم این که باز هم دور هم هسااتیم....نذار
بیست سال گذشته بیست سال آیندمون ر و خراب کنه »...
گلی با چشاامان فرو افتاد اشااکهایش بارید و گرشااا به چین های
کوچک پای چ شم او خیره شد  ،شانه های ظریف و شکننده ی
خواهرش را م یان باز و های مردا نه اش گر فت او رابرادرا نه در آغوش
گرفت....
گالب خانوم با پرر و سری اش نم چ شمانش راگرفت و بینی اش را هم
با فیفی پر صدا یی پاک کرد:
« ای بابا مثل فیلم هند ی شد ،گیسو مادر پاشو برو چهار تا چایی بیار
با این شکالت ها بخوریم»..
خو شی غریبی ر وی دلش سایه انداخته بود ،مثل خنکای اردیبه شت
وقتی خسااتگی ها یت را با سااا یه ی سااش یدار ی بلند تقساایم می
کنی...صااادای ز نگ آیفون ن گاه هر چ هار نفر را به ساا مت خود
برگرداند،گی سو ج ستی زد،ازجایش بلند شد وموهای پری شانش به پرواز
در آمدند و لحظه ای بعد با چ شمانی که قدر ی گرد شده بودد ستش را
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جلو ی گو شی آیفون گذا شت و ر و به آن سه که کنجکاو نگاهش می
کردند ،گفت:
« میگن برای امر خیر مزاحم شدیم».....
*
حال اسشند ر وی آتش را داشت  ....دستی به میان موهایش کشی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۵۱ ۱۲.۱۱.۱۶[ ,
د و چرخی دور حوچ گرد خانه زد ،و عاقبت لبه پاشااویه حوچ کنار
گلدان شمعدانی نشست .
کف دسااتش را ر وی صااورتش پهن کرد و تا چانه اش امتداد و نفس
عمیقی کشااید ،حس این نادیده شاادن از ساامت گیسااو غیرتش را
قلق لک می داد ....فکر این پنهون کار ی در حالی که چ ند دقی قه
پیش بااو حال و احوال کرده بود،بد جور ی آزارش می داد ،ساابد گل
رزقرمز و چند تا خانوم و آقا ی ش ایک و اتو کش ایده وجوانکی همراه
آنها  ،که برای امر خیر ،پی خانه ی درخ شان ها ،ا شتباهی زنگ آنها را
فشرده بودند ....همه حکایت از خواستگار ی داشت!....
سااعی می کرد افکار مثبت را جایگزین مو ج های منفی بکند که به
ساامتش لشااکر کش ای کرده بودند!اما ناتوان از مهار حس های بدش
بود.....رسم و رسومات را خوب می دانست  ،مگر خواستگار ی بدون
اطالع خانواده ی دختر امکان داشت!.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۱۵.۱۱.۱۶[ ,

591
از قدیم گفتند مرد و قولش ......حاال مهرداد فخار به قول خودش که
گلی خانوم تا آخر تابسااتان به خانه اش بیاورد ،مصاامم و پایدار مانده
بود و ر وز های پایانی تابستان برای خواستگار ی آمد ....
آن هم با یک ساابد گل رز قرمز و یک جعبه شاایرینی  .....البته به
همراه لشااکری از اقوام .....عمو ی بزرگ و ع مه ها  ،خا له خانوم
وچند تا از عمو زاده ها و دو تا ازدختر عمه هایش و گل ساار ساابد
مجلس مادر پیرش!....
خواسااتگار ها مثل مهمان ناخوانده اهالی خانه را غافل گیر کردند و
زمانی برای کدبانو گری ندا شتند ! چمدان سو غاتی ها به اتاق شوت
شد و گالب خانوم چادر سفید ی که برای مهمانی های رسمی به سر
می کرد را ر وی سرش انداخت و گلی خانوم هم مانتو ی دم دستی اش
را به تن کرد .
گی سو که از دیدن مهرداد فخار لبخند ی عریض ر وی لبش جا خوش
کرده بود وت ند و تیز فن جان های دور طالیی را از کاب یت بیرون آورد
،باور ود گرشا سرش به سمت او برگشت ..گرشا به او نزدیک شد،سرش
راجایی کنار گوشش فرو برد وآهسته ،گفت:
«جوجه برفی .....قدیما دختر ها یه حجب و حیایی سرشون می شد
و وقتی خوا ستگار می اومد ،سر خ و سفید می شدن !جمع کن این
خنده هات ر و»،....
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جمع کردن این لبخند ها برایش ب سیار د شوار بود! سشس در حالی که
د ستمال داخل فنجان ها می ک شید با همان لبخند سرش را قدر ی
نزدیک تر برد و مثل او آهسته زمزمه کرد:
«دایی گرشااا ...خواسااتگار ی برای من نیساات که ،برای مامان گلی
اومدن»!....
تعجب چشمان گرشا را گرد کرد درشت و مدور  ،....تیز تر از آن بود که
تا ته ق صه را نخواند !..وقتی به ایران برگ شت حتی فکرش را هم نمی
کرد که ر وز دوم ور ودش در خواسااتگار ی خواهرش شاارکت کند.....
تعجب هایش را پس زد و ر و به گیسااو که فنجان ها را پر می کرد با
لحنی با نمکی گفت:
« پس یه خبر هایی هست و من ازش بی خبرم !.....؟ خب حاال چرا
دیگه قشون کشی کردن ! ...؟یکی دو نفر می اومدن کافی بود»!....
گی سو خنده هایش را به سختی سر و سامانی داد به چشمان خندان او
خیره شد:
« چرا قشون کشی کردن ر و نمی دونم ! ولی مامانم ر و که می شناسید ،
زن تو دار یه  ،حرفی نمی زنه  ،منم که فضااول نیسااتم و اتفاقی یه
چیزهایی دست گیرم شد》...
سشس سینی چای را به دست او سشرد ،گفت:
《دایی لطفا ،زحمت چایی ها ر و شما بکشید ،تا منم میوه و شیرینی
ها ر و بیارم در ضمن دوماد ریش پروفسور ی داره »....
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گرشااا یک تای ابرویش را با ال داد و با تعجب هایی که دور ساارش بال
بال می زد ،سینی به دست از آششزخانه خارج شد.
****
عمو ی بزرگ مهرداد چهره ی نورانی داشت ،پیرمرد ی با صورتی گرد و
موهای تنک شااده ی جو گندمی ،چنان که وقتی می خندید چهره
اش دلخواه تر هم می شد  !....آقای فخار بزرگ عاقبت سکوتی که
بین جمع لنگر انداخته بود راشکست و ر و به گالب خانوم ،گفت:
« حاج خانوم شرمنده که جسارت کردیم و بی خبر اومدیم خدمتتون
» ...
سشس سرش به سمت زنی الغر اندام با چهره ای استخوانی برگ شت و
ادامه داد :
«همشایره ام ،مادر مهرداد جان کمی کساالت داشاتند و بیمارساتان
بسااتری بودند و امروز مرخص شاادند  ،با توجه به این که یکی دو ر وز
دیگه ماه محرم شروع می شه ما هم د ست پاچه شدیم و بی خبر
ل شکر ک شی کردیم و اومدیم خدمتتون ..حقیقتش همه ی ما آرزو ی
چنین ر وز ی ر و برای مهرداد جان داشااتیم و هیچ کدوم از ما دلش
نمی خواست این مجلس ر و از دست بده»!.....
گالب خانوم پر چادرش را پیش ک شید و به ت صور این که این مجلس
برای گی سو ست ،نگاهش را به ر وی جوانکی که موهایش را مثل تاج
خروس افشان کرده بود سر داد  ،گفت:
باغ سیب
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« خواهش می کنم ،مهمون حتی ناخونده اش هم عزیزه ....خب
حاال آقا مهرداد چند سااالشااونه ؟چیکاره هسااتند ؟ساار باز ی رفتند
تحصیالتشون چه قدره!..؟»
گلی که هنوز تو ی شااوک بود ! و حتی تصااورش را هم نمی کرد در
مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد  ،قلبش مثل گنج شکی که تو ی
مشتی اسیر باشد می تشید ومدام مثل دختر مدرسه ای ها انگشتانش را
در هم می چالند و با صدای شیرین خانوم مادر مهرداد ،نگاهش به
سمت او چرخید که د ستش ر وی پای پ سرش بودو با صدایی بی نا و
رمقی که حکایت از بیماریش داشت ،گفت:
« حاج خانوم  ،ایشااون پساارمن مهرداد هسااتن  ،و ما برای دختر
خانومتون گلشر جون خدمت رسیدیم ».
حاال نوبت گالب خانوم بود تا چ شم هایش در شت و مدور شود ،اما
تعحب هایش را پنهان کرد و نگاهش به ساامت مهرداد برگشاات ،
چهره ی مقبولی داشااات باعی نک ظریف و قاب م*س*تط یل
شکل  ....موهای کنار شقیقه هایش هم چند تار ی به نقره میزد با
صدای مادر مهرداد باز هم نگاهش به سمت او چرخید:
《حاج خانوم  ،یکی از دو ستان مهرداد که همکار گلشر جون هستن
ای شون ر و معرفی کردند ....شوهر من سالها پیش عمرشون را دادن به
شما ،پ سرم هنوز مجرده و اگه تا این سن ازدواج نکرده به خاطر من
بوده  ،در ست مثل خودم ،معلم ه ستن و د ستی هم به قلم دارن و

595
طبقه ی دوم خونه برای ای شونه که تنها پ سرم ه ستن و یه دختر هم
دارم که ازدواج کرده و خارج از ک شور زندگی می کنه اگه سوالی ه ست در
خدمتیم»....
گالب خانوم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۸ ۱۵.۱۱.۱۶[ ,
سری جنباند و در حالی که نگاهش پی گیسو بود ،گفت:
« نمی دونم می دونید یا نه!....؟ ولی گلشر من سالها پیش شوهرش
ر و از دست داد ه و از اون خدا بیامرز یه یادگار براش مونده».....
سشس با سر به گیسو که کنار گرشا نشسته بود اشاره کردو ادامه داد:
« گل پر  ،درسااته هنوز جوونه ولی دختری به قدو باال ی گیسااو داره
....این ر و هم می دونستید؟»
شیرین خانوم نگاهش به ر وی چ شم وابرو ی خوش گی سو ن ش ست
،سری به عالمت تایید تکان داد:
« بله این مطلب ر و می دون ستیم .خونه ی مهرداد صد و چهل متر
و سه خوابه اس و برای سه تا شون جا به قدر کافی ه ست ...گی سو
جان هم می شه دختر خودم»..
گرشا سینه اش راقدر ی صاف کرد ور و به گالب خانوم شد با اجازه ای
گفت و مجلس را به دست گرفت....
**
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مجلس خوا ستگار ی گلی با وجود اینکه برنامه ریز ی ن شده بود ،ولی
به بگو و بخند ر سید ...دختر عمه های مهرداد چ شم از گر شا بر نمی
داشااتند و مهرداد بی تاب گلشر ش بود که نیم نگاهی هم خرجش
نمی کرد و عاق بت م یان بگو و بخ ند هایی که اصااال ر بطی به
خواستگار ی نداشت ،عمو ی مهرداد ناجی شد،گفت:
« با اجازه ی حاج خانوم و البته آقا گرشااا مهرداد جان با گلشر خانوم
برن تو ی اتاق یه گشی بزنن و سنگ ها شون ر و وا بکنن و ما هم به
بقیه ی خوش و بشمون برسیم »....
گلی حس و حال بیساات سااال پیش را داشاات ،زمانی که فر خ به
خواسااتگاریش آمده بود  ....معجونی از حس شاارم و خجالت تمام
حس هایش را در گیر کرده بود ،و این حس تا زمانی که با اجازه ی
گالب خانوم همراه مهرداد به اتاق رفت همراهش بود.
*
هردو ر وی زانو ر وبرو ی هم با قدر ی فاصااله ر وی فرش نشااسااتند
،دراتاق مشترک ،گلی وگالب خانوم نه خبری از تخت خواب بود و نه
میز و صندلی !....اتاق ساده ای که فقط یک فرش دا شت و کنج آن
چر خ خیاطی گالب خانوم نشسته بود و دیگر هیچ!...
با تمام این سادگی ها ،حال و هوای دل شان عا شقانه بود! و مهرداد
م شتاق تر از گلی ،نگاهش را در صورت ظریف او که چ شمانش میان
آن می درخشید چرخی داد و سکوت مابین شان را شکست:
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« وقتی دوستم بهم گفت تو ی شرکتی که کار می کنه یه خانوم هست
که ممکنه نظرم ر و جلب کنه یه لبخند تحویلش دادم  !...وقتی با یه
خانوم خوشااگل وریز نقش  ،ظریف والغر اندام ر وبرو شاادم ،حتی
باورم نمی شااد که این خانوم یه دختر بزرگ هی جده  ،نوزده ساااله
دا شته با شه !..وقتی نجابت ومحکم بودنش و ر و دیدم که هیچ رقمه
به هیچ مرد ی اجازه نمی داد ،وارد حریم خ صو صیش ب شه رفته رفته
دلب سته اش شدم  ....اونقدر پا پیچش شدم تا دل اون هم برام سر
خورد ....حاال هم اومدم گلشرم ر و همراه با دخترش که از این به بعد
می شه دختر خودم بردارم و برم پی زندگیم»....
گلی که حاال قدر ی آرام تر شااده بود واز اضااطراب بیرون اتاق دیگر
خبری نبود ،لبخند ی نرم ر وی لبهای خوش فرمش جا خوش کرد:
« مهرداد .....من ر و تو ی عمل انجام شااده قرار داد ی....واقعا غافل
گیر شاادم تصااور می کردم شاایرین خانوم امشااب هم بیمارسااتان
باشن»....
دسااتش را پیش برد و با ساار انگشااتانش چتری های گلی را که از زیر
شال بیرون آمده بود نوازش وار لمس کرد ،گفت:
« خیلی ز ود تر این ها با ید این کار ر و می کردم .فقط منتظر بودم تا
مامانم از بیمارستان مرخص بشه » ....
گلی نگاهش را از موهای جو گندمی کنار شقیقه های مهرداد گرفت و
به چهره ی ا ستخوانی و عینک ذره بینی اش ر سید که از پ شت قاب
باغ سیب
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م*س*تطیلی او راخیره خیره تما شا می کرد .تردید ها ودودلی ها باز
هم به سراغش آمد و شد یک کلمه ،گفت « :آخه»!....
« مهرداد قدر ی سرش را نزدیک تر ک شاند و انگ شتانش را ر وی لبهای
گلی گذاشت و نرم و پچ پچ کنان نجوا کرد:
« هیش  ...گلی ما حرفهامون زدیم ،فقط اومدم یه بله رساامی ازت
بگیرم و یه صیغه محرمیت بینمون خونده بشه تا بعد از محرم و صفر
اسمت ر و بیارم تو ی شناسنامه ام ،بذار باقی راه ر و همسفر هم باشیم»
گلی تردید هایش را پس زد  ،لبخند ر وی لبش ،پرچم رضااایت را باال
گرفت...حاال وقت آن بود تا فارغ از زندگی و پیچ و خم هایش به شانه
های یک مرد تکیه کرده و زنانگی کند.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶[ ,
مراساام خواسااتگار ی مامان گلی میان خوش و بش دو خانواده به
اتمام ر سید و گلی از مهرداد زمان خوا ست تا فر صتی برای صحبت با
خانواده اش پیدا کند و حاال ر وبرو ی سه جفت چ شم که خیره خیره
او را تما شا می کردند ن ش سته بود و به دنبال کلمات ذهنش را شخم
می زد !....
برای این که مجبور نباشااد تا به نگاه های خیره آنها ز ل بزند پیش
دسااتی را پیش کشااید ساایب درشاات و آبدار ی از در ون میوه خور ی
برداشت و درحالی آن را پوست می کند با سری فرو افتاده ،گفت:
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« من یه معذرت خواهی به شما برای این پنهون کار ی بدهکارم ...
خیلی پیش از این ها با ید از مهرداد فخار و آشاانایی با اون براتون می
گفتم  .ولی ر وزگار و سختی هاش از من یه زن محتاط ساخت .من
یک بار در جوونی اشااتباه کردم و ر وی دنده ی لج باز ی نشااسااتم و
سرنوشتم ر و با مرد ی با اختالف سنی باال گره زدم » ....
گلی نگاهش به سمت گی سو برگشت و سیب های تکه تکه شده را و
پیش ر وی او گذاشت و ادامه داد:
« هرچ ند که فر خ مرد خوبی بود و ا گه عمرش به دن یا می بود می
تونست پدر خوبی هم باشه ،ولی ما برای زندگی مشترک با هم ساخته
نشده بودیم ».
گلی بار دیگر خم شد و این بار موز ی بردا شت و شروع به پو ست
کندن کرد و با سری فرو افتاده که چتری هایش پیشانی اش را پوشانده
بود ،اضافه کرد:
« من حد و حدود خودم ر و می دونم و هیچ وقت از شاارایطم سااوء
ا ستفاده نکردم  .مهرداد ر و چیز ی حدود یک ساله که می شنا سم که
از طریر یکی از همکار هام معرفی شااد  ...ر وزهای اول بهش محل
نمی دادم  ...ولی هر بار با یه بهانه ر وبروم قرار می گرفت ! وقتی با توپ
و تشاار بهش اعتراچ کردم  ،پیشاانهاد داد که یه مدت با هم تلفنی
حرف بزنیم اگه بعد از چند وقت قانع نشاادم اون هم بره پی زندگی
خودش ....رفته رفته با هاش آ شنا شدم و شناختمش  ،چند بار می
باغ سیب
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خواساات پا پیش بذاره ولی من مانع شاادم ،خواسااتگار ی نامتعارف
امروزش  ،فقط برای این بود که من ر و که یه دن یا دودلی و دلواپساای
دارم ر و تو ی عمل انجام شده قرار بده » ...
گلی موز را هم تکه تکه کرد و پیش دسااتی را پیش ر وی گالب خانوم
گذاشت :
« حاال هم نظر شااما برام خیلی مهمه  ...دیگه دلم نمی خواد بدون
مشورت با اون هایی که جونم به جونش بنده تصمیمی بگیرم »...
گلی به این جای جمله اش که رسید خیار ی برداشت و این بار نوبت
گرشا بود که سهمش را دریافت کند.
گرشااا لبخند نرمی ر وی لبش بود و اما به احترم گالب خانوم هیچ
نگفت  ....سااکوت به قدر ی پوساات کندن خیار ی باریک و قلمی
کش آمد و گالب خانوم دو انگشاات شااصاات و اشاااره اش را به دور
لبهایش کشید ،
گفت:
« کور شاه اون بقالی که مشاتری خودش ر و نشاناساه ! یه چیز هایی
د ست گیرم شده بود ،ولی می خوا ستم خودت به ز بون بیای  ،ولی
انگار اگه مجلس خواسااتگار ی پیش نمی اومد تو باز هم حرفی نمی
زد ی !...به هر حال مبارکت باشااه مادر  ....مرد معقولی بود ،ساان و
سالش هم به تو می خوره .
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خانواده ی خوبی هم داره ،خدا ر و شکر هنوز هم پیدا میشن آدمهایی
که زن بیوه ر و که ر وزگار براش چنگ و دندون نشون داده پس نمیزنن
 ،گی سو و گرشا که دیرو ز ود میرن سر زندگی خودشون منم دارم کم کم
پیر می شم و خدا می دونه کی با شم و کی نبا شم !...؟ نگاه به ا نت
نکن که َبرو ر و دار ی و خوا هان  ،دو فردای دی گه که پا تو ی ساان
گذا شتی تک و تنها می شی  ،اگه این و صلت سر بگیره گی سو هم می
تونه با من و داییش زندگی کنه مگر این که نظری مخالف داشااته
باشه »....
سرها به سمت گی سو چرخید که لبه یت شرتش را میان انگ شتانش می
چرخاندو میان حس های متفات ساارگردان رهاشااده و دیگر از آن
لبخند های ر وی لبش هم خبری نبود ،حس های بدش را با نف سی
به پرواز در آمد  ،سعی کرد منطقی با شد و خود خواهی هایش را برای
خودش نگه دارد .
«مبارکت با شه مامان  ...برو به زندگیت برس منم پیش مامان گالب
و دایی گرشا می مونم تکلیف درس و دانشگاهم که معلومه »...
گرشا پایش را ر وی پای دیگرش مهمان کرد ،دستش را دور شانه های
گیسو انداخت و او را به خود نزدیک تر کرد  ،گفت:
« آبجی خانوم مبارکت با شه  ....خیالت راحت حوا سم به این دکتر
فسقلی و مامان گالب هست نمیذارم آب تو ی دلشون تکون بخوره ،
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یکم پس انداز دارم می خوام مرتبط با کارم یه شرکت بزنم و اگه بشه یه
خونه حتی شده کوچیک بخرم »
گلشر بعد از سالها حس کرد بار ی از شانه هایش برداشته شده و آن قدر
ساابک که می تواند بی بال و پر هم پرواز کند!....و لبخندش حال
خوشش را نشان داد.
***
به مامان گلی اش گفت «مبارک باشااه» ولی ته ته دلش یه غمی جا
خوش کرده بود  ،هنوز این جدایی که دیر یا ز ود اتاق می افتاد باورش
نمی شااد ! حس بچه ای را داشاات که از مادرش جدایش می کردن و
برای خوشحالی او ناگزیر به پذیرش این دور ی بود.
بغضاای که می رفت تا به اشااک بنشاایند را پس زد  ،خب فقط این
ق سمت بد ماجرا نبود و فرهنگ هم سه بار در خال ل خوا ستگار ی
تماس گرفت و هردفعه ،مجبور به قطع کردن تماسش شد .البته بدتر
از آن هم بود وموبایلش وقتی می خوا ست برای فرهنگ پیامک بزند
تو ی مراسم از دستش به ر وی سرامیک های
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶[ ,
آشااشزخانه افتاد و دیگر ر وشاان نشااد و حاال دلش بی تاب بود تا به
صدای گرم و نوازش گونه ی او پناه ببرد.
نگاهش به سمت عکس بابا فرخش برگشت که در چهارچوب قاب
ساده لبهایش می خندید و چشمان سبزش هم می درخشید...

603
دستی نوازش وار به ر وی عکس کشید و زمزمه وار با خودش گفت:
« بابا حاال چه جور ی با فرهنگ تماس بگیرم و بگم واال به خدا این
برو و ب یا و خواساات گار ی برای من نبود  ....دلم می خواد با هاش
حرف بزنم  ،صداش بد جور ی آر ومم می کنه  ،چراغ اتاقش ر و شنه و
داره مطالعه می کنه .....حتما فکر و خیاالتی با خودش کرده که دیگه
زنگ نزده »!...
پوف بلند ی ک شید و لپ هایش پر و خالی شد و د ستی به دم ا سبی
شل*خ*ته اش بردو بازم زمزمه وار ،زیر لب گفت:
« با تلفن خونه هم که نمی شاه زنگ بزنم...یه راهی جلو پام بذار تا
بتونم تماس بگیرم دلم بد جور ی هواش ر و کرده؟»
« چیز ی شده!.....؟»
با صدای گرم و مردانه ی گرشا هینی بلند گفت و به هراس برگشت و
دست ر وی سینه اش گذاشت:
« وای دایی زهله ام رفت ...متوجه اومدنتون نشاادم...از کی این جا
هستید!....؟»
گرشااا لبخند ی زد در را بساات ،ر وی لبه ی تخت نشااساات با ساار
انگ شتانش چ شمان خ سته اش را قدر ی ما ساژ داد و در حالی که سعی
می کرد خندهایش را پنهان کند  ،جواب داد:
« معذرت می خوام نمی خواسااتم بترسااونمت ،در زدم ولی متوجه
نشااد ی ....اما درمورد این که از کی این جام !؟با ید بگم دقیقش ر و
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بخوای درساات از اول جمله ات ...از اون جایی که می خواسااتی با
فرهنگ تماس بگیری ویه چیز ی با قساام و آیه براش توضایح بد ی
»!...
خب خجالت وزن ندارد که چاقت کند،وگرنه چند کیلو به وزن گیسو
ا ضافه شده بود ! ز ور هم ندارد تا ضر به فنی ات کندو تنها توانش این
است که گونه ها را تا ال له ی گوش سر خ می کند.
گرشا با دست به کنارش اشاره کرد و چند بار کوتاه به ر و تختی ضر به
زد  ،گفت:
«بیا کنارم بنشین ».....
گیسااو ه مان کرد که او گ فت و لی همچنان ن گاهش به زیر بود و
انگشااتانش را در هم تاب می داد ،گرشااا با لبخند ی نگاهش را در
صورت او چرخی داد :
« وقتی خجالت می ک شی گونه هات رنگ هلو می شه  ....ع شقی که
این همه حیا دنبالشه که خجالت نداره» !....
سشس نوازش وار دستی به موهای او کشید ،گفت:
«فرهنگ همون پساار خوش تیشه دیروز نیساات که مادرش برای مچ
گیری اومد و کلی پشت چشم برات نازک کرد!...؟»
پلک هایش از خجالت سنگین شده و قادر نبود حتی آن رااندکی باال
تر بیاورد ،لبهایش را میان دندان هایش گرفت و آن را محکم ف شار داد

605
 ،به تکان سااری اکتفا کرد.گرشااا قدر ی جا به جا شااد و از جیب
شلوارش موبایل گالب خانوم را بیرون آورد و به سمت او گرفت:
« بیا جوجه برفی ...موبایل مامان گالب پیش منه ،تا هفته ی آینده
برم یه خط ثابت بخرم  ....بهش زنگ بزن ،حتما اونم دلواپس این
برو بیا شده به خصوص که عمه بزرگه ی آقا داماد می گفت اشتباهی
در خونه ی ر وبرویی ر و زدن ..در ضمن موبایلت ر و نگاه کردم فاتحه
اش خونده اس باید به فکر یه موبایل تازه برات باشم ».
گرشا این را گفت و از جایش برخاست در آستانه ی در ای ستاد ،انگشت
اشاره اش را به سمت او نشانه رفت:
« فقط ده دقیقه ها نه بیشااتر  ...گلشر و مامانم هم رفتن خوابیدن
توهم ب یا تو ی آشااشز خونه یه چایی بخوریم و یه گشی بزنیم و ببینم
حال و هوای دلت کجاش ابریه و کجاش آفتابی!....؟»
سشس چ شمکی دلخواه زد ،بیرون رفت و در را پ ست سرش آه سته
بست.
****
لحن .....آهنگ صاداسات که با احسااس ارتباط م*س*تقیم دارد
،گاهی سرد می شود ،گاهی گرم و دلن شین !...گاهی چنان ا ست که
گویی توان این را دارد تا آغوشااش را باز کند و گاهی نرم نوازش می دهد
و گاهی هم مثل شوکران تلخ می شود و حتی درد هم دارد!
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فرهنگ با دیدن شماره ی ناشناس در حالی که ر وی مسواکش خمیر
دندان می گذاشت ،محکم و مردانه گفت« :بله بفرمایید».....
« شبتون به خیرآقای فتوحی ،گیسو هستم»....
فرهنگ با شنیدن صدای گی سو حس نادیده گرفته شدن و پنهون
کار ی او پیش چ شمانش جان گرفت و اخمی میان ابرو هایش ن شاند
،با لحنی تلخ و سرد ،گفت:
«شب شما به خیر امری دارید..؟»

َ
آهنگ تلخ وساارد صاادایش بند دل گیسااو را در دم پاره کرد و رشااته
افکارش را هم  !...میان سر در گمی کلماتش با صدایی آرام زمزمه کرد:
« ببخشااید بی وقت مزاحم شاادم چراغ اتاقتون ر وشاان بود برای
همین تماس گرفتم »
جمله هایش بریده بریده بود وآرام....
«می خوا ستم برای این که ن شد جوابتون ر و بدم و تماس ها ر و قطع
کردم از تون عذر خواهی کنم »...
فرهنگ با همان لحن یخی اس مسواکش را در هوا تابی داد :
« ایراد ی نداره  .....من نباید مزاحمتون می شدم ».
گی سو نفس هایش هم از این سرد ی کالم فرهنگ یخ کرد  ...د ستی
ر وی پی شانی اش گذاشت .ندیده می دانست چه اخم درشتی میان ابرو
هایش ن ش سته  ...حس بد ی که از او گرفت بهانه ای شد تا آ سمان

607
چشاامانش را که مثل آساامان دلش ابری بود ابری بود قطره قطره
شروع به باریدن کند ....
دلش همان لحن نرم اورا می خواساات که واژه ها را نوازش می داد .
میان بغض نشسته در صدایش ،
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶[ ,
برای اولین بار اسم او را به ز بان آورد  ،نرم و پچ پچ وار گفت:
« فرهنگ بذار برات توضیح بدم  ....می دونم خواستگار ها اشتباهی
در خونه ی شااما اومدن! به خدا هیچ پنهون کار ی در بین نبوده ...
باور کن ا صال نمی دون ستم خوا ستگار قرار بیاد  ...از اون گذ شته ا صال
خواستگار ی من نبود »!....
فرهنگ لحظه ای به گوش هایش اعتماد نکرد ! م سواکش را رها کرد
و از سرویس بهداشتی بیرون آمد .
« متوجه نمی شم می شه واضح تر توضیح بد ی !....؟»
گی سو با چ شمان بارانی و جمله هایی که فعل و فاعلش پس و پیش
بود و بغ ضی هم کنارش  ،گفت و سبک شد ....فرهنگ شرمنده از
این قضاااوت نا به جا به ساامت پنجره رفت طاقت اشااکهای او را
ندا شت پرده را پس زد به میان بغض ن ش سته در صدای گی سو آمد و
نوازش وار  ،گفت:
« هیش دختر  ...حاال چرا گر یه می کنی!...؟ اونی که با ید شاارمنده
ب اشه منم که ز ود قضاوت کردم  .....به مادرت هم حر بده که بخواد
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برای زندگیش ت صمیم بگیره تو منطقی ترین کار ر و انجام داد ی ....
»
با پشت دست اشکهایی که خیال بند آمدن نداشت را پس زد با گوشه
ی آ ستینش آب بینی اش را هم پاک کرد  ....و با لبخند ی که شور ی
اشکها ر وی آن بود  ،گفت:
« مثل بچه هایی شاادم که دنبال مامان هاشااون مدام گر یه می
کنن ....به مامانم گفتم مبارک با شه و برای خو شحالی اون غ صه ام
ر و پشت لبخندم پنهون کردم ».
فرهنگ بی تاب صاادای گریه های گیسااو چشاام هایش را بر هم
گذاشت ودلش می خواست او را میان باز و هایش بگیرد و عاقبت نرم
نجوا کرد:
« گیسو یه چیز ی نداز سرت بیا پشت پنجره و پرده ر و بزن کنار»....
میان اشکهایی که گویی با نخ و سورن به هم وصل شده بودن همان
کرد که او گفت و چادر نمازش را ر وی سرش انداخت  ....پرده را پس
زد و با د یدن فرهنگ آن سااو ی پنجره که کف دسااتش ر وی دل
پنجره بود میان اشکها لبخند ی ر وی لبش نشست ...
« گی سو کمند چشم هات ر و ببنید کف دست ر و بذار ر وی شی شه ی
پنجره  ،بذار از همین فاصله لم*س*ت کنم ».....

609
دست هایشان گرچه با هم فاصله داشت  ....ولی هر دو لبریز از حس
قشاانگ عاشااقی طشش قلب های یک دیگر را حس می کردند و
آرامش مثل نسیم بر دل و ر وحشان می وزید .
غافل از این که اال کلنگ ر وزگار گاهی پایین است و گاه باال!....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۲۶ ۱۷.۱۱.۱۶[ ,
اول مهر امسااال برایش با اول مهر های سااالهای پیش خیلی فرق
دا شت  !....و بر خالف ت صورش که فکر می کردبا لبهایی پر از لبخند
به دانشگاه می ر ود و طی مراسمی پر شور از زیر قرآن رد می شود و کاسه
آبی و د عای خیری هم بدر قه ی راهش می گردد  ، ،حاال با ید راس
ساااعت نه صاابح برای پاره ای توضاای حات به اداره ی آ گاهی می
رفت....
گر شا تمام خ شم و ع صبانیتش را با قدم هایش تق سیم کرده و طول
پذیرایی نه چندان بزرگ خانه را با گام های بلند می رفت و راه رفته را
بر می گشت ..در حقیقت بمب متحرکی بود که با کوچکترین تماس
منفجر می شد و ترکش هایش به اطراف پرتاب می شد.
این اولین بار ی بود که عصاابانیت دایی گرشااا را می دید وچهره ی
سبزه اش از فشار خشم قدر ی تیره تر شده بود .....
حال و هوای گی سو هم چندان تعریفی ندا شت و برای او که ت صور می
کرد پلیس بعد از بازجویی و گذاشااتن وثی قه دیگر کار ی به او ندارد ،
اضطراب و افکار منفی مثل پیچک افکارش را در هم می تنید.
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گرشا ر و به گی سو ای ستاد و گی سو از ترس به آنی از جایش برخاست ،ولی
جرات نکرد به چ شمان او نگاه کند و سرش را به زیر انداخت...لحن
گرشا دیگر نرمش سابر را نداشت.
«چرا هیچی نگفتی!...؟ من یه هفته اس که اومدم ،تو ی این مدت
کلی با هم گپ زدیم  ،اون وقت باید صاابح وقتی تلفن خونه زنگ
می زنه و سرگرد پشت خط می گه خانوم گیسو درخشان باید برای پاره
ای تو ضیحات بیاد ادراه ی آگاهی شوکه ب شم و گیج و گنگ جوابش
ر و بدم !؟ من نباید می فهمیدم چه اتفاقی برات افتاده!...؟»
سشس ر و به گلی و گالب خانوم که م*س*تا صل کنار هم ای ستاده
بودند شد و با همان لحن معترضش ،ادامه داد:
« گلشر خانوم ،مامان گالب من ر و آدم حساب نکردید!....؟»
مامان بزرگ گالب به سمت میز ناهار خور ی رفت ودر حالی که کاسه
ی آب را کنار قرآن در ون سینی می گذاشت  ،دستی در هوا تاب داد:
« آدم با ید خودش عاقل باشااه  ،به این دوتا خرده نگیر  ....من
بهشون گفتم حرفی نزنن  ،خستگی سفر که ازتنت دور می شد خودم
بهت می گفتم  .حاال هم به جای این که مثل ا سشند ر وی آتیش باال
و پایین بشری ،بیا بااین فضاول خانوم که سارش تو ی هر ساوراخی
میره و هم خودش ر و به دردسر می ندازه و هم ما ر و برو اداره ی آگاهی
ببین چی کار ش دارن».....

611
گلی اضااطر اب تا حلقش باال آمده بود و حتی آرامش ظاهری گالب
خانوم راندا شت و د ستی به پر مقنعه ی م شکی اش ک شید ر و به گی سو
،با پرخاش ،گفت:
« چرا مثل مج سمه خ شکت زده ...برو یه مانتو  ،شلوار منا سب تنت
کن بریم اداره ی آ گاهی ببینم چی میگن ...مو بال یت هم که داغون
شده تا برگرد ی جونم از حلقم می زنه بیرون».
گر شا خ سته از بیهوده راه رفتن ر وی مبل ن ش ست د ستی به میان
موهای پر و خوش حالتش ک شید حاال صدایش قدر ی آرام تر شده و
دیگر از تند تیز ی آن خبری نبود.
« گلشر  ......وا سه چی موند ی!؟ مگه نمی گی مرخ صی ندار ی و همه
ر و خرجش کرد ی ؟ تو برو به کارت برس ،من خودم باهاش میرم ،
بعد هم می رسونمش دانشگاه ...آقای فتوحی هم یه پای ماجراست
باید با اون هم حرف بزنم »....
گلی که دل تو ی دلش بیقرار ی می کرد ،دهان باز کرد تا اعتراچ کند
اما جمله هایش به انتها نرساایده گرشااا نگاه تیز ی به او انداخت و
اعتراضش را در دم در نطفه خفه کرد :
« گلشر با من چونه نزن .....کار ی که بهت گفتم انجام بده ....در
ضمن ما شینت ر و هم ببر من گواهینامه ی ایران ر و ندارم و با آژانس
می ریم ».
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سااشس ساار برداشاات ر و به گیسااو که رنگ دیوار پیش رنگ پریده ی
چهره ی او پادشاه بود شد ،گفت:
« اولین کالست چه ساعتیه...؟ »
خب حاال میان اضااطراب هایی که در دلش غوغایی به پا کرده بود ،
باید اخم های دایی گر شا را هم جمع می کرد که وقتی جد ی می شد
حتی گالب خانوم هم حساب کار دستش می آمد!....
آب دهانش را فرو داد و اسااترس هایش را هم با دم و بازدمی عمیر از
سینه بیرون فرستاد و آهسته جواب داد:
« ساعت یازده ونیم».....
« برو آماده شو داره دیر می شه تو ی راه باهم حرف می زنیم ».....
گیسااو چشاامی گفت و با گامهای بلند به ساامت اتاقش رفت .این
اولین بار ی بود که از مرد ی این چنین می تر سید و ح ساب می برد.
نگاهش به سمت جنازه ی تلفن همراهش برگ شت که دل و ر وده
اش ر وی میز تحریر بیرون افتاده بودو آهی چا شنی ح سرتش شد....
آهی ،همراه نفس عمیقی از سااینه اش بیرون آمد ،حاال نمی دانساات
چطور با فرهنگ صبحت کندو از حال و هوای دلش بگوید ....
میان سفارش ها ی مامان گلی با چشمانی تر و دعاهای مامان بزرگ
گالب که مثل دانه های ت سیبح کنار هم ردیف می کرد ،از زیر قرآن رد
شد و کاسه آبی برای ر وشنایی راهش پشت سرش ریخته شد.

613
ُ
البته اخمها و خلر تنگ دایی گرشا همراهش بود و دلشوره و دلواپسی
دست در دست هم خوش و خرم به دنبالش !....
**
دل شوره مثل تنگ قلیان که قل قل می کند  ،در دلش می جو شید و
تا مرز حلقش باال می آمد و طعم دهانش را تلخ و گس کرده بود !
باز هم همان سرگرد بود که صورت سه گو شی دا شت با ریش های
مرتب  ....فراز و نشیب صدای بمش که گویی سرما خوردگی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۲۶ ۱۷.۱۱.۱۶[ ,
میان آن نشسته بود همچنان پر ابهت بود !...
سرگرد نگاهش را از رنگ پریده ی گی سو و لبهای خشکش گرفت ....
با نوک خودکار ِتپ ِتپ چند ضر به به ر وی دفتر خاطرات سمیرا زد و

سشس آن را با دو انگشتش باال گرفت مثل باد بزن به اطراف تاب داد ،

گفت:
« خانوم درخشان خوردیم به بن بست  ....این دفتر چه هیج کمکی
به ما نکرد  ....توش یه مشاات حرفهای بیخوده که دو زار نمی شااه
ر وش مانور داد ! البته یه سری اتهام هم نسبت به آقای خسرو ساالر ی
هست که هیچ سند ی براش نداریم .
از پرینت مکالمه های خانوم شاکری هم به جایی نرسیدم  ...آخرین
تماس مر بوط می شه به خ سرو ساالر ی که ای شون هم چند تا شاهد
گردن کلفت دارند که میگن زمان حادثه آقای ساااالر ی با اونها تو ی
باغ سیب
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یه مهمونی مردونه بوده  ....خانوم شاااکری با ضاار به ی یه جساام
سنگین کشته شده ولی حتی آ لت قتل هم پیدا نکردیم!»
خب حاال حباب های ا ضطراب رفته رفته به ترس تبدیل می شد و
هر دم بزرگ و بزرگ تر  ! ....ر بط حرف های او را نمی فهم ید و نمی
دان ست دقیقا کجای ماجرا ای ستاده !....؟ شتاب زدگی به میان جمله
های بی سرو سامانش رسید :
« باور کن ید من چیز بیشااتر از اونی که براتون تعریف کردم نمی دونم
من و آ قای فتوحی که اگه قاتل بودیم که خودمون به پلیس ز نگ
نمی زدیم  !.....ما وقتی رسیدم سمیرا حتی نفس هم نمی کشید »
سرگرد دفتر را به ر وی میز پرتاب کرد ،خودکارش را برداشت و میان دو
انگشتش گرفت:
« به نظر دختر باهوشاای م یای ،اگه با پلیس تماس نمی گرفت ید که
او ضاعتون خیلی فرق می کرد و حاال من با این مالیمت ازتون سوال
و جواب نمی کردم! خانوم درخشااان خوب فکر کن  ،شااب حادثه
چیز مشکوکی نظرت ر و جلب نکرد !....؟ اون شب شاید تو ی شوک
بود ی و چیز ی ر و از قلم انداخته باشاای  ! ....ذهنت ر و زیر ر و کن
ببین وقتی که تو ی محوطه متوجه شد ی که موبایلت جا مونده و با
آقای فتوحی برگشتی باال  ....کسی از اون جا رد نشد !...؟»
*
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۹ ۱۸.۱۱.۱۶[ ,
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نگاه سرگرد مثل خنجر تیز و برنده بود و او در م سخره ترین حالت
به هم سر او فکر می کرد که چگونه به این چ شم ها خیره می شود و
برایش دلبری می کند!؟ ،با صدا ی سرگرد بار دیگرحوا سش به سمت
او برگشت....
« خانوم درخشان منتظر جوابم !....؟»
لبهایش را تر کرد و سااعی کرد محکم جواب دهدتا تاثیر کالمش دو
چندان شود:
« اگه بگم من هیچی ندیدم باور می کنید ! ....؟من اون شب پنهونی
از خانواده ام با آقای فتوحی قرار گذاشااته بودم و نگران بودم تا مادر و
مادر بزرگم متوجه ی در وغم بشن ! برای همین اونقدر استرس داشتم
که حواسم به اطراف نبود ،وقتی هم که با جسد خانوم شاکری مواجه
شدیم شوکه و گیج و منگ بودم و از ترس نف سم باال نمی اومد....بعد
هم که با صد وده تماس گرفتیم» .
سرگرد خودکار را ر وی شانه ی چشش گذا شت و با انتهای آن قدر ی
پ شتش خاراند  ،رفتارش چنان خون سرد بود که گویی شغلش خوار وبار
فروشی است و حاال منتظر مشتری تازه خواسته اش را بگوید!.
«خب پس یکم می ریم عقب تر به وقتی که خانوم شاکری زنده بود
 ...تو ی اولین مال قاتون که دفتر چه خاطراتش ر و به شاا ماداد ،از
شخص خا صی حرفی نزد؟ یه شخص سوم که برای ما مجهوله یه
دوست مرد یا یه زن!....؟ »
باغ سیب
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از شدت ا ستی صال کف د ستش را ر وی پی شانی اش گذا شت که مثل
مغزش داغ کرده و پر حرارت بود!.....
« مالقات ما فقط یک جلساه بود ،اون هم خیلی کوتاه .....ایشاون
فقط دفترچه خاطراتش ر و به من داد تا بر اساس اون رمانم ر وبنویسم
و حرفی از کسی نزد».
چشاامان ساارگرد قدر ی ریزتر شااد و چین و چروک های گوشااه ی
چشاامش هم بیشااتر .....خودکار را به ر وی میز پرتاب کرد و در حالی
که به صندلی اش تکیه می داد  ،بی مقدمه گفت:
« می تونید ت شریف ببرید ....اگه الزم با شه بازم هم صداتون می کنیم
»....
گیسااو که منتظر همین لحظه بود تر و فرز از جایش برخاساات ،با
اجازه ای گفت مثل باد از اتاق خارج شد....
با رفتن او در اتاق پس از چند ضر به ی کوتاه باز شد مرد ی الغر اندام
که قامت میانه ای داشاات و موهای ساارش چندان پرو پیمان نبود،
داخل شد و محکم پاهایش را به کوبید ،گفت:
«قر بان امر کرده بودید این دختره رفت بیام خدمتتون»....
سرگرد خودکار را برداشت و این بارآن را داخل گوشش فرو برد :
«مختار ی من مثل بقالیم که مشتری خودش ر و می شناسه ...از این
دختره و اون فتوحی قاتل در نم یاد  ،چون انگیزه اش ر و ندارند ....
قاتل ر و هم ندیدن ،تنها ک سی که انگیزه ی قتل داره خ سرو ساالریه
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که اون هم چند تا شاهد کردن کلفت داره  !...شاید هم داره دروغ
می گه و حقیقت ر و وار ونه جلوه میده  ....قاتل هرکسی هست یقینا
این دختره یافتوحی اون ر و می شناسن برای همینه که شاکری شب
حادثه عجله داشت اون دو تا ر و دست به سر کنه ....از امروز ر وشمون
ر و عوچ می کنیم  ،به دوسات و آشانا ی مقتوله می گیم یه سار نخ
هایی بدساات آوردیم این جور ی شااا ید قاتل به هول واال بیفته و
خودش ر ولو بده»....
سرگرد دستی به موهای تنک شده اش کشید و دفتر خاطرات سمیرا
را به داخل کشو ی میزش پرتاب کرد:
« در ضمن با خسرو ساالر ی و فتوحی هم تماس بگیر بگو بیان اداره
آگاهی ...باید ببینم این دوتا چند چند هستن!....؟»
مختار ی ب له قر بانی گ فت و بازم پا هایش را محکم بهم کوب ید و از
اتاق خارج شد.
*
اگر می گفت از اولین ر وز دانشگاه ،درس و کالس هیچی نفهمید دروغ
نگفته بود !..
تمام مدت ا سترس و ا ضطراب مثل دانه های ذرت که تو ی قابلمه
ی داغ جلز و ولز می کنندو تبدیل به پاپ کرون می شود ،ا ضطراب
هایش در دیگ نگرانی مثل پاپ کرون هر دم شکفته تر می شد!....
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اصااال هول و وال ی غریبی به دلش افتاده بود آن چنان که قید کالس
آخر را که ساعت چهار برگزار می شد را زد و راهی دفتر انتشاراتی فتوحی
شد.
دنیای غریبی است و باز ی های ر وزگار غریب تر  ...به یاد آخرین بار ی
افتاد که تک وتنها به این دفتر انتشاااراتی آمده و فرهنگ با چشاامانی
ُبراق شده برایش شاخ و شونه ک شید وکار ی کرد که بند دلش از ترس
پاره شااد .ولی حاال دلش بی قرار برای د یدن او لحظه شاامار ی می
کرد !....و این بار برعکس دفعه ی پیش که دفتر خلوت و سااوت و
کور یود ،چند نفری ر وی صندلی به انتظار نشسته بودند ...
چ شم از شعمدانی های لبه طاقچه که به ا ستقبال پاییز رفته و رنگ و
رخشان زرد و زار شده بود  ،گرفت و ر وبه خانوم سبحانی خوش قلب
خودش را معرفی کرد ولی از آنجایی که حافظه ی خانوم سبحانی مثل
حافظه ی ماهی بود او را به یاد ن یاورد و باز هم مثل یک کارمند
وظیفه شناس د ستی به گو شه ی ر و سری که تا بیخ ابروهایش پایین
آمده بود کشید ،گفت:
« شرمنده وقت قبلی که ندا شتید  ....آقای فتوحی ا ن مهمان دار ن
و ب عد هم نو بت این خانوم هاسااات که میخوان در مورد چاپ
رمانشون صحبت کنن »
سشس با چ شم مرد جوانی را که م شغول مطالعه ی مجله بود ن شان
داد و اضافه کرد :
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« بعد هم آقا رفعتی باید تشریف ببرن داخل که ویستار جدید انتشارات
هستن »....
پوف بلند ی ک شید ....نیم نگاهی به ساعتش انداخت  ،چهل و پنج
دقیقه بیشتر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۴۹ ۱۸.۱۱.۱۶[ ,
وقت ندا شت و باید تا ساعت شش خانه می بود  ....میان چه کنم
هایش بار دیگر درخواستش را تکرار کرد :
« خانوم سااب حانی  ...خواهش می کنم من و قت چ ندانی ندارم
بهشون بگید خانوم درخشان اومدن  ...حتما می پذیرن »....
خانوم سبحانی که گویا مرغش یک پا بی شتر ندا شت  ...به محض
بیرون آمدن آقای میان سالی با سر به دختر ها اشاره کرد که به داخل
بروند  ....و ر و به گیسو شد:
« خانوم درخشااان  ....امکان نداره ! فردا تشااریف بیارید  ....آقای
مهندس از این به بعد درگیر دانشااگاه هسااتن و وقتشااون محدوده
....سااعت هفت هم قرار دارن و میخوان تشاریف ببرن ،من با این
خانوم ها و آ قای رفعتی از ق بل ه ماه نگ کردم و بهشااون و قت
دادم»....
نگاهی به در بسته ی اتاق انداخت  ....خب فکرش را نمی کرد ر وز ی
برای دیدن فرهنگ به در بسته به خورد و انتشارت فتوحی این قدر کیا
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و بیا داشته باشد !...به ناچار ر وی صندلی نشست و امیدوار تا گشای شی
شود و بتواند در این چهل و پنج دقیقه فرهنگ را ببیند ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۴۶ ۱۹.۱۱.۱۶[ ,
برای اینکه خسااتگی هایش مثل دود پیچ بخورد و به هوا ر ود همین
یک جمله کافی بود که خانوم سبحانی از پشت خط بگوید:
« آقای مهندس خانوم گی سو درخ شان نیم ساعته ت شریف آوردن اگه
فرصت دیدنشون ر و ندارید یه وقت مالقات براشون بذارم»...
برای این مژده باید م شتلر میداد  ....وقت ندا شتن دیگر چه صیغه
ای بود !....بند دلش از خوشاای پاره شااد و لبخند ی ر وی لبهایش
نشاند ،صدایش را قدر ی محکم تر کرد تا خوشحالیس پنهان شود :
« ایراد ی نداره لطفا بفرستشون داخل»....
در با تقه ی کوتاه باز شد و با دیدن گی سو در آن مانتو شلوارسرمه ای و
مقتعه ای سا ده به همان رنگ لبخندش عمیر و جان دار شد،چنان
که چشاامانش هم می خندید و دندانهای ردیفش می درخشااید  ،از
جایش برخاساات و به اسااتقبال او رفت و در یک قدمی اش ایسااتادو
م*س*ت عطر یاس او شد:
« به به چه افتخار ی ! سالم خانوم دکتر  ....خوش اومد ی»
خب چهل دقیقه انتظار به این استقبال گرم می ارزید و نگاه مشتاق
فرهنگ ته دلش را بدجور ی قیلی ویلی می داد ..از عنوان خانوم دکتر
که امروز از صبح جوجه دان شجو ها چپ و را ست به ریش ندا شته ی
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هم گره میزدند خوشااش نیامد و همان گیسااو کمند را ترجیح میداد
گو شه ی لبش به سمت باال کج شد و سعی کرد خانومانه برخورد کند
و مودبانه گفت:
« سالم آقای مهندس .....ع صر شما به خیر ببخ شید نباید موقع کار
مزاحمتون می شدم!»
دلش می خوا ست این مزاحم دو ستدا شتنی را که لپ هایش قدر ی
صورتی و ریمل مژه هایش سایه ای خاکستری زیر پلک هایش به جا
گذاشته بود را مثل انار پاییز ی می گرفت و میان دستانش می فشرد !
برای غلبه به این حس ساارکش قدمی پس رفت ،به لبه ی میز تکیه
داد و دست هایش را ر وی سینه اش گره زد و با چشم و ابرو به صندلی
اشاره کرد :
« مزاحمت شما هم ر وی چ شم ما جا داره ،بن شین ا ن به خانوم
سبحانی میگم برامون چای و کیک بیاره»....
خب برای چایی و ک یک هم دلش قیلی ویلی می رفت اما ساااعت
شش می بای ست زنگ ح ضورش را در خانه به صدا در می آورد.....بی
درنگ نشست و در حالی که چشمانش به نگاه خندان فرهنگ خیره
بود جواب داد:
« آقای فتوحی وقت چایی و کیک ندارم به خاطر اینکه شما ر و ببینم
مجبور شاادم از کالس آخرم بگذرم ....خیلی وقته این جام ولی خانوم
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ساابحانی ز یاد ی وظی فه شااناسااه واجازه نداد ز ود تر ب یام داخل
....حقیقتش باید باهاتون حرف می زدم» ....
با هرجمله ی گی سو نگاه فرهنگ جد ی تر می شد  ،تکلیف لبخند
ر وی لبش هم معلوم بود همان ابتداد پر زد و رفت  ،پلک هم نمی
زد:
« صبح از اداره ی آگاهی تماس گرفتن و دایی گر شا گو شی ر وبردا شت
غوغایی به پا کرد اون سرش نا پیدا».....
کوتاه در یک کلمه سوالی پرسید « :خب!....؟»
گیسااو آب دهانش را فرو داد و درحالی که دسااتهایش را تاب میداد از
ترس هایش گفت و دلواپ سی های ریز و در شت گو شه ی دلش  !...از
ساارگرد و سااواالت تکراریش و از خساارویی که شااب حادثه پی خوش
گذرانی و یللی و تللی مردانه بوده و چند تا شاهد در ست و درمان هم
داشت.
فرهنگ بی تاب این همه بی قرار ی از لبه میز کنده شااد و آن را دور
زدبطری آب معدنی را بردا شت و لیوان را پر کرد کنار پایش زانو زد و نرم
نجوا کرد:
« یه کم آب بخور ..بذار تنفست کمی آر وم تر بشه»..
حر با فره نگ بود آب حس های بدش را که ترس ال به ال ی آن
پر سه می زدرا کم رنگ تر کرد و با صدای فرهنگ نگاهش را از لیوان
خالی آب گرفت:
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« برای چی این قدر نگرانی ! من و تو فقط از بد ر وزگار چند لحظه
بعد از قتل ساامیرا باال ی ساارش بودیم  ....کار ی نکردیم که ترس
داشته باشیم ؟این سوال جواب ها هم برای این که پلیس ببینه بعد
از دوماه حرفات فرقی کرده یا نه !؟ احتماال همین امروز فردا من ر و
هم صدا می کنن»
این همه نزدیکی و صدای نرم و نوازش گونه ی فرهنگ حا ل دلش را
چنان خوب کرد که افکار بی حیایی در سرش جان گرفت و دلش می
خوا ست د ست ر وی ته ریش او می گذا شت و طره مویی کوتاه خم
شده ر وی پی شانی اش را پس می زد ،ر وی نوک بینی تیز و مردانه ی او
ب*و*سه ای نرم می کاشت  ،اصال حاضر بود او و فرهنگ را به قتل
متهم می شاادند! به شاارط آن که هر دو را به جزیره ای دور م یان
اق یانوس تبع ید می کردند و آنجا مثل خانواده ی دکتر ارنساات برای
خودشان خانه ای باال ی درخت می ساختند....
افکار ش را که به قول مامان گالب بو ی بی حیایی میداد را بین پلک
هایش محکم فشرد و با صدای فرهنگ آنها را باز کردو صورت او را در
یک وجبی اش دید:
« حالت خوبه چرا چشمات ر و بستی!....؟»
خب اگر قرار بود از علتش می گفت ،د ست بی حیایی اش ر و می شد!
سرش راقدر ی به عقب متمایل کرد در حالی که ز ل ز ل به چشمان او
خیره بود ،گفت:
باغ سیب
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« فکر کنم داره دیرم می سه من دیگه باید برم»....
حال و هوای دل فره نگ هم خ ندان و بودوآف تابی  .......خ نده
هایش را م یان لبهایش اساایر کرد و هر دو م*س*ت حضااور هم
سمیرا را از یاد برندند ،گی سو از جایش برخا ست و فرهنگ میزرا دورزد
،خم شااد از کشااو ی آن جعبه ی م*س*تطیل شااکل مشااکی که
پاپیونی قرمز رنگ به دور آن ناشیانه گره شده بود ،بیر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۴۶ ۱۹.۱۱.۱۶[ ,
ون آورد و فاصله اش را با گی سو به یک قدم رساندر وبرو ی او ای ستاد و در
حالی که چشاامان گیسااو حرکات او رادنبال می کرد و قلبش ساااز و
دهل خودش را می نواخت ،نجوا کنان گفت :
« قابل تو ر و نداره این برای معذرت خواهی بابت سااو تفاهمی که
پیش اومد  ....معذرت می خوام ،قضاااوتم خیلی عجوالنه بود! امروز
صبح خریدم  ،فکر نمی کردم به این ز ود ی فر صتی برای دیدنت پیدا
کنم!؟»
گیسااو که خوشای همراه هیجان تا حلقش باال آمده و طعم دهانش
م ثل خر مالو ی نارس پاییز ی گس شاااده بود  ....لبخ ند ی ر وی
لبهایش آمدوحال خوشااش را رسااوا کرد ،دساات برد آن را گرفت و در
حالی که نگاهش به زیر بود نرم تر از فرهنگ زمزمه کرد:
« همون عذر خواهی کافی بود چرا زحمت کشید ی!....؟»
« نمی خوای باز کنی .....؟»

625
نخوا ستن در ب ساط حال خو شش جایی ندا شت و دل دل می کرد تا
بداند داخل جعبه مشکی مخملی چه چیز ی لم داده !....؟
به نرمی گره ر وبان قرمز رنگ را باز کرد و با دیدن ساعت بند چرمی که
صفحه ی گرد و ظریفی داشت و مارک دار بودن از سر ر ویش می بارید
ساار برداشاات و نگاهش با نگاه خندان فرهنگ تالقی کرد و باز هم
پلک هایش را به زیر سر داد و نجوا کرد:
«خیلی ق شنگه  ...یه هدیه که پ شتش یک دنیافرهنگ و ادبه ....این
هدیه برام خیلی با ارزشه ».....
فرهنگ سرش را قدر ی نزدیک تر کرد و فاصله شان به اندازه ی یک
وجب د ست شد ،نرم و نوازش گونه همانطور که گی سو عا شر این
لحن بود نجوا کرد:
« قابل تو ر و نداره مبارکت با شه  ...هوا داره تاریک می شه آماده شو تا
نزدیکی خونه می رسونمت بعدش باید برم سر قرارم  ...با دایی گرشات
« آقای سرمد ی» قرار دارم تا یه گپ مردونه بزنیم».
گیسو در جعبه را بست و و متعجب و قدر ی هم مضطرب پرسید:
« وای نه !....با دایی گرشا!...؟ یعنی چی کار داره!....؟»
فره نگ در حالی که کتش را می پوشاا ید لبخ ندش را جمع کرد و
جواب داد:
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« فکر کنم می خواد گوشام ر و بشیچونه که چرا خواهر زاده ی سافید
بلوریش ر و تو ی درد سر انداختم ...و یه چند تا حرف مردونه ی دیگه
»...
خب بی شک این یک تعریف بود و فرهنگ سفید بلور ی را با تاکید
ادا کرد  ..قبل از اینکه بازهم غرق خیاالت شاود کیفش را ر وی شاانه
اش جا به جا کرد و به ساامت در رفت فرهنگ پیش از او دسااتش را
ر وی دست گیره ی در گذاشت و آهسته و پچ پچ وار جور ی که گفتگو
هاشان دو نفری باشد ،گفت:
« گی سو کمند دیگه نشنوم که کال سی ر و پیچوند ی ها  ...در ضمن به
خانوم سبحانی می سشرم ،هر وقت اومد ی سریع بیای داخل  .....تو
جلو تر من برو من پشت سرت میام».
سشس بی آنکه منتظر جواب بماند در را باز کردو خیلی محکم و مردانه
جور ی که خانون سبحانی بشنود ،گفت:
« خانوم درخشااان لطف کردید تشااریف اوردید .....خدمت خانواده
سالم برسونید»...
سمیرا شاکری با تمام دردسر هایش آمد تا باغ سیبی آفریده شود و آدم
و حوایی دیگر درزمین به یک دیگر برسند.
*
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶[ ,
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دو تا قهوه ی تلخ و ت که ای ک یک وانیلی و یه گپ و گ فت مردانه
چنان ف ضای صمیمی بوجود آورده بود که هیچ کدام گذ شت زمان را
حس نمی کردند.
گرشااا با تامل جرعه ای از قهوه ی تلخش را نوشااید،با ساار ز بانش
تلخی لبهایش را گرفت  ،گفت:
《 آقای فتوحی ،باید امیدوار باشیم که هرچه ز ود تر قاتل این خانوم
پیدا بشااه ،هرچند فکر نمی کنم پلیس به شااما دو تا مظنون باشااه
چون شما و گیسو انگیزه ای برای قتل نداشتید و از اون گذشته پنهون
کار ی هم نکرد ید و بال فاصااله با پلیس تماس گرفت ید  ،ولی تا پ یدا
نشادن قاتل و آزاد نشادن وثیقه ها پای شاما دو تا همچنان و سط
ماجراست》.
گرشااا حرف هایش را همراه قهوه تلخ مزه مزه کرد و در حالی که
چنگال را در تکه ای از کیکش فرو می برد ،پرسید:
《 آقای فتوحی  ،شرمنده که این قدر رک ه ستم  ،برای اینکه شما و
خانوادتون متوجه نش اید که داماتون زیر آبی می ره توجیه هساات ولی
خواهرتون چطور متوجه نشدن !؟خ*ی*ا*ن*ت بو ی تند و تیز ی
داره》!.....
رفتار و گفتار معقول گر شا سب فرهنگ را تحت تاثیر قرار داده بود .با
احترام خا صی نگاهش می کرد ،فنجان قهوه اش را بردا شت و جرعه
ای از آن را نوشید  ،گفت:
باغ سیب
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《خواهرم متوجه خ*ی*ا*ن*ت همساارش شااده ولی اون هم
مثل خیلی از زن های دی گه د یده ر و ند یده می گیره تا زندگیش ر و
حفظ کنه》....
گرشا ابرو هایش به سمت باال پرواز کرد ومتعجب پرسید:
《 یعنی به هر قیمتی  !....جالب شد ،خیلی مایلم خسرو خان ر و از
نزدیک ببینم 》
به این جای جمله اش که رسید  ،فنجان نیم خورده ی قهوه را پس
زد  ،به صااندلی تکیه داد و به چهره ی فرهنگ خیره شااد ،خوش
ت یپ بود ولی نه آنقدر که نگاه تمام دختران را به خود جلب کند و
همه برایش کف بزنند و به به وچهچه کنند! بچه مثبتی که رفتار و
منش اش او را خوا ستنی می کرد شانه های فراخ و قامت بلندش هم
در این خوش تیشی بی تاثیر نبود.
《 خب آقای فتوحی بهتره از قتل و ک شت و ک شتار یه کم فا صله
بگیریم  .از خودتون بگید ......؟》
گی سو حر داشت تا از دایی گرشا حساب ببرد !ابهت کالم او فرهنگ را
هم اسیر خود کرده بود .نگاهش مثل کالمش محکم بود .
《 من نا شرم  ....در واقع این شغل خانوادگی مون که از پدر بزرگم
به ارث رس ایده  ،برادرم به این کار عالقه نداشاات و کنار رفت  ،و پدرم
اختیار تام چاپ خونه و دفتر انت شارات ر و به من سشرد همونطور که
پدرم از بین عمو هام پای میراث خانوادگی موند و اون ر و زنده نگه
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دا شت .البته پدرم به خاطر بیمار ی قلبیش دیگه کار نمی کنه و فقط
ر وز ی یه ساااعت به چاپ خونه میان که جنبه ی ساارگرمی داره  .به
مکانیک عالقه دا شتم واین ترم از پایان نامه ام دفاع می کنم و ار شدم
ر و می گیرم》.
گرشا سری تکان داد  ,یک تای ابرویش باال رفت و بی مقدمه پرسید:
《 نظرتون در مورد خواهر زاده ی من ،گیسو چیه .....؟》
اساام گیسااو که می آمد در دلش غوغایی به پا می شااد از جنس بهار
ا صال.حس های خوب ر وی بام دلش می ن ش ست  .گی سو برایش یه
درخت سایب پر از شااکوفه بود که دلش می خواساات زیر سااایه اش
بنشیند تانسیم اردیبهشت میوزید و او غرق شکوفه ی سیب می شد!
از حس های نابش هیچ نگفت و به جای آن مردانه محکم جواب
داد :
《 ایشون برام خیلی با ارزشن».....
گرشا در حالی که نگاه خیره اش را از او بر نمی داشت ،گفت:
« برای این حوای ارزشمند چه کار هایی حاضری انجام بد ی!....؟»
خب ق صه ی ع شر فرهاد کوه کن برای ق صه ها بود ،که از ع شر
شیرین کوه را شکافت ! مجنون هم احتماال ر و در ر وی پدر و مادرش
ای ستاده بود چرا که لیلی اش خیلی ز شت بوده  !...ق صه ع شاق که از
ع شر یکدیگر سر به کوه و بیابان می گذا شتند و کارهای عجیب می
کردند فقط برای ق صه ها بودو بس  .او عا شر بود خیلی هم عاشر
باغ سیب
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گی سو بود! ولی احترام به پدر و مادر هم سرش می شد .و حرمت ها را
هم می شناخت .
« تو ی عصر حاضر فقط می تونم بگم مردونه پاش می ایستم ».....
جمله آخر به دل گرشا نشست ،لبخندش دندانهای ردیف و مرتبش را
که گویی با خط کش آن را صاف کرده بودند نمایان کرد.
«بنابر این ظرف یکی دوماه آی نده با ید به فکر شاایرینی و میوه برای
خواستگار ی باشیم».
فرهنگ گفت:
« آقای سرمد ی لطفا به من یکم زمان بدید ،برادرم هشتصد میلیون
چک د ست خ سرو داره و خیلی وا ضح من ر و با این مو ضع تهدید
کرده ،.تا به دل خواهرش راه بیام  !...البته خواهرم برام خیلی مهمه
و یه ساار ماجراساات و از ه مه مهم تر ق لب مریض پدر مه که با
کوچکترین شوک از تشش می ای سته  ....من باید تمام تال شم ر و بکنم
تا خانواده ام کمترین آساایب ر و ببینه به گیسااو هم این مطلب ر و
گفتم »....
گپ و گفت با این بچه مثبت که قدر ی هم خوش تیپ بود و فوت
وفن بیان را خوب میدان ست خو شش آمد .نرم حرف می زد و جمله
هایش هم به جا بود.
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صندلی را پس زد و از جایش برخاست ،وقتی فرهنگ ر وبرویش ای ستاد
دستش رابه نشان دوستی پیش برد و محکم دست او را فشرد لبخندش
نرم بود اما جنس حرفهایش هیچ لطافتی نداشت !
« دالور برات آرزو ی موفق یت می کنم  .ولی سااعی کن بجنبی و زود
تر به گرفتار ی هات سر و سامونی بد ی..
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶[ ,
گیسااو جوونه و یقینا فرصاات های زیاد ی در آینده براش بوجود میاد
،آینده ی درخ شانی هم داره وچند صبا دیگه می شه خانوم دکتر ،به
خواسته ی هر دو ی شما که دل هاتون با هم نسبتی پیدا کرده احترام
می ذارم ،ولی اگه کوچک ترین صدمه ای به اح ساس بکر گی سو برسه،
کار ی می کنم که دیدنش براتون یه ر ویا بشه»...
ته دلش از ترس مثل چاه عمیقی خالی شد و از آن دلهره سر ریز کرد
....لبخند ی هر چند کم جان ر وی لبش ن شاند،تا دلهره هایش پس
و پشت آن پنهان بماند.
**
حاج ر ضا ر وبرو ی نمای شگاه اتومبیل ساالر ی ای ستاد ،سر بردا شت و
نگاهش به سااقف چساابید ،که غرق نور بود و بازتاب چراغ های
هالوژن ر وی ما شین های چند صد میلیونی چندین برابر می شد .
دوتا پسر بچه ی دبیرستانی چسبیده به شی شه ی نمای شگاه یکی از آن
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ماشین های تر گل و برگل را با دست نشان می دادند واز آرزو هایشان
می گفتند....
حاج رضا دستی به لبه ی کت قهوه ایش کشید و موهای تنک شده
ی جو گندمی اش را هم بی ن صیب نگذا شت و از کنار همان دو پ سر
بچه و ر ویاهای دور و درازشان گذشت و داخل شد.
خ سرو با دیدنش از پ شت میز پر طمطراقش برخا ست .تمام قد .با
لبهای خندان آن را دور زد و به استقبالش رفت.
«سالم حاجی خوش اومد ی » ....
دسااتش را دراز کرد ومبل های چرم کنج نمایشااگاه را نشااان داد وبا
لحن چابلوسانه ادامه داد:
« بفرما بفرما ....اون جا راحت ترید»
حاج رضا سری جنباند چشمانش به اطراف دور ی زد و سالم خسرو را
جواب داد  .سشس سر کج کرد ،پ سرکی خوش برو باز ورا که تا به حال
ندیده بود ،ای ستاده کنار مبل ها دید  .با صدای خ سرو حوا سش به
سمت او برگشت.
«نی ما ......بشر دو تا آب میوه ی همچین تگری که جیگر ر و حال
میده بر دار بیا....کیک هم باشه ها ،یادت نره »....
حاج رضا بی حرف و کالمی ر وی مبل نشست و خستگی هایش را به
بدن چرم و را حت م بل سااشرد و در آن فرو ر فت  .خساارو برایش
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چشاامک ریز ی زد و با ساار به نیما که دوان دوان به ساامت اتنهای
نمایشگاه میدوید اشاره کرد..و گفت:
« شاااگرد جدیدمه ...قبلیه ر و رد کردم بره پی کارش  ،مشااتری پرون
بود .عوضش نیما ،جوون خوش تیپ و دختر کشیه !ر وابط عمومیش
هم خوبه »....
حاج ر ضا که درد خفیفی در سینه اش اح ساس می کرد و حو صله ی
حرفهای صد من یه غاز خسرو را نداشت به میان وراجی هایش آمد .
« بابا ....این همه راه من پیرمرد مریض احوال ر و نکشااوند ی اینجا
که از شاگردت برام تعریف کنی!...؟ این چه مطلبیه که وقتی دو سه
ر وز سر سفرت مهمون بودیم نگفتی و من ر و تا اینجا کشوند ی !..؟»
خ سرو طبر یک عادت قدیمی با انگ شتی که یک بند ندا شت گو شه
ی ابرویش را خاراند و گفت:
« شرمنده باس ببخ شید  ،یه حرفهای مردونه ای ه ست که جلو ی
فرزانه نمی شد بگم چاپ خونه و دفتر انتشارات هم که تحت سلطه
ی گل سر سبدتون فرهنگ خان ....وا سه ی همین گفتم ت شریف
بیارید ابن جا»....
نیما با یک سینی و دوتا آب میوه ی خوش آب و برنگ در لیوان هایی
کری ستال و تکه کیکی کنارش ،برگ شت خ سرو حرفهایش را به د ست
قیچی سااکوت سااشرد و تا رفتن نیما هیچ نگفت و به محض دور
شدن او حرفهایش را از سر گرفت.
باغ سیب
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«برای من داشااتن پدر زنی خوش نام باعث افتخاره ،زیر سااایه ی
خوش نامی و اعتبار شااما منم کسااب و کارم ر ونر گرفت و این پنج
،شاایش ساااله که با فرزانه ازدواج کردم بال و پر باز کردم و این دم و
دسااتگاه ر و بهم زدم و اون نمایشااگاه فکسااتنی ر و تبدیل کردم به
همچین جای عروسکی »....
خ سرو مثل یک بازیگر که نقش هایش را یکی پس از دیگری از حفظ
بود سری به تاسف به اطراف تکان داد و باعجز و البه  ،گفت:
« ولی حیف که پشت ندارم تا این دم و دستگاه ر و براش ارث بذارم».
حاج ر ضا ابرو های پرو خاک ستری و کوتاهش را در هم جفت کرد .
کهنه کار تر آن بود تامتوجه نشود پس و پشت حرفهای او بو ی خوبی
ندارد.اما سکوت کرد تا جمله ها یش به انتها برسد.
« حاجی  ،فکر کنم اخالق من این چند سال دستت اومده  ...آدمی
نیسااتم که نمک بخورم و نمکدون بشااکونم  .گفتم قبل هرچی با
خودت هم کلوم بشم و مردونه حرف دلم ر و بزنم .فرزانه ر وی جفت
تخم چشاا مام جا داره این ر و که خوب م یدونی  ...خودش هم
م یدونه .ولی به منم حر بد ید من هم یه مردم و یه میراث خور می
خوام یه بچه که از خون خودم باشااه.می خوام با اجازه ی شااما زن
بگیرم یکی که برام بچه بیاره خونه زندگیش ر و هم جدا می کنم ».
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حاج رضا درد ی تیز درقفسه ی سینه اش پیچید و چهره اش را در هم
کردو هنوز تیز ی درد جان دار بود که صدای خسرو در سرش پیچید که
نگاهش مثل ر وباه برق می زدو باریک بود.
« حاجی من فرزانه ر و دو ست دارم خیلی هم دو ست دارم .ا صال به
طالق فکر هم نمی کنم .راسااتیاتش خودش هم من ر و می خواد و
راضای به طالق نیس...مشاکل فرزانه هم مادر زاد ی و با دوا درمون و
ر و شهای جدید جفت و جور نمی شه پس فقط می مونه یه راه اونم
این که زن بگیرم ».
خساارو مثل یک ر وباه نرم و آهسااته قدم بر می داشاات و گام هایش
برای ر سیدن به طعمه ح ساب شده بود.نگاهش به چهره ی رنگ
پریده ی حاج رضا داد واضافه کرد.
« ببین حاجی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶[ ,
.....من می تون ستم یوا شکی و پس و پنهونی این کار ر و بکنم ولی ر و
راسات اومدم جلو ...حاال اگه بزرگوار ی کنی تو در و همساایه زن بیوه
ای سااراغ دار ی ،برام بزرگی کن و یواشااکی جور ی که جرز دیوار هم
نفهمه برام برو خواسااتگار ی ،حرف شااما ساانده و ر وی زمین نمی
مونه».
نگفته می دانساات منظور او گلی م*س*تاجر خانه ی حاج خانوم
ا ست .درد قلبش تا د ست چپ و پ شتش هم کش پیدا کرد .از جیب
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

636

بقلی کتش قرصاای بیرون آورد و به دهان گذاشاات و با جرعه ای آب
میوه آن را فرو داد.خ سرو را دیگر نمی شناخت ! داماد ی که با دیدن او
تا کمر خم می شد و بین دو ست و فامیل چنان رفتار می کرد که به
به و چهچه ها به دنبالش صف می ک شیدند .حاال آب زیر پو ستش
رفته و حساااب بانکی اش چاق و چله شااده بود.و دیگر از آن چاکرم
نوکرم هایس خبری نبود .نو کیسه ای که رسم مرد ی نمی دانست.
خسرو گام بعد ی را برداشت.
« حاجی مدیونی اگه فکری بشاای که بذازم فرزانه غصااه بخوره ها
!......براش بلیط می گیرم با مهناز می فر ستم شون چند ماه سفر دور
ار وپا ،آب ها که از آس ایاب افتاد اونها هم بر میگردن  .جور ی که انگار
نه خانی اومده و نه خانی رفته ....آبجی مهنازم به یه ساافر ن یاز داره
راستش از وقتی شازده پسر شما دست رد به سینه اس زده شب ر وزش
شده کنج خونه ،خواستگارهاش ر و هم رد می کنه » ...
حاج رضا طعم دهانش تلخ بود مثل زهر مار .ز بانش چنان سنگین
که گویی پاره آجری ر ویش گذاشته باشند و قادر به حرکت نبود و فقط
مردمک های چشمش مدام این سو و آن سو می شد.
خسرو پرده ی بعد ی نمایشش را اجرا کرد .محکم به پشت دستش زد
و گفت:
« ای خدا ......بسااوزه پدر عاشااقی آدم ر و فلج می کنه .مهناز خیلی
خاطر فرهنگ ر و می خواد دختر مغرور ی هم هست و محال آویزون
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ک سی ب شه ....چه خوب بود فرهنگ پا پیش می ذا شت این جور ی
پیوند خانواده ها محکم تر می شد و به قول قدیمی ها گو شت عزیز
کرده ی ما هم میاد ،زیر دندون شااما ومن هم دساات و پامون ر و
جمع می کردیم تا هر خبط و نا خبطی نکنیم».
حاج رضا عاقبت ز بان سنگینش را به حرکت در آورد و گفت:
« دیگه حرفی نزن تا ته حرفت ر و گرفتم  .خیلی عوچ شد ی خسرو
جلدت عوچ شاده .نمک می خور ی نمکدون ر و می شاکونی ،کم
اعتبار خرجت کردم !؟ یادمه تاهمین یکی ،دو سال پیش هم تا من
ر و می دید ی ساارت به ی قه ات چساابیده بود ! دیدم یه مدتی رنگ
عوچ کرد ی خودم ر و زدم به کو چه علی چپ! حاال برای من گرو
کش ای می کنی!!....؟ دخترم ر و طالق بده نمی خوام زیر بار هر خفتی
بره ...فره نگ هم مه ناز ر و نمی خواد و نمی تونم به ز ور م جابش
کنم ».
حاح ر ضا این راگفت و نیم خیز شد تا بلند شود ،اما خ سرو زیرکانه
برگ آخر را ر و کرد .د ست ر وی آرنج او گذا شت و مانع از برخا ستش
شد و حاج رضا بار دیگر در مبل فرو رفت.
« حاجی من سگه کی با شم که بخوام همچین غلطی بکنم ؟گفتم
پیوند خانواده ها محکم تر ب شه  ،از اون گذ شته مهرانگیز خانوم هم
دلش با مهنازه و دو ست داره که اون عرو سش ب شه .عروس اولش که
باب دندونش نبود ،گفتم بلکه ساار دومی به آرزوش برسااه  .اگه این
باغ سیب
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وصلت سر بگیره دیگه نگران نیستم که ارث و میراثم دست هر کس
و ناکس بیفته  !....این جور ی چهار گوشااه ی دلم قرص می شااه و
داراییم ر و میزنم به نام بچه ی خواهرم  .منم سر عقد چک هشتصد
میلیونی ر و که به فرامرز قرچ دادم م یذارم تو ی پاکت و هبه می کنم
به آقا دوماد تابره حالش ر و ببره ».
حاج ر ضا قلبش مچاله شد  .در ست مثل چهره اش .نفس هایش
سنگین شد گویی همه در سینه اش گلوله گلوله شده با شند!د ست
ر وی قلبش گذاشت و با صدایی خفه ای گفت:
« موضو ع چک هشتصد میلیونی چیه !....؟»
« حاجی یه نگاه به اطرافت بنداز .....این پولها  ،پول خرده ی ته
جیب منه  !....مدیونی فکری بشاای که این پول ها برام اهمیت داره
اصال شکر خوردم که گفتم  .این پول ها قابل شما ر و نداره .....فرامرز
ر و انداخت و منم به حرمت مو ی سفید شما ر وش ر و زمین نذاشتم.
وگرنه من ر و که می شنا سی جونم وا سه خانواده در میره و گرو ک شی
تو ی کارم نیس».
خسرو پیروز از نطر غرایش نگاهش را از چشمان مات حاج رضا که و
ابرو های در همش گرفت  .جرعه ای آب میوه نوشاا ید و نوچی دور
لبش را با نوک ز بان ر وفت و گفت:
« حاجی ...دیگه هر جور خودتون صالح می دونید  ....اگه برام پدر ی
کنی و یه زنه بیوه تو در و همسااایه پیدا کنی و پس و پهنونی ازش برای
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من خوا ستگار ی کنی و را ضیش کنی تا جوابش بله با شه منم چک
فرامرز خان ر و جای شایرینی میدم خدمتتون .یا اینکه تو ی عروسای
فره نگ و مه ناز ه به می کنم به آ قا دو ماد .حاال هر جور صااالح
شماست».
حاج رضا نفسش دیگر باال نمی آمد .خس خس آن را حس می کرد .
به سااختی از جایش برخاساات گویی به پاهایش ساایمان بسااته
باشند.ر وبرویش ایستاد و گفت:
« خوب کار ی کرد ی پو ست گو سفند ر و از ر وی دو شت بردا شتی ،
لباس ر وباه بیشااتر برازندته ....حاال اگه هیچ کدوم از این کار هایی که
گفتی صالح کارم نباشه چی می شه!...؟»
خسرو پیش پای او بلند شد  .یک سروگردن ازحاج رضا بلندقامت تر
بود  .تناسب اندام خوبی هم داشت .چشمانش را
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۰۹ ۲۴.۱۱.۱۶[ ,
قدر ی باریک کرد درست مثل یک ر وباه و گفت:
«حاجی من سگه کی با شم که بخوام ر وی حرف شما حرف بزنم و
چک ر و بدم دساات شاار خر....فرامرز برام مثل داداش نداشااتم می
مونه ،اصااال شاانیده ر و نشاانیده بگیر گردن ما پیش شااما ازمو نازک
تره...این حرف های مردو نه هم پیش خودمون بمو نه م بادا باد به
گوش مهرانگیز خانوم و فرزانه برسااونه  !.....باالخره جنس لطیف
ه ستن و ممکن ز ود جو شی ب شن گو شی تلفن ر و بردارن و خواهر از
باغ سیب
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همه جا بی خبر من ر و ناراحت کنن دختر مغروریه دلم نمی خواد به
غرورش لطمه بخوره!》
حاج رضا با نفس هایی که به خس خس افتاده بود ،گفت:
« خوب شد د ستت برام ر و شد .این تعارفها هم ارزونی خودت  .بذار
چند ر وز فکر کنم خبرت می کنم».
حاج ر ضا وقتی می رفت د ستش ر وی قلبش بود و شانه های تکیده
اش زیر بار سنگین حرفهای خسرو خم شده بود.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶[ ,
آفتاب کم رنگ پاییز ی دامنش را از ر وی آجر های دیوار برچید و آن را
پ شت پلک شب پنهان کرد ..عطر قورمه سبز ی کوال ک کرده بود و
سر خوش در خانه می چرخید و زیر مشام اهالی آن می نشست....
مشامش اشتهایش را به باز ی گرفت و برای او که ناهار هم نخورده بود
صدای قار و قور شکمش را به همراه داشت  ...کار ر وی پایان نامه اش
را به بعد از ناخنک زدن به قورمه ساابز ی موکل کرد و عزم رفتن به
طبقه ی پایین را داشات که صادای ضار به ای به در پاهای رفتش را
سست کرد.
حاج ر ضا با شانه هایی خمیده و قوز مخت صری که ر وی گرده اش
نشااسااته بود ،داخل شااد .فرهنگ با شااوق به اسااتقبال مهمانان
ناخوانده اش رفت که سااال به سااال به طبقه ی باال نمی آمد .حاج
ر ضا نفس نفس زنان ر وی دم د ستی ترین مبل ن ش ست و نگاه بی
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فروغش را به پ سر کوچکش داد و با خس خ سی که در صدایش مو ج
می زد ،گفت:
« مهمون نمی خوای بابا»....
لبهایش به لبخند ی عمیر و جاندار باز شاد با پر دسات تیشارتش را
قدر ی مرتب کرد ،گفت:
«خوش اومدید ....،حاجی قدمت سر چشم ولی پله برای شما سمه .
کار ی بود می گفتید می اومدم پایین خدمتتون»....
حاج ر ضا سری باال انداخت  .د ستی به میان موهای تنک شده اش
که سیخ سیخ شده و هر کدام ساز و نوای خودش را داشت کشید و با
صدایی بم و پر خط و خش جواب داد:
« حرفهام مردونه اس بابا  ،نمی خوام مهری چیز ی بفهمه »....
نگاه پرسشگرش قدر ی باریک شد و ابروهایش را در هم جفت کرد و
بی طاقت پرسید:
« حاجی چیز ی شده؟دلواپسم کرد ی».....
خب برای فتوحی ها که نفس های شان بنده آبروی شان بود ،دلواپ سی
هم داشاات و حاج رضااا نمی دانساات از کجای قصااه شااروع کند و
ز بانش زیر حجم آوار ی از کلمات سنگین و ناتوان شده بود،عاقبت
قفل ز بانش را باز کرد.
« خوف نکن بابا ...میگم برات ،واو به واوش ر و  ....پساار کوچکم
ه ستی ولی برام حکم فرزند ار شد ر و دار ی چون عاقلی ،چون گلت با
باغ سیب
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فرامرز زمین تا آ سمون فرق می کنه  ،حرمت و بزرگ کوچکی سرت
می شه ..مثل اون فرامرز چشم سفید و خیره سر نیستی  .واسه همین
چاپ خونه و دفتر انتشارت ر و دادم دستت ،الحر که جنمش ر و هم
دار ی بهش ر ونر داد ی وانت شارات فتوحی برای خودش ا سم و ر سمی
بهم زد .من حواسم هست خیال نکن که این قلب ناسورم هوش و
حواسم ر و برده !»
فره نگ برای دومین بار در طی یک ر وز ته دلش م ثل یک چاه
عمیر خالی می شااد! لبهایش را قدر ی تر کرد.چهره ی رنگ پریده
ی پدرش به دلشوره هایش دامن زد و بی تاب ،گفت:
«بابا ...لطفا حرف آخرتون ر و اول بگید  ....با این حالتون این همه
پله ر و باال نیومدید که ازم تعریف کنید!؟ »
حاج رضا گفت :
《 درسااته بابا ...برات میگم  .من دی گه عقلم به جایی قد نمیده
میگم تا بلکه تو راه حلی پیدا کنی وگرنه راه حل من ر و بشنو》..
سشس آه سته و شمرده از ب ب سم الله تا نون پایانش را گفت و هر
جمله ی حاج رضااا فرهنگ را در مردابی از چه کنم هایش فرو می
برد ....ت صور این که ر وز ی خ سرو پا ر وی مرز وقاحت بگذارد چندان
دور از ذهن نبود !حس می کرد دساتهای نامریی خسارو ر وی گلویش
نشسته و هر دم محکم تر از لحظه ی قبل می فشارد.
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عقر یه های زن بارگی خساارو حاال گلی خانوم ،را نشااانه رفته بود!
خیالش از شاایر زنی مثل او راحت بود ولی از آبرو ریز ی که ممکن بود
خسرو در کوچه در دار به پا کند واهمه داشت...
چشاامانش را ر وی هم فشااار داد و سااعی کرد آب دهانش را فرو دهد
.طعم تلخ افکارش تا ز بانش امتداد پیدا کرد و آن را هم مثل هالهل
تلخ و گس کرد.
« حاجی مبادا این حرف از این دیوار اون طرف تر بره  !...اوال که گلی
خانوم قراره بعد از محرم و صفر ازدواج کنه  ،در ثانی خبر دارید که پ سر
گالب خانوم از خارج برگشته ومثل شیر باال ی سر خانواده شه و خیلی
ر وی اونها تعصب داره »
چشاام های حاج رضااا باریک شااد  .حرف را ر وی لب و دهانش
چرخاند و قدر ی آن را مزه مزه کرد.
«آره بابا  ....هرچند که تا به حاال قساامت نبوده ببینمش  .ولی می
دون ستم که پ سر گالب خانوم از خارج برگ شته  ،البته تا همین جا ر و
خبر داشتم ،چون ازدواج گلی خانوم خبری نیست که مامانت بدونه و
تو ی دهنش بمونه !....وگرنه به من می گفت » .
حاج رضااا ابروهایش را به ساامت باال پرواز داد وچند تا چین ریزو
درشت ر وی آن نشست و ادامه داد.
« ولی باباجان انگار ی ....تو از جیک و پوک خونه ی گالب خانوم و
اهالیش خبر دار ی!....؟»
باغ سیب
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د ستش ر و شد  .سوتی به قدر ی وا ضح و آ شکار بود که جای هیچ
ماستمالی کردن نمی گذاشت  .سرش خم شد و نگاهش به زیر افتاد .
به دنبال جمالت تا خودش را از دایره ی خ جا لت ن جات د هد اما
ز بانش میان خجالت هایش گیر کرده بود .حاج رضااا لبخند نرم و
کم رنگی ر وی لبش نشاندو سکوت را شکست و جمله ها را به سمت
دیگر کشاند.
« گیرم که فرزانه ر و مجاب کنم که این مرد به درد تو نمی خوره .....با
چک فرامرز چه باید بکنم!.؟پیش از این که بیام خونه یه ساار رفتم
شاارکت فرامرز  ،ماجرا ر و بهش گفتم  .مثل یخ زیر آفتاب وا رفت.
انتظار نداشت که من هم خبر دار باشم !جوشی شد می خواست بره
سر وقت خسرو جلوش ر و گرفتم و گفتم فعل
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶[ ,
ا صالح نی ست دادار دادار کنه  ....خسرو نوکی سه ای که آبرو نمی شناسه
».
فرهنگ دق و دلی هایش را بر سر ساعت مچی اش خالی کرد .آن را از
دور مچش باز کرد و ر وی میز انداخت و با صدای حاج ر ضا نگاهش
به سمت اومایل شد.
« فرامرز حکایت همون نادونیه که یه سنگ می ندازه ته چاه و صدتا
آدم عاقل نمی تونه درش بیاره ! هشااتصااد میلیون ر و حیف و میل
کرده ورفته پی کارش .ای کاش یه ملکی خریده بود تا امروز به کارمون

645
میومد .خونه و شاارکت که اجاره ایه  ..پسااره ی احمر  ،برای من
سینه سشر می کنه و میگه میرم زندان و حساب آبرو ی من ر و نمی کنه
که دشمن شاد می شم» .
حرف هایش را م ثل آدامس جو ید و آن را باال و پایین کرد و عاق بت
گفت:
« حاجی ر وی فروش چاپ خونه و دفتر انتشارات فکر کرد ی.....؟»
حاج رضا نفس سنگینی کشید تا درد سینه اش را تاب بیاورد.
« نه بابا ر وی فروش این دوتا فکر نکردم چون اگه با هر تر و توقی
قرار باشااه ارث خانوادگی ر و به حراج بذاریم که دی گه بهش نمیگن
میراث  !....این خونه کلنگی و باغ سیب هم فقط بخ شی از پول ر و
جور می کنه »....
هول و وال ی غریبی در دلش به پا ًشد .و نگران جمله های بعد ی بود
.تاب نیاورد به میان جمله های پدرش آمد و گفت:
« حاجی  ....نکنه می خوای آی نده من ر و به خاطره فرامرز و فرزانه
پیش پیش بفروشید!.؟»
حرفش تیز بود و درساات قلبش را نشااانه گرفت ودرد ی م یان آن
نشست.سری باال انداخت و نو چ زیر لبی گفت :
« نه بابا خ یالت راحت  ....همون فرزانه برامون کافی بود  ....من از
اولش هم اصاارار ی به مهناز نداشااتم  .دختر آب زیر کاه و مرموز یه

باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

646

....بعد این همه سااال با ید کودن باشاام که آدم های اطرافم ر و
نشناسم.
مهرانگیز هم تحت تاثیر فرزانه اساات که این حرفها ر و میزنه  .از اون
گذ شته من آدم باج بده نی ستم.باید یه فکر در ست ودرمون بکنیم یه
آتویی از خسرو گیر بیاریم یه برگ برنده ،تا بتونیم زمان بخریم و پولش
ر و جور کنیم .
اگه چک ر و بده دست شر خر دیگه کار ی از دستمون بر نمیاد .باید با
خنده خنده ساارش ر و بذاریم لب حوچ .در حال حاضاار طالق
فرزانه و شکراب شدن رابطه اونها کمکی به ما نمی کنه .تازه اگه فرزانه
راضی به طالق بشه.فقط اوضاع خراب تر می شه »....
نفس های آ سوده اش خوش و خرم د ست یک دیگر را گرفتن و به
هوای آزاد ر سیدند از ت صور اینکه مهناز به عنوان هم سر کنارش با شد
موهای افکارش هم سیخ می شد چه بر سد به مو ی تنش !...حاج
رضا به مبل تکیه داد و نگاهش به سمت فرهنگ اوریب شد و گفت:
« باباجان به فرامرز حرفی نزن .می ترساام دهن لقی کنه و کار ها
خراب بشه ولی به هومن اطمینان دارم ،اون با خسرو حشر و نشر داره
شاید یه کمکی بتونه بهمون بکنه برو پیشش و همه چی ر و بگو ...پدر
خدا بیامرزش دوساات دوران جوونی من بوده و هومن تو ی دساات
و بال خودم بزرگ شده .
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حرف که بهش بزنی انگار اون ر و گذاشااتی تو ی گاو صااندوق ..شاااید
کار ی از دسااتش بر اومد ،باالخره هر سااری فکر و نظری توش می
چرخه»....
فرهنگ نگاهش را در چهره ی تک یده وزرد و زار پدرش چرخی داد .
گونه های اسااتخوانی اش بر آمده شااده بود و چین و چروک ها تا
پیشاااانی اش ام تداد پ یدا کرده بود .تا همین جا هم بیش از توانش
فهمیده بود و همان بهتر که قتل ساامیرا برایش ناگفته باقی می ماند
که یقنا از تحملش خارج بود !.حاج ر ضا به دنبال سکوت فرهنگ
دسااتی به زانو گرفت و برخاساات و درحالی که با قدم ها آهسااته به
سمت در می رفت ،گفت:
« بابا جان  .....من هنوز هم سر حرفم ه ستم  .در سته که گی سو
دختر خوبیه ،ولی برای ازدواج این مقدارکافی نیست! خانواده ی دختر
هم مهمه  ......بذار درموردشااون بیشااتر بدونیم بعد پا پیش بذاریم
.وقتی به فرامرز گفتم نه ،فکر این ر وز هاش ر ومی کردم که نتونه از پس
ولخرجی های الهه بر بیاد !خانواده اش آدم های بد ی نیستندولی الهه
با تمام محاسنش زن زندگی نی ست و بریز و بشاشش زیاده  ! ...خوش
گذر ونی هاش ر و فدای ز ندگیش نمی ک نه این ر و تو ی تحقی قات
محلی دست گیرم شد»
به احترام پدر از جایش بر خاساات .پیش قا مت تک یده ی او برای
خودش یلی بود لبخند ی ر وی لبش نشاندو گفت:
باغ سیب
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« خیالتون راحت بدون اجازه ور ضایت شما کار ی نمی کنم  .درمورد
خساارو هم نگران نباشااید با هومن هماهنگ می کنم  . .توکل به
خدا خودش یه راهی پیش پامون میذاره».
حاج رضا دستش ر وی باز و ی فرهنگ گذاشت و قدر ی آن را فشار داد
.
« پیرشی بابا ....خیر ببینی که حواست به پدر و مادر پیرت هم هست
».
حاج رضا این را گفت و سالنه سالنه از پله ها پایین رفت.
***
هوهو ی باد پاییز ی میان کوچه پس کوچه شهر می پیچید و کوچه،
خ یابان هایش را مثل دانه های انار براق کرده بود  ...چشاام های
گی سو هم پ شت پرده ای از ا شک که مدام سعی در حفظ آن دا شت
براق شده بود .
دلش می خوا ست با یک جعبه ی د ستمال کاغذی به کنج سرویس
بهداشتی کافی شاپ شیک و گوگولی پناه می بردودور از چشم فرهنگ
های های گر یه می کرد فین فین ایش را به دسااتمال کاغذی می
سااشرد و چند تافحش آب کش ایده و نکش ایده ،نثار خساارو و خواهر
نکبتش می کرد که جفت پا میان عشر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶[ ,

649
وعاشقی او آمده و خیال رفتن هم نداشتن !..به عمرش یک میلیون
تومان یک جا ندیده بود ! ه شت صد میلیون که دیگر جای خودش
داشاات !معذب زیرنگاههای نرم و نوازش گر فرهنگ ساارش را به زیر
انداخت  .سعی کرد صدایش لرزان نبا شد و باز هم خانومانه رفتار کندو
پرسید:
« خب همه ی این هایی که گفتی اگه نشااه بازم مجبور ی با مهناز از
دواج کنی!..؟»
فرهنگ آب میوه اش راپس زد ،لبخندش نرم بوده و صاادایش مثل
همی شه نواز شگر...قدر ی خم شد و آه سته همان جور ی که گی سو
دوست داشت و دلش هری به پایین می افتاد ،زمزمه کرد:
« گیسو ....من ر و نگاه کن »....
تاب دیدن چشاام های تیره و مژه هایی که دلش میان آن گیر کرده
بود ندا شت ! ا صال اگر سرش را باال می آورد چ شمان دهن لقش که
مدام اشکش دم مشکش بود ،حرف دلش را برمال می کرد...
گیسو ی دوم را که شنید چشم هایش پی صدای او باال آمد و اشک مثل
برگ پاییز ی که از شاخه جدامی شود از چشمانش رها شد و سرازیری
گونه اش را پی گرفت .
فرهنگ دلش می خواساات بی مالحظه قر بان صاادقه ی چشاامان
بارانی اش برود  .یا اصااال هزاران جمله عاشااقانه به پایش بریزد  .ولی
هیچ کدام را انجام نداد و مردانه ولی پر از نوازش ،گفت:
باغ سیب
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« چراگریه می کنی دختر  .....به پیر به پیغمبر به تمام مقد سات عالم
ق سم  ،محاله غیر ا سم تو که با دلم ن سبت پیدا کرد ی ا سم دیگه ای
کنار اسمم بنشینه » .
جمله ی کش رفته از دایی گرشاا لبخند ر وی لبش نشااند و بی خیال
قیل وقال دنیا شد و با همان لبخند ر وی لبهایش گفت:
« این جمله .چه قدر آشاانا بود !....فکر کنم از دایی گرشااا کش رفته
بود ی ! ....؟آقای ناشار که سارت همش تو ی کتاب ورمان  ....نمی
تونی از خودت یه جمله ی شاعرانه بگی که دلم آب بشه »....
شیرینی لبخند گی سو لبهایش را شیرین کرد ...به افکارش نظم داد به
صندلی تکیه زدو بعد از تاملی کوتاه گفت:
« سیب سر خ چهار ف صلم با خنده هایت شکوفه بارانم کن .بگذار
چهار فصلم با نام تو آغازشود».
گیسااوخنده هایش عمیر شااد و گریه هایش را کنار عاشااقانه های
فرهنگ از یاد برد.این قرارهای پنهانی که مابین ساااعت های کالس
هایش بود از عسل هم برایش شیرین تر بود !.....
فرهنگ دلش بی تاب شد .بی تاب لمس گونه های او و خنده های
نمکینش .برای این که بی تابی هایش را پن هان کند نیم ن گاهی به
ساعتش انداخت و در حالی که از جایش بر می خاست ،گفت :
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« سیب سر خ حوا ،پا شو بر سونمت دان شگاه ،مگه نگفتی ا ستادتون
به دیر اومدن ح سابی گیر میده  ....منم با یه نوی سنده ی برای چاپ
کتاب جدیدش قراردارم».
لقب سیب سر خ حوا را هم دو ست دا شت.آخ که چقدر دلش می
خوا ست کنج همین کافی شاپ بن شیند و تا خود غروب با خیال
فرهنگ تا انتهای سرزمین ر ویاهایش سفر کند .
به ناچار از جایش برخاساات و با قدر ی فاصااله از فرهنگ کنار او به
ساامت در خروجی به راه افتاد.جمله ای در ساارش جان گرفت اما
ر وی گفتنش را نداشاات ..میان دل دل هایش دل به دریا زد و برایش
پیامک زد:
« بهشت را نمی خواهم اگر جفت حوا تو باشی».....
پیام را ار سال کرد و موبالیش را به داخل کیفش سر داد و گام هایش را
قدر ی آرام تر کرد.فره نگ با خوا ندن پ یا مک لبخ ند ی ر وی لبش
متولد شد و سرش را جایی حوالی گوش او برد و با رعایت فاصله نجوا
کرد:
« هال کتم ،قرار نشااد نابودم کنی.....اعتراف قشاانگ یه به دلم خیلی
نشست».
خنده های هر دو سر خوش به پرواز در آمد  .عشر حقیقتی است که
خداوند از همان از ل همراه آدم و حوا آفرید.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۰ ۲۹.۱۱.۱۶[ ,
باغ سیب
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دوهفته با یک حساب سرانگشتی  ،چهارده ر وز است  .اما برای مردان
خانواده ی فتوحی که کا سه ی چه کنم های شان لبریز بود ،به قاعده
ی دو قرن گذشت .
فرامرز هر چه خودش را به در و دیوار زد ،نتوان ست حتی بخ شی از پو ل
را جور کند.او ضاع کار و بارش هم چندان تعریفی ندا شت .حاج ر ضا
قلب نا سورش بد قلقی می کرد و این ر وز ها بیش از گذ شته با او سر
ناسازگار ی گذاشته و بیشتر در خانه استراحت می کرد.
اما فرهنگ کنار حجم و سیع کارهای چاپ خانه و دفتر انت شارات به
هر در ی می زد تا بلکه از این بن بست نجات پیدا کنند.صدای پی در
َ َ
پی تر تر باران پاییز ی که ر وی شایشاه ی پنجره ی دفتر کارش می
ن ش ست ،اهرمی شد تا از جایش کنده شود .به پ شت پنجره رفت و
نگاهش را به شهر پاییز ی داد .
فصاال چتر های رنگی آغاز شااده بود و رهگذران زیر سااایه ی چتر
های شان دوان دوان به دنبال ر وز مرگی های شان می دویدند  .برخی هم
دل باران داده و می گذا شتند تا قطره هایش مهمان سرو صورت و
لباس هایشان شود .
کف د ست داغش را ر وی تن سرد شی شه گذا شت و چ شم هایش را
بست .حس می کرد افکارش ته چاه چه کنم ها افتاده !....با شنیدن
چند ضاار به ی کوتاه به در و چرخیدن پاشاانه ر وی لوال و جیر جیر
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ناکوکش  ،کف دستش را از ر وی شیشه برداشت ،و لی بی آن که بر گردد
مالیم و شمرده گفت:
« خانوم سبحانی بفرمایید ،امری دارید!.....؟»
« سالم آقای مهندس مهمون نمی خوای!.....؟»
صادای مامان مهری باعث شاد  ،به آنی برگردد و نگاهش به ر وی او
که چتر به دست در آستانه ی در ای ستاده بود نشست  .افکار تلخش را
به گوشااه ی ذهنش سااشرد  .لبخندش هر چند کم رنگ اما باز هم
لبهایش را بی نصیب نگذاشت....
« سالم مامان خوش اومد ی  ...از این طرفها!...؟»
مهرانگیز خانوم چتر آبی رنگش را که خیس بود را قدر ی ت کان داد
ُ
،آب از ر وی تن صاف چتر شره کرد و آن راگو شه ای گذا شت  .سشس
بال های چادرش را از دو ساوگرفت ،قدر ی آن را هم تکان داد و ر وی
صندلی ر وبرو ی میز فرهنگ نشست ،گفت:
« سالم مادر  ،اومدم فرو شگاه زنجیره ای که نزدیک اینجا ست خرید
کنم .می خوام برای بابات یه سااوپ جوجه بار بذارم که یکم جون
بگیره ....گفتم یه سری هم به تو بزنم».
فرهنگ لبخندش عمیر شد و گفت:
« خوب کار ی کرد ی  ......خوش اومد ی ا ن به خانوم سبحانی می
گم یه چایی داغ برات بیاره ....زنگ می زد ی هرچی الزم بود من می
گرفتم».
باغ سیب
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فرهنگ این را گفت وگوشاای را برداشاات تا ساافارش چای دهد ،اما
مهرانگیز خانوم چادرش را پس زد وسری باال انداخت ،گفت:
« چایی نمی خورم او مدم خودت ر و ببینم و یه چ هار تا کلوم تو ی
خلوت بگم و برم .تا حرفهام هم تموم ن شده دندون به جیگر بگیر
و فقط بشنو»..
نگاه خیره و ممتد ،چین های زاویه دار گوشااه ی چشاامان مادرش
ولبهایی که ساافید و قاچ قاچ شااده بود حکایت از صاالح و آشااتی
نداشاات !...دل تو ی دلش زیر و ر و می شااد تا ته حرفهای مادرش را
بفهمد اما به احترام خواسته اش سکوت کرد .
مهرانگیز خانوم تابی به چ شمانش داد ،قدر ی خم شد و صدایش را
آهسته تر کرد.
« حاال دی گه نا محرم خونه منم !...؟ به خ یالتون اگه از من پنهون
کنید من خبر دار نمی شم که فرامرز چه دسته گلی به آب داده !؟ نمی
فهمم که شااوهر بدبختم چرا چند ر وزه گوشااه ی خونه افتاده و هر
ر وز زار و نذار تر از قبل می شه !؟ »
مشااتش را محکم ر وی میز کوب ید دهن لر بی شااعور ی بار
فرامرزکردیگر تاب نیاوردبه میان جمله های مادرش آمد و گفت:
« خوبه بهش سفارش کرده بودیم حرفی نزنه !»
فرنگیس خانوم چشمانش را ُبراق کرد و پر حرص ،پچ پچ وار گفت:

655
« صاادات ر و ب یار پایین  ،آبرومون ر و از تو ی جوب آب جمع کردیم
 ....یه وقت به گوش خانوم سبحانی می رسه ،نمی خواست بگه من
پاپی شدم اونم سر درد دلش باز شد ....باالخره من هم مادر این خونه
ام باید بفهمم زیر گوشم چه اتفاق هایی داره می افته یانه!....؟»
سااشس قدر ی خم شااد چادرش پس رفت و موهای زیتونی خوش
رنگش که از فرق باز شده بود نمایان شد  .کف د ستش را ر وی میز
گذاشت ،گفت:
« بین فرهنگ اگه پیش از این ر وی یه عالقه ی شخ صی که به مهناز
داشااتم دلم می خواساات اون عروساام بشااه  ،ولی حاال می گم که
م صلحته که این و صلت انجام ب شه  ....گیرم که فرزانه از خ سرو به
خاطر نازایش طالق بگیره با فرامرز ی که می افته گوشااه ی زندون
چی کار کنیم؟ ه شت صد میلیون پول کمی نی ست که ب شه به راحتی
جفت و جورش کرد ! فکر فروش چاپ خونه و دفتر انتشااارت ر و از
سرتون بیرون کنید ....
خ یال می کنی وقتی پدر بزرگ خدا ب یامرزت چاپخونه واین آپارتمان
ر و به نام رضا زد بعد مرگش عمو ها و عمه هات گفتن باریکال  ،نوش
جونت !....؟ نه خیر .!....پا گذاشتن بیخ خرخره ی بابای بدبختون
و سااهمشااون ر و طلب کردن  !....این قدر حال ل و حروم گفتن که
رضا با وجود سه تا بچه ی قد ونیم قد خودش ر و به آب و آتیش زد تا
ارث پدرش ر و حفظ کنه ،با هزار بدبختی و نخوردن و قناعت  ،سهم
باغ سیب
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تک تک شون ر و داد تا چ شمی دنبال مالش نبا شه  ....این مو ضوعی
بود که به خواست پدرت هیچ وقت به شما سه تا گفته نشد تا کدورتی
از خانواده
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۰ ۲۹.۱۱.۱۶[ ,
ی پدر ی به دل نگیرید »...
مهرانگیزخانو م به این جای حرفش که ر سید به نگاه مات فرهنگ
خیره شد  .سگرمه هایش زیاد ی در هم بود با دو انگ شت ش ست و
اشاره اش به دور لبهایش دستی کشید و ادامه داد:
« برای یه مادر بچه هاش با هم توفیری ندارن .اگه من ر وی مهناز
اصرار داشتم و دارم به خاطره اینه که دوستش دارم  .دختر نجیب و سر
به راهیه  ...حساااب اون ر و از برادرش جدا کردم ور بطی به زندگی بی
سرو سامون فرزانه و حفظ زندگی بی در و پیکرش نداره  .....دید ی که
این چند و قت هم حرفی از مهناز نمی زدم! تا م بادا فکر کنی شااور
زندگی فرزانه ر و می زنم .
فرامرز و خوش گذر ونی های خودش و ال هه هم به تو ر بطی نداره ،
فرامرز یه خبطی کرده و هشتصد میلیون ر و به باد فنا داده و اگه بیفته
زندان حق شه....ولی پدرت و حال و احوالش به تو مر بوط می شه ..
فرامرز و فرزانه بار ر وی قلب مریض پدرت شدن تو این بار ر و بردار....
فرامرز بیفته زندان اگه ما بخواهیم از ترس آبرو الپو شونی کنیم باالخره
دیر و یا ز ود کل فامیل با خبر می شاان چقدر مگه می تونیم بهانه
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جفت جور کنیم  !....فرهنگ جان مادر،نفس های پدرت به آبروش
گره خورده و نفس های من به نفس های اون  ...قلب پدرت تاب
این حجم فکرو خیال ر و نداره ......خسرو ر و من می شناسم از ریالی
بدون این که سود ی براش نداشته باشه نمی گذره .پسر احمر من با
چه فکری این همه پول ازش قرچ گرفته !....؟»
قلبش بی تاب به ساارو کله ی خود می کوفت !...بیخ گلویش هم
خ شک شده بود  ،حاال حس کاغذ ال ی منگه رامی فهمید!.....حرف
ر وی لب و دهانش چرخید  ،و بعد از تاملی کوتاه ،گفت :
« مامان ته حرفتون ر و بگید»!.....

مهرانگیز خانوم بی درنگ از جایش بلند شااد.چادر ش ُساار خورد و
مثل عبا ور وی شانه هایش ن ش ست .کف د ستش را ممتد و پی در پی
ِتپ ِتپ ر وی میز کوبید و با لحنی پچ پچ وار که صدا اسیر چهار چوب
اتاق باشد ،گفت:

« با شه حرف آخرم ر و اول می زنم .دیروز رفتم خونه ی ناهید خانوم
ببینم بعداین همه کم محلی که خر ج اون دختر بینوا کرد ی ،مزه ی
دهنش چیه....؟ فهمیدم هنوز به تو بی میل نی ست و تاالپ وتلوپ
قلبش ساارجاشااه ،فقط می گه فرهنگ باید خودش پا پیش بذاره
....پس فردا جمعه اس  ،به هوای آش رشااته نذر ی همه ی فامیل و
در هم سایه ر و دعوت می کنم باغ سیب  ،اونجا حرف تو و مهناز ر و
پیش می ک شم این جور ی خیاالت عمه ملوکت هم درمورد تو تموم
باغ سیب
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می شه  .حال لت نمی کنم اگه بخوای باال ی حرفم حرفی بیار ی! واال به
خدا مهناز دختر نجیب و خوبیه ،عشاار وعالقه هم بعد از ازدواج به
وجود میاد  .اهل زندگیه  ....فکر این دختره گیسااو ر و هم از ساارت
بیرون کن  ....پدرت اگه را ضی ب شه من ر ضا نمیدم  ....این درد دل
مادر و پ سری هم بین خودمون بمونه و دلم نمی خواد بابات چیز ی
بدونه  ...اگه خودت رضایت بد ی به مهناز ،اونم باال ی حرفت چیز ی
نمی گه »..
مهرانگیز خانوم این را گفت و چادرش را ر وی سرش نشاند  ،به سمت
چترش رفت و آن را با یک حرکت جمع کرد و نگاهش به ساامت
فرهنگ اوریب شدکه نگاهش مات و شیشه ای بود .
« قر بون اون چشاام های مات و خیره ات برم درد دل هام بین
خودمون می مونه دی گه!...؟ من که بده بچه ام ر و نمی خوام تو هم
پاره ی تن منی  ....مهناز زن زندگیه  ،این وصلت هر طرف که بهش
نگاه کنی منفعته  ....بابات تو خونه تنهاست بهتره ز ود تر برم »....
مهرانگیز خانوم آمد فرهنگ را زیر آماج رگبار ی از کلمات قرار داد و او
را با ر وحی که تکیه تکیه شده بود تنها گذاشت ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۱ ۲۹.۱۱.۱۶[ ,
پاییز باغ سیب دیدنی تر از تاب ستانش بود  .رد پای رنگانگ پاییز ر وی
تن باغ تابلویی دیدنی و دلخواه از رنگ های الوان آفریده بود .چنان
که هر بینده ای را مفتون و شیدای خود می کرد ...
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نگاهش را از درختان و برگهای رنگانگش گرفت و از پس شااانه های
افسااانه ساارک کشااید نگاهش اوریب شااد ،دزدکی و پس و پنهونی
فرهنگ را د ید که با اخم هایی درهم و خلقی که نمی دانساات چرا
تنگ اساات !....دور میز گرد ی کنار دایی گرشااا و دکتر هومن ریاحی و
خسرو ر وی ایوان نشسته و گپ می زدند ....در گیر خم ابرو ی فرهنگ
بود که افسااانه باز وی او را گرفت و او را قدر ی از جمع دختران فامیل
فتوحی ها دور تر کرد ،معترچ گفت:
« بسه دیگه خوردیش بابا ...من که متوجه شدم بقیه هم می فهمن
دیگه ! خوبه حاال خیلی هم تحفه نیساات  .بلد هم نیسااتی پس و
پنهونی دید بزنی » !....
سشس در حالی که خنده هایش را می جوید تا صدایش بلند نبا شد ،
گفت:
« عجب دایی جیگری دار ی  ....کاشااکی قبل از برز و دیده بودمش ،
ای شالله ق سمت هر کی که می شه کوفتش ب شه  .باور کن دل تو دلم
نبود این چند وقت بیام خونتون  ...اما بابام ر و که می شناسی از وقتی
با برز و محرم شدم دیگه اجازه نمی ده بیام طرف خونه ی شما و می
ترسه سر از خونه ی برز و اینا در بیارم و می گه بعد از محرم صفر میری
خونه ی شوهرت تا آخر عمر همون جا بمون  ....این بار هم حاج
خانم ر و انداخت و گفت می ریم باغ سیب نذر ی پزون و شب هم
خودم با برز و می رسونمش خونه وگرنه باز هم اجازه نمی داد »....
باغ سیب
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اف سانه ر وی دنده ی پر حرفی افتاده بود و خیال کوتاه آمدن ندا شت
 !....در وازه ی گوش هایش را به ر وی افسااانه بساات و فقط در تایید
حرف های او گاهی سرش را تکان می داد .
ولی تمام هوش حواسااش به اطراف بود  .هر چند همه چیز به ر وال
بود ولی دلش حال و هوای غریبی داشاات  ! ....در باغ سایب غلغله
ای به پا بود،پساار بچه ها پایین ایوان که ساایمانی و صاااف بود پا به
توپ می کوبیدن و دختر بچه ها گوشه ای ر وی زیر انداز نشسته و خاله
باز ی های شان را دوره می کردن  ....کمی آن سو تر مرد های قبیله ی
فتوحی ها ر وی تخت چوبی زیر سااایه ی دیوار خانه باغ نشااسااته و
بساااط چای وقلیان بین شااان به راه بود  ...برز و هم به چند تا از
جوان تر های فامیل با شااور و اشااتیاق فوت و فن های برو باز و به
هم زدن را یاد می داد  ....مهناز هم شیک و آراسته تر از همی شه با وقار
کنار فرزانه و مامان گلی ایستاده و دیگر از آن سبک سری هایش خبری
نبود !....
خانوم ها گرد دیگ آش رشته جمع شده بودند و گل می گفتن و گل
تر می شنفتن  ....گل سر سبدشان مامان بزرگ گالب بود که خوش
ز بانی اش جای خودش را پیش ایل و تبار فتوحی ها یافته بود .
نگاهش که با مهرانگیز خانوم تالقی می کرد ،پشاات چشاام غلیظی
برایش بار یک کرد و ر ویش را بر می گرداند  ...البته از کم محلی های
فرزانه هم بی نصیب نبود ! آشو بی در دلش به پا بود و سعی کرد آن را با
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سیب سر خ و آبدار ی که دستش بود قسمت کند  ،بی خیال خانومانه
رفتار کردن شد و گاز محکمی به آن زد ....
****
خ سرو تحت تاثیر شخ صیت غالب گر شا جذب او شده بود و برای
خود نمایی هم که شااده مدام از خودش تعریف می کرد و بازار گرمی
هایش به راه بود .از ما شین های آن چنانی نمای شگاه و سود کالنش
می گفت و از نبض بازار که زیر انگشتانش بود !....
فرهنگ میان دلواپسای هایش پس و پیش می شااد .خسااته از وراجی
های خسرو عذر خواهی کرد ،صندلی اش را پس زد و از پشت میز بلند
شد .سشس در حالی که نگاهش به گیسو بود که دور از همه کنار افسانه
ای ستاده و سیب سرخی را گاز می زد از ایوان پایین رفت ...هر چند به
حرمت قولی که مامان مهری ازش گرفته بود حرفی به حاج رضا نزد.
ولی س اینه اش را سااشر کرد و مثل مرغی که ر وی یک پا می ایسااتد به
مادرش گفت  « :محال اساات که زیر بار این ازدواج ز ور ی برود و ر وز
نذر ی پزون مبادا حرفی از او ومهناز سر ز بان ها بیاندازد  »....اما باز ته
دلش قرص نبود و اخالق غد و یک د نده ی مادرش را خوب می
شناخت  ....با صدای هومن کنار گو شش به آنی سرش به سمت او
چرخید که در یک قدمی اش ایستاده بود :
« چته پسر خیلی تو لکی  ....برای چی دلواپسی!؟»
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دلش می خواست دلشوره هایش را میان مشت هایش گلوله کرد و به
دور ترین نقطه ی دنیا پرتاب می کرد  ....نفس عمیقی کشید  ،گفت:
« دلوا پس نباشاام !...؟ خساارو خنده خنده پاش ر و گذاشااته بیخ
خرمون و از ترس آبرو جیکمون در نم یاد  !....فرامرز که اصااال عین
خیالش نی ست و د ست ر وی د ست گذا شته تا من یه کار ی بکنم .
مادرم التیماتوم داده که حال لت نمی کنم اگه به مهناز نه بگی  ....پدرم
هر ر وز وضع قلبش بدتر میشه  ،باز هم هست بگم برات !....؟»
هومن د ستی به میان موهایش ک شید و خنده هایش به پرواز در آمد
...
« ح سابی توپت پره ها ! ....می خوا ستم سور پرایزت کنم ولی یه کم
می گم تا خیالت راحت بشه »...
فرهنگ نگاه کنجکاوش به ساامت او برگشاات و با همان سااگرمه
های در هم کوتاه پرسید:
« سور پرایز ! ....؟»
هومن در حالی که با نوک کفش های ورنی و براق
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۱ ۲۹.۱۱.۱۶[ ,
ش با قلوه ساانگی زیر پایش باز ی می کرد و آن را پس و پیش می
انداخت ،جواب داد:
« چند ر وز پیش رفتم نمای شگاه خ سرو  ،خو شبختانه خودش نبود .
گفتم شاید از شاگرد جدیدش چیز ی دستگیرم بشه ولی هیچ آبی ازش
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گرم ن شد  ....از اون بچه سو سول های مکش و مرگ ما ست  ....که
بدون اجازه ی خساارو آب هم نمی خوره  ....رفتم سااراغ شاااگرد
قبلیش که اخراجش کرده با مصاا یب آدرسااش ر و پ یدا کردم ،می
خوا ستم بگم با هم بریم ولی تو درگیر مری ضی حاج ر ضا بود ی ....
پی فر صتی بودم که کل ایل و تبار فتوحی ها یک جا جمع ب شن که
به لطف نذر ی پزون مهرانگیز خانوم موقعیتش جور شااد .باور کن
چند ر وزه آزمایشااگاه نرفتم و سااشردمش به یکی از دکتر هایی که تازه
استخدام کردم ».
بی تاب به میان جمله های هومن آمد و شااتاب زده ولی آهسااته
پرسید:
« دکتر ...جون به ساارم کرد ی ! از خالف های خساارو ساار نخی به
دست آورد ی !...؟ بگو من هم بدونم».
هومن در حالی که از پایین ایوان به خساارو نگاه می کرد  ،با لبخند
موزیانه ای گفت:
« مهندس  ...صبور باش  ،تا نیم ساعت دیگه تو ی باغ سیب آتیش
باز ی داریم »....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶[ ,
هومن جمله اش که به پایان رسااید نگاهش را به زیر انداخت و تکه
سنگ زیر پایش را قل داد و به سمتی دیگر پرتاب کرد ....
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دل شوره های فرهنگ ،مثل دیگ آش قل قل می کرد  ،می جو شید
و تا حلقش باال می آمد .هومن می گفت آتش باز ی  !.....و دلواپس
بود تا مبادا آتش به زندگی خودش بیفتد.دست ر وی باز وی او گذاشت
و پچ پچ وار کنار گوشش پرسید:
« مرد مومن نگرانم کرد ی !پشت این پوزخندت یه چیز ی هست که
من نمی فهمم!؟»
لبخند موزیانه اش کج شااد  ....سااری باال انداخت و مثل پساار بچه
های تخس  ،گفت:
« به وقتش خبر دار می شی ،عجله نکن»..
فرهنگ نگاهش را به ساامت خانومهایی که گرد دیگ جمع شااده
بودند اوریب کرد .دختر ها کاسااه های گل ساارخی را دسااتمال می
کشاا یدند و خانوم ها هر یک به نو بت مال قه را در د یگ چرخی می
دادند...
گیسااو میان آنها نبود و از آن جایی که بخت هم یارش نبود ،نگاهش
با مهناز تالقی کردو لبخند نرمی هم ازجانب او نصیبش شد..سرش را
به زیر انداخت و پوف کش دار ی کش اید ،تا نفس های پر حرصااش را
قدر ی رقیر تر کند  .برای به خیر گذشتن امروز باید دیگ آش دیگری
نذر می کرد !
صاادای مهرانگیز خانوم او را از ته چاه افکار در هم و برهمش بیرون
کشید.
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« فرهنگ جان مادر  ،بیا دیگ آش ر و بذاره زمین  .....دساات تنها
نمی تونی ها ،برز و ر و هم صدا کن».
هومن که به دنبال فر صتی بود تا سر بحث را قیچی کند در حالی که
آستین های پیراهن مردانه اش را به سمت آرنج تا می زد ،گفت:
« فکر کنم کار آش رشااته تموم شااده  ...بیا بریم کمک ،دیگ ر و از
ر وی اجاق بگذاریمش پایین »...
سشس بی آنکه منتظر جوابی بماند با قدم های بلند به سمت خانوم
ها رفت ،به رسم ادب یا اللهی گفت و کنار دیگ ایستاد :
« خانومها ...لطفا یکم کنار تر برید »....
ناهید خانوم از میان جمع با لفظ قلم و صدایی نازک  ،گفت:
« اوا خدا مرگم بده ....شما چرا زحمت می کشید آقای دکتر !»
پشت بندش لبخند لوسی هم ر وی لبهای قیطونی و باریکش نشست
.برز و خودش را پیش از فرهنگ به کنار دیگ آش رساندرساند و یا علی
گو یان د یگ آش خوش بو و بر نگ را همراه هومن ر وی زمین
گذاشتند .
مهرانگیز خانوم بال چادرش را از دو سو گرفت و آن راپس گردنش گره
زد و به همراه یکی دوتا از خانوم ها با بساام اللهی شااروع به پر کردن
کاسه هاکردند.
آقایون پی قار و قور شکمشان دل از بساط قلیان و چای و گپ و گفت
مردانه بردا شتند و منتظر بودند تا سهم کا سه ی آش ر شته شان از راه
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بر سد و بچه ها هم قا شر به د ست چ شم از کا سه هایی که پی در پی
پر می شااد و کشااک و س ایر داغ و پیاز داغ مهمانش می شااد بر نمی
داشتند ....
میان این غوغای شاایرین که بو ی آش رشااته و پیاز داغش هوش از
سرت می برد  ...گی سو کنار اف سانه تکیه به درخت سیبی ای ستاده و
بدون توجه به وراجی های اوفرهنگ را م یان مردمک هایش جا می
داد  .البته از مهناز هم غا فل نبود! که مثل یک ساار باز ت حت امر
فرمانده چشاامش به دهان مهرانگیز خانوم بود و هر چه می گفت
یک چشاام آخرش می گذاشاات و برای دختر عمه های فرهنگ
بخ صوص آن که صورتش رنگ ولعاب بی شتری دا شت پ شت چ شم
نازک می کرد قرو قمیش می آمد .
کاسااه های آش دساات به دساات می چرخ ید و او تمام هوش و
حواسش پی مهناز بود که خرامان خرامان با یک کاسه آش به سمت
فرهنگ می رفت ،که ناگهان با سقلمه ی افسانه معترچ به سمت او
برگشت :
« بمیری  ..می ذار ی ببینم مهناز داره چه غلطی می کنه یانه !...؟»
افسااانه با چشاام و ابرو به راه باریک و بلند ی که به موازات باغ قرار
داشت و به در ور ود ی منتهی می شد و برای رفت و آمد راحت با سنگ
ریزه فرش شده بود اشاره کرد و گفت:
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« گی سو اونجا ر و  ....سیبل چخماقی که میگن اینها ......فکر کنم از
فامیل هاشون باشه»...
گیسو مسیر نگاه افسانه را گرفت و به مرد ی با قامتی متوسط و صورتی
الغر و باریک اندام رس اید که س ایبل های پر پشااتش ر وی لبهابش را
کامال پوشااانده و انتهای طوالنی آن مثل فرمان دوچرخه ر و به باال
انحنا پیدا کرده بود .چیز ی شاابیه به لوطی های چند دهه ی اخیر
 ....راه رفتنش هم بی شباهت به آنها نبود ،موهای سیاه و کوتاهش
که بی هیچ فرقی ر و به پی شانی شانه شده بود ،او را به باد فیلم فار سی
ها می انداخت  !...لبهایس به ساامت باال کج شااد ومرد ساایبل
چخماقی را با کاله شاپو و کتی ر وی شانه هایش ت صور کرد که مثل
داش مشتی ها راه می ر ود.
فتوحی ها و مهمانان شان چنان درگیر کا سه های آش و ک شک بی شتر
بودند که تقریبا هیچ کس به غیر اف سانه و گی سو متوجه ی ح ضور او
ن شدند  .مرد سیبل چخماقی همان جا ر وی سنگ ریزه ها ای ستاد و
به اطراف نگاهش را می چرخاند.
خسرو از ر وی ایوان خانه باغ که به کل باغ مشرف بود میان نطر غر
ایش در باب نبض بازار نگاهش را به اطراف دور ی داد و با دیدن مرده
تازه وارد جم له هایش را فراموش کرد و برای لحظه ای کو تاه مات
شد اما چ شم به هم زدنی خودش را پیدا کرد ر و به گر شا عذرخواهی
کوتاهی کرد ،گفت:
باغ سیب
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« باس ببخشید  ،ا ن می رسم خدمتتون »....
سشس با گام های بلند و سگرمه های به سمت مرد سیبل چخماقی
رفت .
حاج
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶[ ,
رضا با دیدن مرد ی کنار خسرو که با هم پچ پچ وار حرف می زدند  .به
ت صور این که پ سر صاحب باغ کنار ی ا ست و برای بردن آش نذر ی
آمده از جمع مرد های خانواده ی فتوحی جدا شااد و با گامهای زار و
نذارش به سمت آنها رفت ،گفت:
« سالم باباجان  ....خوش اومد ی حال پدر چطوره؟ باید پ سر بزرگه
عباس آقا باشی؟گفته بود پسر بزرگم ر و می فرستم برای گرفتن نذر ی.
سعادتی شد باالخره پسر ارشد عباس آقا ر و هم دیدیم».
خسرو به میان حرفهای حاج رضا دوید و آن را قطع کرد ...
« حاجی ایشون با من کار دارن  ..شما تشریف ببرید  ،خودم راهیشون
می کنم بره رد کارش »...
حاج ر ضا سر بند گرو ک شی های خ سرو از او دل خو شی ندا شت ر وی
ُ
ترش کرد و تلخ شااد ،هرچند نساابت این مرد س ایل چخماقی را با
خ سرو نمی دان ست  ،اما با همان سگرمه های درهمش که چین به
میان ابروهای کوتاه و پر پشااتش انداخته بود  ،نگاه تند و تیزش به
سمت او برگشت ،گفت:

669
« مه مان ر و که ساار صااالت ظهر رد نمی کنن بره رد کارش ....
مهمونت هر کی هست قدمش سر چشم  ....یه پیاله آش به قدر این
جوون هست »....
خ سرو مابین حاج ر ضا ومرد سیبل چخماقی ای ستاد و با صدایی که
خ شم در ز وایای پنهان آن خودنمایی می کرد ر و به حاج ر ضا و پ شت
به مهمان ناخوانده اش شد  ،گفت:
« حاجی  ...خیالت راحت خودم راساات و ریسااتش می کنم شااما
بفرمایید آش از دهن می افته ».
سشس ر وی پا شنه ی پا چرخید و با کلماتی که ن صفه و نیمه از میان
دندان هایش بیرون می آمد ر و به مرد سیبل چخماقی ،گفت:
« می دونم همه ی این ها زیر ساار اون جوجه مهندس که خوب
ب لدم چه جور ی حالش ر و بگیرم .مرتضاای تا دهنت ر و پر خون
نکردم بیا برو گورت ر و گم کن .بیرون باغ با هم حرف می زنیم».
سااشس سااینه اش را کفتری کرد و ر وبه جلو داد تا او را به ساامت در
ور ود ی باغ هل دهد اما مرتضاای قدمی پس نرفت و دساات ر وی
باز وی خ سرو گذا شت و از پس شانه های او مثل یک دیوار ر وبرویش
ای ستاده بود گردن کشید و ر و به پیرمرد الغری که خسرو او را حاجی می
نامید با صدایی بلند فریاد زد:
« حاجی به حضاارت عباس حرف دارم  ....می خوام با حاج رضااا
حرف بزنم  .هرچی از این نامرد ترساایدم و دم نزدم کافیه دلم زدم به
باغ سیب
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دریا و اومدم بگم که این نا مرد ته نامرد های عالمه  ،حاج رضااا ر و
صدا کن تا تهش ر و برای همه می گم و میرم پی کارم».....
خسرو با کف دست به ر وی سینه ی مرتضی ضر به ای محکم زد و او
قدمی پس رفت  .حاج رضا دست ر وی باز وی خسرو گذاشت و بی آن
که به او نگاه کند ،با ابرو های ای جفت هم ر و به مرتضی ،گفت:
« حاج رضا منم حرفت ر و بگو این داد و قال برای چیه !...؟»
تمام نگاهها متعجب و سوالی به سمت مرد تازه وارد که نا آ شنا بود
،چرخید  .به غیر از مهناز و ناهید خانوم که مردمک هایشااان از ترس
میان چشاامانشااان دو دو می زد و رنگ به ر و نداشااتند و دکتر هومن
ریاحی هم لبخند ی از سر رضایت کنج لبش بود ...
مرد های خاندان فتوحی دل از تخت چوبی کندند و دمشایی به پا به
سمت آنها رفتند و هر کس چیز ی می گفت و همهمه ای به پا شد
آن سرش نا پیدا !...خسرو دست پاچه باز وی مرتضی را میان دستش
ف شرد و لبخند ی م صنوعی ر وی لبش ن شاند و ر و به جمع با جمالتی
بریده و ناقص ،گفت :
« بفرمایید  ...بفرمایید آش از دهن افتاد یه مو ضو ع شخ صیه خودم
حلش می کنم »....
مرتضی باز ویش را به یک حرکت تند و تیز از دست خسرو بیرون کشید
و نعره هایش به هوا رفت.
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« نامرد  ...آبرومون ر و برد ی  ...اومدم آبروت ر و ببرم  ....وقتی با هزار
دوز و کلک و وعده و عیدکه دیگه قراره داماتون بشم و باید هم ردیف
شما با شم ازم چهل میلیون چک گرفتی تا تو ی کار شریکم کنی و
دار و ندارم ر و باال کشااید ی و بعد هم من ر و مثل تفاله پرت کرد ی تو
ی زندون ،فکر کرد ی که رفتم جایی که عرب نی می ندازه !....؟»
گوش ها برای ف ضولی تیز شده بود و صدا از هیچ کس در نمی آمد اما
پچ و واپچ های در گوشی خانوم ها به راه بود .
خ سرو مثل گرگی زخمی به سمتش قدم بردا شت باز وی الغر و مردنی
او را گرفت و درحالی که او را ک شان ک شان به سمت درخروجی می برد
با لحنی پر از خشم  ،گفت :
« هر زر مفتی دار ی بیا بریم بیرون به خودم بگو ».....
مرتضاای که خیال کوتاه آمدن نداشاات باردیگر باز ویش را از دساات
خ سرو بیرون ک شید و خ سرو م شتی پر غیض ر وانه ی شانه ی مرتضی
کرد و فرهنگ برای این که جو را آرام کند به سمت آنها رفت ،نگاهش
را از چهره ی درهم مرتضاای که از درد به هم می پیچید گرفت ر و به
خسرو گفت :
« خسرو خان  ،چرا این بدبخت ر و می زنی » ...
هنوز جمله اش به انتها نرساا یده بود که زدو خورد م یان آن دو باال
گرفت خ سرو به خاطر قد بلند و هیکل دار بودنش می زد ولی م شت
های الجون مرتضی ر وانه ی نا کجا آباد می شد .
باغ سیب
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گالب خانوم با صدای بلند از میان جمع گفت:
«آدم باید خودش عاقل با شه  ....م سلمونی تون فقط تو ی کا سه ی
آش نذریه بود  .بابا برید از هم سااواشااون کنید ..مگه نمی بینید این
دوتا ز ورشون نمی رسه ! اذون ظهر جوون مردم ر و هال ک کرد ».
مردان خاندان فتوحی که از چند و چون ماج
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶[ ,
را خبر نداشااتند به کمک برز و و فرهنگ رفتند و آن دو را که به قصاد
کشاتن یک دیگر را می زدند از هم ساوا کردن  ....مرتضای میان باز و
های برز و اساایر بود و فرهنگ و گرشااا به زحمت خساارو را نگه می
داشتند تا بار دیگر حمله ور نشود ...
مرت ضی که گو شه ی لبهایش پاره شده و خون از آن جار ی بود  ،برز و
را پس زد و ر و به جمع فریاد زد :
« مهناز کدوم گور ی هستی بیا بیرون  ...نمی خوای عاشر دل خسته
ات ر و بعد از شیش سال ببینی !....؟»
مهناز نگاهش به ر وی مرتض ای ثابت مانده و دم نمی زد و حال و ر وز
ناهید خانوم بهتر از او نبود ....فرزانه خودش را به مهناز رساااند و زیر
گوشش پچ پچ کنان پرسید :
« مهناز این یار و کیه می شناسیش !....؟»
مهناز گیج تر از آن بود که جواب فرزانه را بدهد  ....باید از دیوار حاشااا
باال می رفت اما توان حرف زدن ندا شت !بچه ها از ترس جیک شان در
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نمی آمد و هر یک گوشه ی چادر یا مانتو ی مادرهایشان را گرفته بودند
 ...مرت ضی با پ شت آ ستین پیراهنش خون جار ی گو شه ی لبش را
پاک کرد و بازهم فریاد زد:
« ایهاالناس  ....من بخت برگ شته شاگرد مکانیک یه تعمیر گاه بودم
و شیش سال پیش عا شر خواهر این آقا شدم اما مهناز فقط ادای
عا شر ها ر و در می آورد ! ع شر خارج بود و می خوا ست بره اون ور
آب می گفت اما بابا و داداش اجازه نمی دادن بره  ....شاایطون شااد
ورفت تو ی جلدم و گفت بیا فرار کنیم به خدای احد و و احد قساام
هیچ اجبار ی هم نبود مهناز خودش گفت .خودش پی شنهاد داد اول
زیر بار نرفتم گفتم بذار بیام خوا ستگار ی گفت محال که را ضی ب شن
دخترشااون ر و به یه آس و پاس مثل من بدن ناچار قبول کردم یه
هفته تموم تو ی کوه کمر بودیم تا از مرز فرار کنیم ».
جمله ی مرتضاای به انتها نرسااید چرا که خساارو خودش را از میان
د ستان گر شا بیرون ک شید و با م شت محکمی دهانش را ب ست و بار
دیگر زدو خورد بین شان باال گرفت  .و مردها هجوم آوردند تا آن دو را
از هم سااوا کنند ....مرتض ای با جمالتی بریده و صاادایی که به خاطر
فریاد هایش قدر ی خط و خش به آن نشست بود بازهم نعره زد:
َ
« حاج رضا  ...من تازه از زندون آزاد شدم  .یه آدم خ ّیر چهل میلیون
َ
چکی که دست شر خر بود ،داد و خال صم کرد .من هم برای قدردانی
کار خیرش اومدم دساات این نامرد ر و  ،ر و کنم .بگم خواهر دامادت
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

674

همچون طیب و طاهر هم نی ست و برای پ سرت لقمه نگیر ...من
مادر مرده فقط ملعبه ی دستش بودم» .
حرف مرتضاای چند جم له ی کو تاه بود ا ما طو فانی به پا کرد ...
صحرای مح شر ی در باغ سیب به راه افتاد .ناهید خانوم به سینه
اش می کوفت و نفرین هایش را نثار مرت ضی و ایل و تبارش می کرد .
مهناز مات و صامت به نقطه ای خیره شده بود و فرهنگ ناباور به
مهناز نگاه می کرد و صدا ها در سرش می پیچید که تمام این سال
ها نجابتش را به رخ می کشااید و مدام از این که به هیچ مرد ی اجازه
نداده پا به حریم شااخصاای اش بگذارد حرف می زدو قصااه ها می
گفت .فرزانه و مهرانگیز خانوم هم دسات کمی از فرهنگ نداشاتندو
آنها هم میان ناباور ی هایشان دست و پا می زدند .
َ
خساارو به تصااور این که اون فرد خ ّیر فرهنگ بوده اساات پرغیض
نگاهش به سمت او برگ شت و م شت دیگر ر وانه ی چانه ی مرت ضی
کرد و حاج رضا دیگر تاب نیاورد و درحالی که دستش ر وی قلبش بود
 ،نقش زمین شد .
مرتضی شاگرد مکانیک سبیل چخماقی  ،بی سرو صدا آمد .گردباد ی
به پا کرد و میان همهمه و بلب شویی که در باغ سیب به پا بود بی سرو
صدا غیبش زدو هیچ کس به غیر از فرهنگ نفهمید که آن شخص
خیر خواه دست و دل باز کیست.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶[ ,
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خ سرو ضر به فنی شد  !.....آن هم نه از حریف قدر قدرت ،بلکه از
مرتضی ریر ماسی !.....مرتضی با آن سیبل های چخماقی و هیکل
الغر مردنی اش د ست پر آمد وچنان خ سرو را فیتیله پیچ کرد که شانه
هایش به خاک مالیده شد.
فرهنگ سرمای ن ش سته میان د ستانش را با جیب های شلوارش
تق سیم کرد و به دیوار تکیه داد و با صدای هومن نگاهش را از در اتاق
سی سی یو بردا شت و سرش به سمت مامان مهری اش چرخید که
پشاات در اتاق دخیل بسااته بود و با َپر چادرش اشااک هایش را مدام
پاک می کرد.
« شاارمنده نمی خواسااتم این جور ی بشااه....خدا ر و شااکر به خیر
گذشاات  .دکترش ر و می شااناساام مریض هایش ها ر و می فرسااته
آزمای شگاه من  ،با هم صحبت کردیم  ،گفت ام شب ر و تحت نظر
با شه فردا منتقل می شه تو ی بخش  ،به مرتیکه گفتم بیا خیلی آروم
حرفت ر و بزن و طول و تفضیلش هم نده همی ن قدر که حاج رضا
بفهمه کافیه بعد هم برو پی کارت».
نگاه ماتش را از فین فین های مهرانگیز خانوم که از ترس پر ستار ها
بی صدا ضجه و مویه می کرد گرفت و با صدایی آهسته پچ پچ کرد:
« ای کاش یه مشااورتی با من یا حاجی می کرد ی  .....درسااته که از
خ سرو دل خو شی ندارم  ،ولی را ضی هم نبودم آبرو ی خواهرش تو ی
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کل ا یل و ت بار فتوحی ها بره ....حاجی احت ماال فکر کرده او مدن
مرتضی زیر سره من بوده»
هومن سری جنباند،گفت:
« مرد ح سابی نق شه ام حرف ندا شت اگه حاجی حالش بد نمی شد و
ساار از بیمارسااتان در نمی آورد باید بهم دساات خوش هم می داد ی
 ....شر مهناز ر و برای همی شه از سرت کم کردم یه گوش مالی هم به
خساارو دادم تا دی گه واسااه ی فتوحی ها جا نماز آب نکشااه و لغز
نخونه .....به امید خدا همین که حاجی حالش بهتر بشااه  ،خودم
براش توض ایح میدم ولی قرارمون یادت باشااه دلم نمی خواد خساارو
چیز ی بفهمه به حاجی هم می سشرم حرفی نزنه .....حو صله ندارم
با خساارو در بیفتم و اره بدم تیشااه بگیرم .شاااگرد قبلیش دل خونی
ازش داشت برای همین کمکم کرد و سر نخ مرتضی ر و داد دستم ....
گو یا ه مه ی این ات فا قات قبل از خوساات گار ی فرزانه بوده  ،برای
همین امروز بنده خدا گیج و ویج هرکس ازش می پرسااید موضااو ع
مرتضی چیه می گفت نمی دونم » ....
د ستهایش را از ح صار جیب هایش بیرون ک شید و آن را ر وی سینه
قالب کرد و آهسته و نرم پرسید:
« تو ی این دوره زمونه چهل میلیون پول کمی نیساات ! می دونم تو
به خاطر ما پول آزاد ی مرتضی ر و داد ی در حال حاضر با شرایط پیش
اومده نمی تونم این پول ر و بهت برگردونم »....
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هومن تکیه اش را از دیوار بردا شت و ر وبرو ی او ای ستاد و سرا سیمه به
میان جمله هایش آمد .
« مرد حسابی یواش تر پیاده شو با هم بریم  ...کی حرف پول ر و زد!؟
از اون گذ شته من فقط پنج میلیونش ر و دادم  ...یکی از م شتری هام
َ
یه فرد خ ّیره که پول برای آزاد ی زندانی ها این مدلی جمع می کنه ،
راه و چاه ر و هم بلده  ...بهش گفتم اونم قبول کرد سی و پنج تاش
ر و جور شااد ومن هم برای صااوابش پنج میلیون گذاشااتم روش
....بقیه اش ر و هم دیگه تو ضیح وا ضحات و خودت بقیه ی ماجرا
ر وبهتر می دونی »....
هومن این را گفت و ساارش به ساامت مهرانگیز خانوم چرخید و
درحالی که نگاهش به سمت او بود پچ پچ وار ،گفت:
« فرزانه چر ا بیمارستان نیومد!؟»
د ستهای بالتکلیفش ا سیر ا سترس شده بود را این بار میان موهایش
فرو برد .و چقدر دلش می خواساات تار تار آن را از ریشااه جدا کند ....
چشمان پر اشک خواهرش دم آخر که به ز ور خسرو سوار ماشین شد
از خاطرش محو نمی شد ....چ شم هایش را به هم ف شرد تا صحنه
های تلخ میان پلک هایش فشرد و مچاله شوند و جواب داد.
« وقتی آمبوالنس اومد و تو مادرم همراهشون رفتید خسرو فرزانه ر و به
ز ور سوار ما شین کرد و برد ...یه ساعت پیش یوا شکی از خونه گریون
ز نگ زد که خساارو مو بایلش ر و گرف ته ،ا جازه هم نم یده ب یاد
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بیمارستان !....خسرو فکر می کنه من مرتضی ر و علم کردم و می دونه
چقدر ر وی خواهرم ح ساس ه ستم برای همین داره اذیتش می کنه
 ....به خ صوص این که دو ر وز پیش ما شینم ر و فروختم تابذارم ر وی
پولی که فرامرز جور کرده تا بخشاای از طلب خساارو ر و بدیم که این
ماجرا پیش اومد  ....خ سرو آدمی نی ست که ب شه اون ر و پیش بینی کرد
».
هومن نگاهش را به انتهای سالن داد که برز و با سینی چای به سمت
آنهامی آمد....
فرهنگ تک یه ش را از دیوار برداشاات و دساات ر وی باز وی هومن
گذا شت  ....دکتر جون د ستت درد نکنه برای همه چی ممنونم دیر
وقته بهتره بری خونه »....
هومن با چهره ای مصمم و اخم هایی درهم  ،سوییچ ماشینش را از
جیب شلوارش بیرون آورد و آن را به سمت فرهنگ گرفت  ،گفت:
« حرفی بهم نزدی  !...نمی دونستم ماشینت ر و فروختی  !....ماشین
من پیشت بمونه شاید الزمت بشه »!....
سااوییچ معلر در میان دسااتان هومن را به ساامت او برگرداند و با
لبخند الغر و کم جونی گفت:
« د ستت دردر نکنه نیاز ی نی ست ،ما شین برز و ه ست  .به فرامرز هم
زنگ زدم لواسااون ویال ی دایی الهه بود اون هم ا ن پیداش می شااه
»....
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برز و اولین چای را به مهرانگیز خانوم داد و دو تا چای ب عد ی را به
سمت آن دو گرفت و درحالی که سعی می کرد
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶[ ,
صدایش آهسته باشد ،پچ پچ کرد:
« بیا براتون چایی مصاانوعی گرفتم  ....باالخره لنگه کفش پاره تو ی
بیابون هم غنیمته »....
فرهنگ نگاهش را به لیوان های پالسااتیکی که در ونش چای کیساه
ای لم داده بود ثابت شد و با صدای خدا حافظی هومن نگاهش را
برداشت .
« خدا حافظ  ....کار ی بود خبرم کن به ساااعتش هم نگاه نکن
خودم ر و می رسونم  ....فردا میام با دکترش حرف می زنم ».
هومن بی آن که چایی اش را بخورد  ،از مهرانگیز خانوم خداحافظی
کرد و با قدم های بلند به ساامت در خروجی که انتهای سااالن بود
رفت  ...برز و سینی را قدر ی کنار تر برد و زیر گوش فرهنگ پچ پچ وار
گفت:
« قر بون اون فره نگ و اد بت برم .یکی پایین تو ی محو طه
بیمارسااتان منتظرته که مطمئنم با دیدنش خسااتگی از تنت دور می
شه »....
به آنی سرش به سمت او چرخید و نگاهش قدر ی جد ی تر شد ...
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برز و با لبخند ی گو شه ی لبش با همان لحن پچ پچ وار که شبیه به
پیس پیس کردن بود ادامه داد:
« آبجی گی سو با دایی خو شتیشش اومده پایین می خوا ستن بیان باال
،نگهبان مثل میر غضب جلوشون ر و گرفت  ....سریش من ر و هم
به ز ور راه داد  !...گویا موبایل این جا درساات و درمون آنتن نمیده ،
من هم اتفاقی دیدمشون ،برو تو ی حیاط منتظرت هستن ».
یاد گی سو در اوج ا ستی صال باز هم لبخند ر وی لبش می کا شت ...
نسیم خنکی احساس و ر وح خسته اش را به باز ی گرفت و نیم نگاهی
به مهرانگیز خانوم انداخت که نرم نرمک چایی اش را می نوشاا ید
،گفت:
« لطفا حواست به مامانم باشه من برم و برگردم »....
برز و درحالی چایی اش را می نوشاا ید برایش چشاامکی زد و با رفتن
فرهنگ خودش را به گو شه ی سالن ر ساند جایی که آنتن موبایل
نصفه و نیمه ظاهر می شد و برای افسانه پیامک زد:
« آتیش پاره ی مو فرفری  ....بد جور ی اساایر پیچ وخم موهات
شدم ها ! خوب بخوابی شب خوش ».
****
گاهی ر وح خسااته ات که میان وار ونگی ر وز و شااب معلر مانده !...
دل خوش به گرمی نگاهی کوله ی خسااتگی هایش را به زمین می

681
گذارد  ،نگاه نابی که بی حرف و کالمی هنرمندانه راه و رسم نوازش زنانه
را می داند ...
فرهنگ به سختی چشمانش را از نوازش های نگاه مخملی گی سو که
کمی آن سو تر ایستاده بود  ،گرفت و ر و به گرشا گفت:
« آقای سرمد ی  ...را ضی به زحمت شما نبودم ....شکر خدا خطر
رفع شااده تا یکی دو ر وز دی گه منتقل می شااه بخش ولی فعال باید
تحت نظر باشن ...شرمنده که ر وز جمعه تون ر و خراب کردیم ».
گر شا د ست پ ست کمر گی سو گذا شت و قدر ی او را به خود نزدیک تر
کرد تا مرد ی که دوان دوان به ساامت بخش اورژانس می دوید به اوبر
خورد نکند جواب داد:
« خواهش می کنم  ...من نگران حال پدر تون بودم چند بار تماس
گرفتم ولی گویا داخل بع ضی از بخش ها ی بیمار ستان موبایل آنتن
نمی ده خواهرم با فرزانه خانوم تماس گرفتن مو با یل ایشااون هم
خاموش بود  .فقط تنها چیز ی که می دون ستیم ا سم بیمار ستان بود
که اون ر و هم از راننده اورژانس قبالاز حرکتش پرساا یدم به هرحال
خدمت رساایدیم تا اگه کار ی از دسااتم بر بیاد براتون با کمال میل
ان جام بدم  ...ان شاااال له مادرم و گلشر فردا برای مال قات خد مت
میرسن »....
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صدای آژیر آمبوالنس بیمار ستان که به سمت بخش اورژانس می رفت
میان جمله های گر شا فا صله ای انداخت و صدا ها که قطع شد
فرهنگ ،جواب داد:
« از لطفتون ممنونم کار خا صی نی ست  ،زحمت ک شیدید این موقع
شب تشریف آوردید»....
گرشا سری جنباند و نیم نگاهی به گیسو و سر فرو افتاده اش انداخت
و ر و به فرهنگ گفت:
« آقای فتوحی  ...جای پارک ر وبرو ی بیمارستان پیدا نکردم و مجبور
شدم ماشین ر و یه خیابون باال تر پارک کنم  .خواهر زاده ی من چند
دقیقه ای پیش شما امانت باشه تا من برم ماشین ر و بیارم»...
گرشا این را گفت و دست فرهنگ را به گرمی فشرد و راهی شد.
نگاه هر دو با رفتن گر شا به سمت هم برگ شت ،هردو مثل ت شنه ای
پر عطش که به آب ر سیده با شند چ شم از هم بر نمی دا شتند ...گویی
ق لب هایشاااان زیر ز بان هایشاااان می تش ید که توان حرف زدن
نداشتند!...
گی سو دلش می خوا ست قر بان صدقه ی طره ی مو ی افتاده ر وی
پی شانی فرهنگ می رفت و فرهنگ دلش می خواست دستهای گیسو
را میان دستانش می فشرد ....
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گی سو نفس نفس ا شتیاق بود  ،تا سر او را میان آغوش بگیرد و بگوید
غم هایت را مثل عشااقی که داریم با من شااریک باش و فرهنگ بی
تاب نوازش چشمان او بود.
گیسو به دنبال کلمات می گشت و میان آن همه شور و هیجان فقط
یک کلمه گفت «:خوبی !....؟»
فرهنگ با صدای گیسو از حالت خلسه بیرون آمد و لبخندش پر رنگ
شد  ،نگاهش را به زیر انداخت .
« تور وکه دیدم حالم خیلی بهتر شد  .خدا همی شه جای شکرش ر و
باقی میذاره همین که حال پدرم خوبه و سایه اش باال ی سرمه جای
شکر داره »....
گی سو در حالی که چ شم از فرهنگ بر نمی دا شت تا مبادا لحظه ای
نگاه فرهنگ از دستش برود  ،شتاب زده دل نگرانی هایش گفت:
« مهرانگیز خانوم چطوره  ...حالش خوبه ؟ حاال چی می شااه !...؟
اگه خسرو بخواد اذیتت بکنه چی ! ....؟ »
فرهنگ با تمام خستگی هایش که از سرو کولش باال می رفت و
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶[ ,
به میان دلواپسی هایش آمد ،قدمی پیش گذاشت و نرم گفت:
« هیش  ...این چند دقی قه ر و بذار فقط خودم باشاام و تو  ....می
دونستی نگاه محشری دار ی ،پر از نوازش....؟»
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خب باید از خو شی تمام حیاط بیمار ستان را می دوید یا نه ا صال پرواز
می کرد  ....این ق شنگ ترین جمله ی عا شقانه بود .ا صال از صد تا
دوستت دارم هم دلچسب تر !...
نه دوید و نه پرواز کرد فقط سرش را به زیر انداخت و به نرم و مخملی
نجوا کرد.
« صدا ها هم بلدن نوازش کنن ،در ست مثل صدای تو وقتی میگی
گیسو »....
فرهنگ سارش ر و به باال رفت و لبخندش به پرواز در آمد  ....با دیدن
گر شا که جایی حوالی در بیمار ستان دو بله پارک کرده وکنار ما شین
ای ستاده و برای شان د ست تکان می داد  ،گو شه ی آ ستین او را گرفت و
در حالی که او را با خود همراه می کرد ،نرم همان جور ی که گیسااو
دوست دارد جایی حوالی گوشش نجوا کرد.
« نام تو مرا همیشااه م*س*ت می کند  /بهتر از ش*ر*ا*ب*ی
/بهتر از تمام شااعر های ناب !...گیسااو کمندمن  ....بیا بریم آقای
سرمد ی اومد » ....
لبخند گی سو و شعر فریدون م شیری پایان دیدار عا شقانه ی شان شد.
فرهنگ با تمام دل نگرانی هایش لبریز از حس زندگی بود .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶[ ,
ر وز ها می گذرند  ....اما گاهی اتفاقات بد و ناخو شایندآن فرداهایت را
به گروگان می گیرند....
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جمعه با تمام اتفاقات بدش تمام شد ،اما پچ وواپچ ها در مورد مهناز
مثل هوهو ی باد پاییز ی خانه به خانه ی کو چه در دار و ا هالیش
چرخ ید و نقل مجلس خاندان فتوحی ها شااد  .مهرانگیز خانوم
گاهی با حاج خانوم می ن ش ست و سر درد دلش باز می شد  ،پ شت
دست خود می کوفت و بعد سر انگشت به دهان می برد و می گفت:
« قر بون خدا برم  ...می بینی تور و خدا حاج خانوم ....این ه مه
« نه» تو ی کار وصاا لت مه ناز و فره نگ می او مد و من غا فل از
حکمتش بودم ،دا شتم د ستی د ستی بچه ام ر و بد بخت می کردم ها
 !...خدا بهمون رحم کرد » .
مهرانگیز خانوم شاکر بود خیلی هم شاکر .....چرا که حاج ر ضا بعد
از یک دوره درمان یک هفته ای از بیمارستان مرخص شد .خسرو هم
همراه فرزانه ویک دسااته گل بزرگ و دوتا جعبه شاایرینی به عیادت
آمدند و خ سروچنان رفتار کرد که گویی ا صال اتفاقی نیافتاده !....اهالی
خانه ی فتوحی ها هم بابزرگوار ی دیده را ندیده و شنیده را ن شنیده
گرفتن و ر وزگار به ر وال سااابر برگشاات ،فقط مهناز از آن حذف و
نامش مثل یک ممنوعه شد.
تعجب ها وقتی به پرواز در آمد که هفته ی بعد خساارو پیشاانهاد داد
بدهی فرامرز قسط بند ی شود و بعد از هر پرداخت  ،رسید آن را مهر و
ام ضا شده دریافت کند !...فرامرز به بن ب ست ر سیده ،از این پی شنهاد
شگفت انگیز ا ستقبال کرد .اما فرهنگ خ سرو را خاک ستری زیر آتش
باغ سیب
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می دانست و دلیل سکوت و محبت های او را نمی فهمید  !...ولی به
ناچار سااعی کرد تا افکارمنفی را به پسااتو ی ذهنش بسااشارد و قدر ی
مثبت فکر کند .
گویی معجزه ای از آ سمان فرود آمده و این بار سهم خانه ی فتوحی
ها شده با شد !...همه چیز به ر وال بود اما برای گلی خانوم به ر وال
تر!.....
چرا که با پایان ماه محرم و صفر ب ساط عرو سی اش با میم .فخارش
چیده شد ،البته یک عقد خودمانی در خانه ی پدر ی مهرداد بر پا شد
و مه ما نان آن ها خانواده ی فتوحی بود ند.فرزا نه هم آ مد ا ما بدون
خ سرو  ،که بعد از ماجرای مهناز اخالقش زمین تا آ سمان فرق کرده
بود ! فرزا نه حتی ع لت او قات تلخ و اخم های بی دلیلش را ب عد از
شنیدن خبر عروسی گلی نفهمید.
حاج خانوم و برز و عروس آتیشااشاره اش افسااانه هم بودند .....آقای
مشاایری مسااافرت بود اما خانوم مشاایری با برادرش همایون آمد ،
َ
َ
جوانی شر و رق و عصا قورت داده که زیاد ی مباد ی آداب بود .قامتی
میانه داشت با هیکلی که ورزشکار بودن از آن می بارید چهره اش هم
بدک نبود ،گندم گون بود با صورتی ا ستخوانی وچانه ای نوک تیز که
فرو رفتگی بانمکی دا شت ،البته صدای پر و مردانه اش مخاطب را در
گیر خود می کرد .خانوم مشیری هم دم به دم قر بان صدقه ی گی سو
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می رفت و به نافش خانوم دکتر می بساات !.....کارهایش هم اصااال
تابلو نبود !
گیسو نگاهش را در سالن م*س*تطیل شکل خانه ی پدر ی مهرداد
چرخی داد ،دور تا دور سالن صندلی چیده شده بود و ر وی هر میز
میوه و شیرینی و شاخه گلی قرار دا شت .مهمانان در ف ضایی آرام دوبه
دو با هم گپ می زدند  .مامان بزرگ گالب لبخند به لبش دوخته
شده بود و کنار خانوم م شیری گل می گفت و گل هم می شنفت .
البته حواسااش به دختر های مجلس هم بود تا یک ترگل و ورگلش
را برای گرشا نشان کند.
در گیر حس های مت فاوت از جمع جداو قدر ی به آتش شااومی نه
نزدیک تر شااد.مامان گلی با آرایش ملیح و چشاام نوازش در کت و
دامن سفید ی که دایی گر شا برایش آورده بود مثل نگینی می درخ شید
َ
َ
 ...سرش را به سمت آتش شومینه بر گرداند که صدای چرق چرق
سااوختن چوب ها خوش نوا م یان موز یک مالیم سااالن گوش را
نوازش می داد.سااال های رفته مثل پرده ی س اینما پیش چشاامش
جان گرفت .خوشی های شان ،ر وز های سخت  !....شاد ی های سه
نفرشان...
دلش می خواساات جای خلوتی پیدا می کرد ومثل دختر بچه های
لوس که مادر شان را می خواهند زاز زار گریه می کرد و نگران فین فین
های دماغش هم نبود !....
باغ سیب
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« گیسو جان چرا تنها ایستاد ی!.....؟»
با صدای مامان گلی سر برداشت و چشم از شعله های آتش گرفت و
ساارش به ساامت او چرخ ید که همراه مهرداد ر وبرویش ایسااتاده
بودند،لبخند ی نرم ر وی لبش نشاااند و با اولین بهانه ی دم دسااتی
جواب داد.
« ممنونم اومدم کمی گرم بشم»...
مهرداد کالفه ازگره کروات که بیخ گلویش را می فشرد ،دستی به گره ی
آن برد تاقدر ی شل تر شود سشس در حالی که لبخند نرمی ر وی لبش
بود ،گفت:
« گی سو ،من و گلشر هنوز هم ا صرار داریم تا شما با ما زندگی کنی.....
اتاقتون هم آماده اس ....یقی نا نمی تونم جای پدر خداب یامرزتون ر و
بگیرم ولی می تونیم دوسااتای خوبی برای هم باشاایم .فکر می کنم
زندگی با یه نوی سنده که مدام سرش تو ی کلماته نبایدخیلی سخت
باشه».
این مرد چهل ساااله قدرت کالمش او را وادار به تحسااین می کرد،
لبخندش به پرواز در آمد ،گفت:
« اسااتاد آشاانایی با شااما برای من افتخاریه ....حاال هم که نساابت
فامیلی پیدا کردیم دیگه چه بهتر  .....اگه اجازه بدید ،ترجیح مید
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶[ ,
م با دایی گرشا و مامان بزرگم زندگی کنم ».
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مهرداد انگ شت ا شاره اش را ر وی تیغه ی بینی گذا شت  ،عینکش را به
سمت باال هل دادوسری جنباند .اما گلی طاقت نیاورد قدمی پیش تر
گذاشاات دسااتهایش را ر وی گونه های دخترش گذاشاات و نرم و
آهسته،گفت:
« مامان جان می دونی که دوست دارم پیش خودم باشی  .خودت که
دید ی اتاقت ر و هم آماده کردم  .بیا با ما زندگی کن  .بذار خیال من
هم راحت باشه »..
سعی کرد ا شکهایش راهمراه آب دهانش فرو دهد .اما صدایش بغض
داشت.
« مامان یادت که نرفته ما حرفهامون ر و با هم زدیم قرار شااد به
خواسته ی من احترام بگذار ی »...
گلی دهان باز کرد تا یه آخه به اول جمله اش بگذارد ،اما مجالی پیدا
نکرد چرا که فرزانه دساات او را کشااید با خود همرا کرد تا عکس دو
نفری بگیرد  ....مهرداد با رفتن گلی نگاهش به سمت گیسو برگشت
و بی مقدمه ،گفت:
« ممنونم قبول کرد ی تا من و گلشر ازدواج کنیم ،ممنونم برای اینکه
مانع نشد ی ،چون شرط گلشر تو بود ی و رضایتت....صادقانه می گم
خیلی مایلم که سه نفری زیر یه سقف زندگی کنیم».
گیسو هیچ نگفت پلکهایش به زیر افتاد  ،جوابش لبخند وسیعی بودو
با صدای مهرداد نگاهش باال آمد.
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« از گلی شاانیدم یه رمان نوشااتی به اساام باغ سایب  ....یادمه تو ی
کارگاه نویسااندگی قلمت با وجود نشختگی من ر و حذب می کرد،
رمان باغ سیب ر و بده بخونم می تونم ایراد های کارت ر و رفع کنم و
ضاامن خوندن ویرایش اون ر و هم انجام بدم تا برای چاپ آماده
بشه»....
نفس عمیقی ک شید و نیم نگاهی به فرهنگ انداخت که کنج سالن
با گرشااا گپ می زد،اصااال هرچه می کش اید از این باغ س ایب بود که
عا شر شدنش را یادش داد بود!م سیر نگاهش به سمت او برگ شت
وجواب داد:
« ممنونم این باعث افتخاره که کسی مثل شما ایراد های کار ر و بهم
بگه .....باغ سیب تجر به ی اول من بود ،ترجیح میدم مثل یه دفتر
خاطرات نخونده باقی بمونه ولی شبهای بعد از درس هام ر وی رمان
جدیدم کار می کنم.برای این رمان حتما ازتون کمک می گیرم».
مهرداد دهان باز کرد تا بگوید دوتا از نویساانده های معروف هم این
جا هستند که افسانه با لبخند گل و گشادش از راه رسید  ،گفت:
« خسته نباشید استاد »...
مهرداد دستی به ریش پروفسور ی اش کشید،خنده هایش را فرو داد وبه
بهانه ی رسیدگی به مهمانان با عذر خواهی کوتاهی از آن دو جدا شد.
افسانه با رفتن مهرداد به مردمک هایش تابی داد و سرش را بیخ گوش
گیسوفرو برد :
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« گی سو حس می کنم به جای عرو سی اومدم محفل ادبی  ...یکی دو
تا نوی سنده ی معروف این جا هستن ،باور کن اگه اسمشون ر و ببرم از
تعجب چشمات می پره بیرون »! ....
سشس با چشم و ابرو خانوم و آقایی رانشان داد که کنار هم گرم صحبت
بودند و ادامه داد:
« یه مترجم معروف هم ه ست که از دو ستای خانوادگی شونه ،همون
آقای که داره با استاد حرف می زنه ....ترجمه ی کتاب هاش محشره
! باور کن حس بی سواد ی به هم دست داده ،باید امسال برای کنکور
وقت بیشتری بذارم »....
افسااانه مساالساال وار  ،بی وقفه حرف می زد و گیسااو تمام هوش و
حواسااش پی فرهنگ بود که اخم هایش هرچند نا محسااوس اما
درهم گره خورده بود .عاقبت به میان جمله های تمام نشدنی افسانه
آمد و پرسید:
« می گم اف سانه...نمی دونم فرهنگ چرا اخم هاش توهمه !؟ صبح
با هم حرف زدیم حالش خوب بود !»
اف سانه چتری های فرفری اش راازرو ی صورتش پس زد و نیم نگاهی
ر وانه ی فرهنگ کرد و جواب داد.
« از من بشرس ....خانوم مشاایری که ا ن پیش مامان بزرگ گالب
نشااسااته از وقتی اومده یک ریز از داداش دسااته گلش تعریف می کنه
اساامش همایون  ،از اون مایه دار هاساات  ،مهندس و شاارکت و برو
باغ سیب
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بیاش ر وبراهه  ،خونه و ماشاین آنچنانی هم داره  .....سای و یکی دو
سالشه و خوش سلیقه اس ودنبال یه دختر خاص می گرده و کی بهتر
از گیسو درخشان که قرار دکتر بشه و چشم و ابروش هم بدک نیست...
هرکی جای فرهنگ باشااه با این رق یب قدر قدرت  ،اخم های
خودش که هیچ !..سااگر مه های ر وز گارش هم  ،درهم می شااه
!...وقتی خانوم م شیری از دادا شش برای گالب خانوم تعریف می کرد
،فرهنگ یه صندلی باهاشون فاصله داشت».
اف سانه سرش را باز هم نزدیک تر آورد تا پچ پچ هایش فقط در گوش
گیسو بنشیند.
« نمی دونم فرهنگ حرفی بهت زده یا نه ؟از برز و شنیدم اوضاع مالی
شون به خاطر بدهی فرامرز به خ سرو چندان تعریفی نداره  ...او ضاع
مالی شاارکت داداشااش هم ر وبراه نیساات...خالصااه اوضاااعشااون
قاراشمیشه و شیشون گروگان هشت شون شده »!...
افسانه این را گفت و قری به گردنش داد و در حالی که نگاهش به برز و
بود با خنده گفت:
« من برم یه کم برای برز و دلبری کنم ،تو هم همین جا بمون مثل
خاله غصه خورک  ،غصه هات ر و بخور»!....
گی سو د ستی به انتهای مو ی بافته شده اش ک شیدکه از زیر شال بیرون
آماده بود ،آن را میان مشااتش گرفت ،می دانساات ،اما این قدرش را
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نه !....حس می کرد نفس هایش زیر آوار غصااه های فرهنگ جا
مانده ......دلش می خوا
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶[ ,
ست چوب جادویی دا شت از همان هایی که از سرش ستاره های
کوچک و بزرگ نورانی بیرون می آید و در دم ر ویا ها را به حقی قت می
ر ساند....آن وقت غ صه را از ر وی دل دلدارش بر می دا شت وآن را دود
می کرد و به هوا می فر ستاد ...ا صال نهایت آرزویش این بود که بی پروا
ر وبرویش بنشاایند و بگویدطره ی مو ی تو را با خانه و ماشااین که
هیچ ...با دنیا هم عوچ نمی کنم.
میان شش و بش آرزو هایش حتی فر صت نکرد در ر ویا هایش چوب
جادو را در دسااتش بگیرد  !....چرا که خانوم مشاایری به بهانه ی
سرد ی هوا همراه برادرش همایون به کنار شومینه آمدندودر حالی که
کف دست هایش رار و به آتش گرم می کرد ،گفت:
« هوا چقدر سرد شده فکر کنم ام شب برف بباره  !....همایون جان
بیا کنار آتیش تا یه کم گرم بشی»....
سشس نگاه پر محبتی نثار گیسو کرد و با همان لحن گرمش ادامه داد:
« ماشااالله  ،هزار ماشااالله  .....خانوم دکتر چقدر تو ی این کت و
شلوار ملوس شد ی  ،شال شیری رنگ هم خیلی بهت میاد »
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گی سو معذب از تعریف و تمجید خانوم م شیری و زیر نگاههای خیره
ی برادرش تشاکر کوتاهی کرد .عزم رفتن داشات اما خانوم مشایری
پیش دستی کرد و ر و به گیسو گفت:
« تا شما جوون ها کنار آتیش گرم می شیدو یه گشی با هم می زنید،من
برم یه عکس با عروس خانوم بندازم »....
گی سو نگاهش به سمت فرهنگ اوریب شد،به ظاهر گرم صحبت با
گر شا بود ولی نا گفته یقین دا شت که حوا سش حول و حوالی او می
چرخد و با صدای همایون نگاهش به سمت او برگشت.
« عذر خواهی من ر و برای اینکه ج سارت کردم و بدون دعوت اومدم
ر و بشذیرید....می دونم این محافل خودمونی جای دو ستان نزدیک و
اقوام ....ولی خواهرم به قدر ی از شما تعریف کرد که م شتاق دیدارتون
بودم  ،سفر بودن شوهر خواهرم بهانه ای شد تا با خواهرم مزاحم
مجلس خودمونی شما بشیم».
صدای گرم و گیرای همایون او را به یاد گوینده های رادیو می انداخت
که شنونده را تحت تاثیر صدا مجبور به شنیدن می کرد!....
حرفی برای گفتن نداشاات ولی سااعی کرد خانومانه رفتار کند و متین
و باوقار به خواهش می کنمی بساانده کرد اما همایون که فن بیان بی
نظیری داشت ،گفت:
« آشاانایی چند پله داره و اولین پله معرفیه  .....من همایون اخال قی
هستم .و از آشنایی تون واقعا خوشبختم »
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دلش می خواساات عصااایی که در گلو ی همایون اخالقی گیر کرده را
بیرون بیاورد و بر ساارش بکوبد که خیلی محترمانه باب آشاانایی را باز
می کرد.دسااتی به چتری افتاده ر وی صااورتش کشااید ،آن را پس زد
وخیلی رسمی بدون هیچ لبخند ی ر وی لبش جواب داد .
«من هم گیسو درخشانم»....
همایون تحت تاثیر وقار ومتانت گی سو چ شم از مو ی بافته شده ی او
که انتهایش گل ساار پر نگینی بند بود و ر وی کت مشااکی اش می
درخشید گرفت.
ً
« تعریف های خواهرم از شما ان صافا به جا بوده ....آ شنایی با خانوم
زیبایی مثل شما برای من افتخاریه»....
از این مخ زدن های مودبانه حالش به هم می خورد  ،به یاد اولین
قرار مالقاتش با فرهنگ افتاد که چشاامان نجیبش مدام به زیر بود .
اما این مرد گ ستاخانه لحظه ای چ شم از او بر نمی دا شت .چ شمان
خوش تراشش راقدر ی باریک کرد و گفت:
« آقای اخالقی ...من آدم واقع بینی ه ستم  .خانوم م شیری ذاتا دل
مهر بونی دارن و همی شه به من لطف دا شتن .اما تعریف شما ر و به
پای اغراق می گذارم ».
همایون لبخندش و سیع شد  ....از هم صحبتی با او لذت می برد
این دختر الحر تعریفی بود و می دانساات مخاطب را چگونه آچمز
کند  ....خنده های همایون هنوز ر وی لبش بود که گرشااا از گرد راه
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ر سید به ن شان احترام سری برای اوخم کرد ،د ست دور کمر گی سو
انداخت و او را به خود نزدیک تر کرد شقیقه ی او را نرم ب*و*سید .
گیسااو جان ماما ن گالب کارت داره ....لطفا برو ببین چی می گه
».....
برای او که به فکر راه فرار ی بود  ،این موقع یت به لطف دایی گرشااا
فراهم شد ،با عذر خواهی کوتاهی به سمت مامان بزرگ گالب به راه
اف تاد و وقتی ن گاهش با چشاا مان پرسااش گر فره نگ تالقی کرد
باالفاصله برایش پیامک زد:
« هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی »....
طل سم اخم های کور فرهنگ با تک بیت شعر حافظ باز شد و دلش
در ساارازیری مطبوعی ُس ار خورد....گیسااو با یک صااندلی فاصااله از
فرهنگ کنار مامان بزرگ گالب ن ش ست و م شام فرهنگ پر شد از
عطر یاس گیسو کمندش .....
*
شااب به پایان رسااید و مهمانی هم خاتمه یافت  ،اما بغض گیسااو
همچنان ادامه داشت ...
لباس هایش را شاال*خ*ته و بی حوصااله ر وی تختش رها کرد و
خودش هم زانو ی هایش را بغل گرفت و سارش را ر وی آن گذا شت
 ....قطر اشااکی کج کج راه گرفت و از ر وی گونه اش ُس ار خورد  ،این
اولین شابی بود که بدون مامان گلی اش سار می کرد حاال می فهمید

697
بو ی مادر یعنی چه !....؟ دلش زار زار گر یه کردن می خواساات  ...اما
بازهم مجالی پیدا نکرد! در با چند ضاار به کوتاه به باز شااد گرشااا با
لبخند ی ر وی لبش کنار او ر وی تخت ن ش ست و به چ شمان پر اشک
او خیره شد و بعد از تاملی کوتاه نرم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶[ ,
پرسید:
« جوجه برفی ،دلت می خواد بیای بغل من و یه دل ساایر گریه کنی
! ....؟»
بغضش را فرو داد و لبخند ی بی جان ر وی لبش نشست و قطره اشک
دیگری از گوشه ی چشمش ُسر خورد و گرشا به آنی از جایش بلند شد
 ،گفت:
« اون موقع ها که خارج از کشور بودم  ،هر وقت دلم می گرفت بدون
توجه به سرد ی و گرمی هوا می زدم به دل خیابون و تا می تونستم راه
می رفتم  ....هر وقت که آر وم می شدم بر می گ شتم خونه  ...پا شو یه
لباس گرم بشوش با هم بریم قدم بزنیم  ....پارک نزدیک این جا این
موقع شااب خلوته و جون م یده برای پ یاده ر وی هوم نظرت چیه
!...؟»
خب پیشاانهاد خوبی بود  ....حداقل هوای تازه افکار منفی و حس
بد ی که از دور ی مامان گلی دا شت را می ش ست و با خود می برد...
سری به عالمت تایید تکان داد و از جایش برخاست ...
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*
گالب خانوم با دیدن آن دو که شااال و کاله کرده در حال پوشاایدن
کفش ها شان بودند  ،پر جا نمازش را ر وی مهر انداخت و ر و به گر شا
گفت:
« اغور به خیر کجا باز شااما دو تا شااال و کاله کردید ! ...؟آدم باید
خودش عاقل باشااه دیر وقته هوا هم سااوز داره ساارما می خورید ها
....؟»
گرشااا شااال گردن گیسااو را دور گردنش محکم گره زد و در حالی که
چکمه هایش را می پوشید جواب داد:
« مامان گالب  ،جوونی سوز و سرما سرش نمی شه ،می ریم یه قدمی
بزنیم و یه گشی هم کنارش  ....شااما برو بخواب ،من کلید با خودم
می برم »....
گالب خانوم چادر نمازش را ر وی پیشااانی اش مرتب کرد و معترچ
دستی در هوا تاب داد :
« خدا ر و شکر این گپ زدن شما هیچ وقت ته نداره  ! ....ساعت از
نیمه شب هم گذشته مواظب این امانت گلی باشی ها »...
گرشا لبخند ی ر وی لبش نشاند و چشمی هم پشتش گذاشت و هر دو
راهی شدند ...
**
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حر با گرشااا بود هوای تازه که سااوزش نوید برف را می داد حالش را
قدر ی بهتر کرد .دسااتهایش را در جیب پالتویش فرو برد ونیم نگاهی
به سمت دایی گرشا انداخت و پرسید:
« دایی گرشا دلت می خواد یه کم از خصوصی هات برام بگی ....؟»
گرشااا طبر عادت باز هم دساات دور کمر او انداخت  ،قدر ی او را به
خود نزدیک تر کرد و با لبخند ی ر وی لبش گفت:
« جوجه برفی  ...قرار نشد تو ی خصوصی های من فضولی کنی !....
تنها ک سی که باید از خ صو صی هام خبر دا شته با شه  ،شریک زندگیمه
که اون هم هنوز نیو مده ،فقط همین قدر بگم که عشاار ر و می
فهمم و حال عاشر ر و خوب درک می کنم » .
گو شه ی لبش به سمت باال کج شد  ،دختری را که این مرد خوش
تیپ و جذاب را عاشاار و درگیر کرده بود را پیش چشاام تجساام کرد
...حتما عا شر چال گونه اش شده بود ،مردانگی آ شکارش و غیرت
زیر پوستی که دل هر زنی را می لرزاند ....
هوهو ی باد میان درختان بی شاخ و برگ می پیچید و سکوت پارک
را پر از صاادای ناله هاش می کرد  !....پایش را ر وی دل برگ خشااکی
گذاشت ،دلش هوای دلدارش را کرد ،همان که چشمان نجیبی داشت
و کالمش با تمام سادگی دل می برد !....
نفس عمیقی کشید و چند تکه برگ خشک زیر پایش را به کنار ی زد و
با صدای سالم فرهنگ به آنی سر بردا شت و او را ر وبرویش دید ....
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خب برای این که دلش هری به پایین ُساار بخورد همین د یدار نا
گهانی کافی بود  ! ....در پالتو ی مشااکی بلندش پر ابهت تر دیده می
شد  .تاالپ و تلوپ قلبش را جایی در گوش هایش می شنید! سالم
فرهنگ را با سار و چشام فرو افتاده پاساخ داد و صادای دایی گر شا
نگاهش را باال آورد ...
« بچه ها  ...من دو تا نیمکت اون ور تر می شااینم  .یک ر بع تا
بیساات دقیقه با هم حرف بزنید و بعد بر می گردیم خونه هوا خیلی
سرده »....
گی سو میان دایره ای از حس های متفاوت ا سیر شده بود  .دلتنگی از
دور ی مامان گلی ،حضااور بی وقت فرهنگ و قدر ی هم شاارم و
خجالت  ....با دور شدن گر شا نگاه هر دو به سمت هم برگ شت ،
فرهنگ سرش را قدر ی پیش برد  ،گفت:
« وقتی آقای سرمد ی گفت یه دختر لوس و ننر بهونه ی مامانش ر و
می گیره و شااا ید تو بتونی آر ومش کنی ! شااال و کاله کردم او مدم
بیرون ...ببینم این دختر بچه ی لوس کیه !...؟»
باز هم صاادایش نوازش داشاات  ...نه لفظ قلم حرف می زد ونه
چاپلو سی می کرد  ...فرهنگ ز بان دل او را می دان ست  ....کا سه ی
چشمانش پر شد و لبخند ی هر چند کم جان ر وی لبش نشست ....
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فرهنگ گو شه ی آ ستین پالتو ی او را گرفت و هر دو با فا صله ر وی
نیمکت ن ش ستند ،به نگاه فرو افتاده ی او خیره شد  ،گونه هایی که از
سرما سر خ شده بود و نرم نجوا کرد:
« سیب سر خ حوا ....فعال نمی تونم بغلت کنم و بگم آر وم باش من
هم شه کنارتم  ...نمی تونم سرت ر و ر وی شونه هام بگذارم تا آروم
ب شی ،ولی اگه دو ست دار ی سرت ر و بذار ر وی زانو هام و گریه کن و
من تا تموم شدن گریه هات هیچی نمی گم »....
گی سو دیگر تاب نیاورد ،همان کرد که او گفت  ،بغضی را که مدام از سر
شب سرکوب می کرد را به چشمانش سشرد  ،سرش را ر وی زانو های او
که پالتو حصااارش بود خم کرد و صاادای گر یه هایش هم نوای
هوهو ی باد شد و دانه های اولین ب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶[ ,
رف پاییز ی شاهد لحظات ناب آنها ....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۱۴ ۰۸.۱۲.۱۶[ ,
بی حوصاالگی وقتی به جان دقایر بیفتد مثل یک بیمار ی مسااری
تمام لحظه هایت را آلوده می کند !....
م یان بی حوصاالگی هایش که مثل خوره به جانش افتاده بود ،به
انبوه کتابهای تلنبارشااده نیم نگاهی کرد ،جزوه هایش را باید تا فردا
می نوشاات و به صاااحبانشااان بر می گرداند ...همه این ها تازه سار
خوش ماجرا بود و امتحان فردا را نمی دان ست دقیقا کجای دل بهانه
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گیرش ب گذارد که امشااب بی تاب یار بود و چند ر وز ی هم از او بی
خبر !.....از او همین قدر می دانست که این ر وز ها به هر در ی می زند
تا بدهکار ی فرامرز را جفت و جور کند.
کال فه از جایش برخاساات  ،پرده را قدر ی کنار زد و چراغ خاموش
سوییت او به غصه هایش بال و پر داد !....
پوف بلند ک شید  ،موهای درهم و برهمش را سرو سامانی داد و از اتاق
بیرون رفت  ....گرشااا با دیدن تی شاارت نازک گیسااو ،چشاام از او و
موهای ژولیده و ریخته پا شش گرفت ،خودش را ر وی مبل جا کرد و
پاهای بلندش را به لبه ی میز تکه داد  ،گفت:
« جو جه برفی یه چیز ی تنت کن هوا خیلی ساارده  ،داره بر م یاد
»....
موهایش را پس زد ،خودش را ر وی مبل رها کرد و کنار گر شا ن ش ست،
کنترل را بردا شت کانال را عوچ کند تا بلکه معجزه ای شد و برنامه
ای درساات و حسااابی گیرش آمد  !......ولی هنوز کانال اول به دوم
نر سیده بود که گالب خانوم از جایش برخا ست کنترل را از د ست او
گرفت و دو باره به کانالی که اخبار پخش می کرد برگشاات و با حرص
،گفت:
« آدم باید خودش عاقل با شه  ! ...مگه نمی بینی دارم اخبار نگاه می
کنم....؟ می خوام ببینم با این برف که داره می باره فردا مدرسااه ها
تعطیل می شه یا نه ....؟ »
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گر شا لبخندش را میان لبهایش جمع کرد ...د ست دور گردن گی سو
انداخت و با حفظ همان لبخند ر وی لبش  ،گفت:
« مامان به فرچ هم تعطیل با شه ،بچه دب ستانی ها تعطیل می شن
ر بطی به گیسو که دانشگاه میره نداره !....؟»
گالب خانوم با چ شمانی ُبراق نگاهش به سمت گر شا برگ شت  ،پر
ر وسری فیروزه ای اش را پس زد وجواب داد:
« با من یکی به دو نکن !....برف که میاد ر وی ساار همه می ریزه ...
رفت و آمد برای همه سخت می شه ! کوچیک و بزرگ هم نداره...
»
گالب خانوم این را گفت و ر وی مبل نشست و درحالی که نگاهش به
گیسو بود تابی به سرو گردنش داد و با حظ وافری ادامه داد.
« می خوام اگه تعطیل با شه  ،صبح این نخود چی ر و ببرم آرای شگاه
سر کوچه ،د ستی به سرو صورتش بک شم  ...اگه خدا بخواد همین
ر وزها قراره براش خواستگار بیاد »..
با شنیدن اسم خواستگار قامت فرهنگ پیش چشمانش جان گرفت
و دلش تو ی سرازیری از خو شی هری پایین ریخت ،ولی این خو شی
چندان دوامی ندا شت وقتی گالب خانوم جمله هایش را تکمیل کرد
.
« صبح خانوم م شیری زنگ زد و حرف خوا ستگار ی از گی سو برای
برادرش ر و پیش کشااید ...همون پسااره که خیلی مودب بود و لفظ
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قلم حرف می زد  ...گویا وضاع مالیش خیلی خوبه  ...مهندس  ،یه
َ
شرکت ساختمانی داره با کلی خدم و ح شم  ،خونش باال ی شهره و
ما شین هم داره ....خانوم م شیری می گفت دادا شش آدم م شکل
پ سندیه ولی از گی سو خیلی خو شش اومده  ...بهش گفتم فعال مادرش
رفته مسافرت باید صبر کنن تا از سفر برگرده »...
همایون عصااا قورت داده پیش چشاامانش جان گرفت .مرد ی که
چابلوسی را به ز بانش دوخته بودند  ! ...ایش کشید ی گفت نیم خیز
شااد تا به اتاقش برود اما جمله ی بعد ی مامان بزرگ گالب باعث
شد بار دیگر ر وی مبل بنشیند و لبخند تا پشت لبهایش بیاید .
« غرو بی مهرانگیز خانوم ر و خونه ی حاج خانوم د یدم  ...اون هم
اجازه گرفت برای فرهنگش بیاد خواسااتگار ی به اون هم گفتم که
باید صاابر کنن تا گلی بیاد  ...حاال موندم ساافیرو ساارگردون که به
کدومشااون اول وقت بدم  ...همایون به نظر میاد پساار بد ی نباشااه
پول دار هم هساات اگه گیسااو زنش بشااه از همون اول می افته تو ی
خمره ی عساال  ،اما خب فرهنگ ِگلش گیرا تره ،نجابت از ساارو

ر وش می باره  ...از وج ناتش معلوم که از اون مرد های خونواده
دوسته »...
گالب خانوم نگاهش را باریک کرد و چند چین اوریب پای چشمانش
نشست و درحالی که به گیسو و گونه های گل افتاده اش خیره بودتابی
ریز به سرو گردنش داد و پرسید:
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« سیتی سماقی  ....حاال که هوا خواهات صف بستن  ،به کدومشون
اول وقت خواستگار ی بدم که با دلت جفت و جور باشه !....؟»
صدای بشکن های ریز دلش را می شنید که از خوشی تاب می خورد و
باال و پایین می پر ید  !...اما طعنه ی حرفهای مامان بزرگ گالب را
هم خوب گرفت  ،از خجالت سرش به زیر افتاد و گوشه ی تی شرت
صورتی رنگش را میان انگشتانش گرفت و آهسته زیر لب جواب داد:
« هر کدوم ر و که شما مصلحت بدونید »!....
گرشا تکه ای از مو ی او را که ر وی شانه اش رها شده بود گرفت و میان
انگشااتانش پیچید  ،ساارش را بیخ گوش او برد و نرم جور ی که فقط
گوش های او شنونده باشد پچ پچ کرد:
« جوجه برفی مصاالحت دل خودت ر و بگو  ....به مصاالحت ما
کار ی نداشته باش »...
خب مصاالحت دلش مشااخص بود اما شاارم مثل زنجیری به پای
ز بانش بسته شده و توان حرف زدن نداشت  ...با صدای مامان بزرگ
گالب ن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۱۴ ۰۸.۱۲.۱۶[ ,
گاهش باال آمد که همچنان خیره نگاهش می کرد:
« خیلی خب نمی خواد خجالت بکشی  ،رنگ رخسارت حرف دلت
ر و زد »...
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سشس د ست به زانو ،علی گویان از جایش برخا ست و در حالی که به
سمت آششزخانه می رفت ادامه داد:
« پس اگه پای مصلحت من درمیونه اول به خانوم مشیری می گم با
برادر و خانواده اش بیان  ...هنوز نوبه ی قبل پشاات چشاام نازک
کردن مهر انگیز خانوم یادم نرفته که با ز بون بی ز بونی بهمون حالی
کرد که پامون ر و اندازه ی گلیمون درازکنیم و برای پ سرش خیال خام
ندا شته با شیم  ...باید بدونن که ر سیدن به دختر ما همچون راحت
هم نیساات  ! ..ماشاااالله دو فردای دیگه برای خودش دکتر می شااه
همه چی تمومه وهمه براش سر ودست میشکنن »...
َ
تمام خوشاای های و بزن و بکوب های دلش در دم خاموش شاادو
صادای مارش عزا دار ی را می شانید که فعال عزای عمومی اعالم کرده
بود .
گرشا نگاهش را از بدرقه ی مامان گال بش برداشت و سرش به سمت
گی سو چرخید .چهره اش دمغ و لبهایش انحنایی ر و به پایین دا شت
ساارش را قدر ی نزدیک برد و کنار شااقیقه اش را ب*و*سااید و زیر
گوشش زمزمه کرد:

« جو جه برفی  ...من هم با ما مان گالب موافقم  ،من یه َمردم و

همجنس های خودم ر و خوب می شااناساام  ....نذار براش آسااون
َ
بد ست بیای  ،بذار برات به تک و تقال  ،هول و وال بیفته ....آ سون که
بد ست بیای آ سون هم از د ستت میده  .می دونم عا شقی ،ولی قرار
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نیساات به حکم عاشااقی خودت ر و ارزون بفروشاای  ...اجازه بده
فرهنگ محک بخوره ببینم از این چالش چطور رد می شااه  ...به
همایون هم فرصت بده شاید حرفی برای گفتن داشته باشه »...
گی سو سری جنباند و سرش را بر ر وی شانه های دایی گرشا گذاشت ،
نفس عمیقی کشید و با خودش نجوا کنان گفت:
« خدایا کجای آ سمون گردو قلنبه ات کج و معو ج می شه اگه ستاره
های بخت ما دوتا جفت هم بشه !...؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۳ ۰۸.۱۲.۱۶[ ,
مثل ا سشند ر وی آتش باال و پایین می پرید...... .با وجود سرما و سوز
هوا  ،در ونش مثل کوره ای داغ شااده و امتداد این گرما به مردمک
هایش هم رسیده بود..
بی توجه به برف که پ شت به پ شت هم ر وی هم ن ش سته بود ،حوچ
مدور را دور زد و رد پایش ر وی دل برف مثل زنجیری به گردن حوچ
سرما زد جا ماند.
ر وزگارش ب سان باز ی مار پله شده بود که هر بار از سوراخی نیش می
خورد و از نردبان زندگی سقوط می کرد به ته صفحه ی ر وزگار پرتاب
می شااد .حکایت همان که می گویند«کم بود جن و پری یکی دیگه
هم از دیوار پرید ! »و حاال همایون اخالقی همان یکی دی گه بود که از
دیوار بد شانسی او پایین پریده و درست وسط ر وزگار ش فرود آمده بود.
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به ساامت تخت چوبی کنج ح یاط رفت برف های ر وی آن رابا پر
دست پس زدو لبه ی تخت نشست....
دانه های برف ر وی سارو صاورت و موهایش می نشاسات و او هیچ
تالشاای برای پاک کردن آن ها نمی کرد ! دلش می خواسااات همرا
مشاکالتش زیر انبوهی از برف مدفون می شاد ..احسااس می کرد هر
لحظه که می گذردر وحش بیشااتر مچاله می شااود ودر هم فرو می
ر ود!....
بدهکار ی فرامرز به خساارو .....پرداخت اقساااط ماهانه ی پنجاه
میلیون  ،انبوه کار های انتشاااارات و چاپ خا نه  ،و در آ مد ی که
م*س*تقیم پای بدهی فرامرز پس انداز می شااد ،خر ج و مخارج
خا نه که این ر وز ها به لطف ندانم کار ی فرامرز ل نگ می زد
.....بی مار ی پدرش ،درس های دانشااگاه و پروژه نی مه تمامش ....و
حاال همایون اخالقی که مثل اجل معلر از گرد راه رسیده بود.
« مادر...چرا شد ی اسشند ر وی آتیش !....؟ اگه می دونستم این قدر به
هم می ریز ی حرفی نمی زدم  .پا شو بیا تو زیر این برف ن ش ستی سرما
می خور ی »
سرش به سمت پنجره ی اتاقی برگ شت که پنجره اش ر و به حیاط
باز می شااد و مامان مهری رادر آسااتانه ی پنجره ی نی مه باز د ید
....ب خار د هانش مثل ابری کو چک دمی کنار لب هایش شااکل می
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گرفت و دمی بعد محو و نابود می شد  ....نفس عمیقی کشید تا سرما
اندکی از التهاب در ونش را کم کند.و پرسید:
« مامان کی با گالب خانوم حرف زد ی.....؟»
مهرانگیز خانوم که از سرما تنش مور مور می شد ،قدر ی پنجره را به
چهارچوبش نزدیک تر کرد و جواب داد:
« غرو بی زنگ زدم ببینم جوابشااون چیه ؟گالب خانوم گفت خانوم
مش ایری شااب عروس ای دخترش گلی ،حرفش ر و پیش کش ایده بود
وقبل شااما اجازه خواسااتگار ی گرفته بودن وتو ی عالم همسااایگی
خوبیت نداره حرفشااون ر و زمین بندازیم .غصااه چی ر و می خور ی
مادر دخترشااون همچون آش دهن سااوز ی هم نیساات که برامون
طاق چه باال میزارن ...خودم برات دختر پ یدا می کنم که صااورتش
قرص ماه باشه یه دختر مثل پنجه آفتاب»....
قرص ماه را می خواساات اما همان که ماه دلش بود .....با پنجه ی
آفتاب هم کار ی ندا شت ! لبخند ی کج ر وی لبش ن ش ست  ،مامان
مهری ساز خودش را به دلخواه کوک می کرد و کار ی به دل بینوای او
هم نداشت!....
«تو ر و خدا نگاش کن زیر برف شد ی عین آدم برفی  !.....پاشو بیا تو
حرف بزنیم ،تمام گرمای خونه بال زد و رفت  ،سرما وا سه ی بابات
خوب نیست ».
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مهرانگیز خانوم این را گفت تمام و کمال پنجره را بساات و پرده ی
تور آن را هم به سر جایش برگرداند .....فرهنگ سر ر و به آسمان برفی
برداشات پلک هایش را برای دمی کوتاه بسات و دانه های برف را که
بی امان ر وی ساارو صااورتش می نشااساات.را حس می کرد ...نفس
عمیقی کشاا ید و چشاام هایس را باز کرد و با یک تصاامیم ناگهانی
بالفا صله از جایش برخا ست  ،فرهنگ نبود اگر ام شب آ سمان دلش
مهتابی و ستاره باران نمی شد!
*
حاج ر ضا با صدای بلند الحمداللهی گفت ،پر جانمازش را ر وی هم
جفت کرد و کف د ستش را ر وی صورتش سر داد و ر و به فرهنگ که
کمی آن سو تر نشسته بود تا نماز او تمام شود ،گفت:
« بابا جان کار ی دار ی .....؟»
قدر ی نزدیک تر شدو ر وی دو زانو مقابل جانمازش ن ش ست ،جواب
داد.
« حاجی اومدم ازتون یه اجازه بگیرم و پشات بندش یه خواهش هم
بکنم »!....
حاج ر ضا یک تای ابرو ی خاک ستری رنگش باال رفت و د ستی به سر
نیمه خلوتش کشید و چهار زانو ر وی سجاده اش نشست.
« بگو بابا جان....گوش میدم»
جمله هایش را مزه مزه کرد و بعد ازتاملی کوتاه ،گفت:
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« حاجی می خوام اجازه بدید ام شب بریم خوا ستگار ی نوه ی گالب
خانوم و خواهش می کنم نه توب کارم نیارید»....
مهرانگیز خانوم معترچ مالقه را در د ستش تابی داد و دهان باز کرد تا
حرفی بز ند ا ما جم له در د هانش جا ماند ،وقتی حاج رضااا کف
دستش را به عالمت سکوت ر و به او گرفت و با ابروهایی درهم پرسید:
« چرا این قدر عجله بابا....مامانت با گالب خانوم حرف زده  ،گفته
خودشودن وقت خواستگار ی ر و تعیین می کنن ...انگار یه خواستگار
پرو پیمون تر از ما قسمتشون شده  ،.....از اون گذشته از چی می ترسی
بابا !...؟ گیسو اگه تو ر و بخواد تخت سینه ی تمام خواستگارهاش یه
نه می ذاره»....
« حر با شما ست ....می دونم عجله کار ق شنگی نی ست  ،می دونم
خواستگار ی به این شکل عرف نی ست  ...ولی نمی تونم دست ر وی
دساات بذارم تا آرامش از دلم بره  ...من هفته ی دی گه چند ر وز باید
همراه فرامرز برم شهرستان تا طلب های
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۴۳ ۰۸.۱۲.۱۶[ ,
ی که د ست این و اون داره ر و و صول کنه تا ق سط سومش ر و جور
بشه و معلوم نیست کی برگردیم.
فرامرز این ر وزها خیلی سر در گم شده و بدون کمک من گیج می زنه
 ....حقوق کار گر های چاپ خونه هم یه بر ج عقب افتاده باید به
فکر اون هم باشم  .کار های پایان نامه ام مونده و باید هر چه ز ود تر
باغ سیب
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دفاع کنم  .حاجی انجام دادن همه ی این کار ها ن یاز به آرامش دلم
داره»...
حاج رضا تسیبحش را دور انگشتان کلفتش تابی داد و سری جنباند ،
و سکوتش به قدریک نفس عمیر طول کشید
.
« باشااه بابا ....برو گل و شاایرینی بگیر ،تا من چهار رکعت نمازم ر و
تمو م کنم ....به ساا بک ساا یاق قدی ما که بی خبر می رفتن
خواساات گار ی ما هم بی خبر می ریم .مهمون حب یب خداساات
بیرونمون که نمی کنن »! ....
مهرانگیز خانوم که همچنان دلش با گیسااو نبود ،دیگر تاب ن یاورد
تابی به مالقه در دستش داد و گفت:
« ای بابا این همه عجله برای چیه!.....؟ زشااته به خدا....صااف
نونوایی که نی ست ز ود بریم جا بگیریم گفتن خود شون خبر می کنن
 ..اصااال خبر هم نکردن چه بهتر  !....یه دختر خودم براش پیدا می
کنم همه انگشت به دهن بمونن»....
« حاج رضااا دسااتی به زانویش گرفت و در حالی که بر می خاساات
تاقامت ببندد ر و به مهرانگیز خانوم ،شد گفت:
« مهری خانوم  ،در کار خیر حاجت هیچ ا ستخاره نی ست  .ما قبال
حرفهامون ر و با هم زدیم گیسااو دختر نجی به این ر و من نمی گم از
دهن اهالی و کسابه ی محل شانیدم که مو ر و از ماسات می ک شن
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بیرون  ...این خانواده ر و چند ماهه که می شنا سیم و ذکر خوبی شون
تو ی دهن همه می چرخه ،حاال که قرار بریم خواسااتگار ی دیر و زود
نداره ...
شما هم یه استغفرالله بگو و دم شیطون ر و بگیر و پرتش کن بیرون،
ب هانه ی این خواساات گار ی بی و قت رفتن هم با من ....فرامرز با
ندونم کار ی هاش هم خودش تو ی هچل افتاد ،هم پای زندگی ما
ر و هم لنگ کرد .پیش از غرو بی زنگ زد و گفت سردرد شدید ی داره
فکر نمی کنم ب یاد ولی به ال هه بگو پس فردا جای حرف و حد یث
باقی نمونه  !....با فرزانه هم تماس بگیر بهش بگو اگه دوساات داره
بدون شوهرش تا یه ساعت دیگه این جا باشه ».
سشس سرش را به سمت چ شمان خندان فرهنگ برگرداند و ادامه
داد:،
« باباجان تو هم برو گل و شاایرینی بگیر تا من نماز عشااا ر و هم
بخونم  ،خواسااتگار ی که بین نماز مغرب و عشااا حرفش پیش بیاد
حتما خیره » ...
مهرانگیز خانوم پشت چشمی نازک کرد و زیر لبی غر غرکنان گفت :
« آخه این همه عجله برای چیه!....؟ قحطی دختر که نیومده !؟»
سشس مالقه ی در دستش را ر وی میز ناهار خور ی گذاشت ،به سمت
تلفن رفت وفرهنگ با دلی که از خوشی لبریز بود انشاللهی بلند گفت
و راهی شد .
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

714

باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۲۲ ۱۰.۱۲.۱۶[ ,
برف نرم و سبک چر خ زنان می بارید و غم هم از دل او  ....دایی گرشا
می گفت که خود را به حکم عاشقی ارزان نفروشد !....
مامان بزرگ گالب هم سیا ست خاص خودش را دا شت ،می گفت
دختر باید قدر و قیمت خودش را بداند طال چون نایاب است قیمت
دارد وگرنه بدلیجات را گوشه ی هر کوچه و خیابانی پیدا می شود !...
خب حرفشااان حرف حساااب بود ،و فقط نمی دانساات چرا حرف
ح ساب به گوش دل بینوایش فرو نمی رفت ! و در ست مثل صابونی
که مدام از م یان دسااتان لیز می خورد افکارش پی در پی به ساامت
فرهنگ لیز می خورد و مدام بهانه ی او را می گرفت!
میان پر سه زدن های ذهنی اش به یاد همایون ع صا قورت داده افتاد
که فردا شااب به همراه خانواده اش برای خواسااتگار ی می آمدند....
چینی به بینی اش داد،فکر همایون موهای افکارش راهم ساایخ می
کرد!
برای این که قدر ی خودش را آرام کند پوف بلند ی کشااید و به لبه ی
میز تحریرش تکیه داد  ،موهای پری شانش را به پشت گوشش فرستادو
کف هر دودستش را ر و به سقف گشود و سر برداشت ،گفت :
«خدایا ....چ شم هام ر ومی بندم تو هم یوا شکی جور ی که دل بنده
های دیگه ات که منتظرمعجزه های تو هسااتن نشااکنه یکی از اون
معجزه هات ر و همراه برف برام بفرست در خونمون»
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این را گفت و باد ستانی ر و به باال چ شم هایش را ب ست و منتظر شد و
نفس دومش به نفس سوم نرسیده بود که زنگ خانه به صدا در آمد و
به آنی پلک هایش را باز کرد و ساارش را ر و به باال گرفت با خودش
نجوا کنان گفت:
« قر بونت برم به این ز ود ی فرستادیش ! یعنی می شه معجزه ی من
پشت در باشه!....؟»
میان مناجات هایش که خاص خودش بود در اتاقش با یک ضاار به
ی کوتاه باز شد و گرشا سرش را از ال ی در اتاق به داخل کشاند ،گفت:
« جوجه برفی یه چیز ی سرت کن بیا بیرون مهمون داریم ....گلشر و
مهرداد اومدن».....
خب هرچند معجزه ای که انتظارش را می کشید نبود ! اما مامان گلی
اش همان شیرینی و حال وت معجزه را داشت.
لبخند ی زینت لبهایش شد و چشمانش از خوشی درخشید.
*
ُ
گز های ترد و خوش طعم ،پولکی های گردو شاا فاف ،سااو هان
کنجد ی  ،ساافره قلم کار و عطر بهار نارنج ویک جلد دیوان حافظ
سوغات اصفهان و شهر شعرو ادب شیراز بود و هدیه ی مسافران تازه
از گرده راه رسیده ....
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گالب خانوم با خظی وافر به گلی که قدر ی آب زیر پوسااتش دو یده
بودو نگاهش برق می زد  ،خیره شااد یکی از گز ها را گوشااه ی لشش
گذاشت و گفت:
« خوش اومد ی مادر  ...فکر کردم امشب از راه برسی میری استراحت
می کنی و فردا میای »!....
گلی د ست گی سو را میام د ستش گرفت و آن را ر وی قلبش گذا شت و
جواب داد:
ً
« دلم براتون تنگ شده بود ،مخ صو صا برای گی سو  ....دیگه طاقت
ن یاوردم تا فردا صاابر کنم به مهرداد گفتم قبل از این که بریم خونه،
بیایم به شما ر و ببینیم » ....
سشس ر و به گرشا شد و ادامه داد:
« خب داداش تعریف کن مبارک باشااه مامان گالب می گفت برای
شرکتت یه ساختمون پسند کرد ی و قولنامه اش ر و نوشتی ؟»
گرشا سری به عالمت تایید جنباند و گفت:
« آره  ...ولی هنوز خیلی کار داره باید شرکت ر و ثبت کنم میز صندلی
و وسایل ادار ی بخرم ویه چند تایی هم کارمند استخدام کنم »....
گر شا عالقه ای ندا شت بحث کار ی میان حس خوبی که از ح ضور
خانواده اش می گرفت فاصله بیندازد برای این که بحث را عوچ کند
 ،خم شد و از میان سوغاتی ها دیوان حافظ را برداشت و ر و به مهرداد
شد و با لبخند کنج لبش  ،پرسید:
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« چه خوش سلیقه  ....دیوان حافظ ! این باید سلیقه ی شما باشه
!....؟»
مهردادبه خاطر رانندگی طوالنی چ شمانش از فرط خ ستگی خ شک
شااده بود  ،عینکش را قدر ی به ساامت باال هول داد با دو انگشاات
شست و اشاره گوشه ی چشمش را فشار داد  ،جواب داد:
« در ست حدس زد ی ،ولی این سوغاتی ر و مخ صوص خانوم دکتر
گرفتم » .
گیسو لبخندش وسیع شد  ...دستش را از زیر چادرش بیرون آورد  ،خم
شد و کتاب را برداشت :
« وای استاد  ...واقعا هدیه ی ارزشمندیه ممنونم »....
گر شا کنترل تلویزیون ر و بردا شت و درحالی که یک پولکی گو شه ی
دهانش می گذاشت ر و به مهرداد شد  ،پرسید:
« مهرداد ،نویساانده ها با فوتبال میونه ای دارن ! ...؟ امشااب تیم
خارجی مورد عالقه ی من باز ی داره»...
مهرداد لبخند ی زدو گفت:
« از فوتبال همین قدر می دونم که توپ بره تو ی در وازه گل می ش اه
من هم تشویر شون می کنم »!...
گرشا لبخندش به پرواز در آمد و تلویزیون را ر وشن کرد...
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گلی که منتظر فر صت بود  ،همین که گر شا و مهرداد حوا س شون به
سمت فوتبال و توپ گرد وسط میدان سبز باز ی رفت ،سر بیخ گوش
گیسو فرو برد و پچ پچ کنان گفت:
« صبح با مامان گالب صحبت کردم و قرار شد فردا شب برادر خانوم
م شیری همراه خانواده اش برای خوا ستگار ی بیان  ....این جور ی
که پیدا ست برادرش و ضع مالی خوبی داره و خیلی هم از تو خو شش
اومده »...
چینی در شت به بینی اش افتاد  ....حتی در ر ویا هایش نمی توان ست
خودش را کنار همایون قرار دهد  ! ...چشاام از مامان بزرگ گالب
گرفت که در گیر باز کردن گز دیگر بودو آهسااته تر از مامان گلی جواب
داد:
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۲۲ ۱۰.۱۲.۱۶[ ,
« مامان  ...من از برادر خانوم مشاایری خوشاام نمیاد  ....ولی ر وی
حرف مامان بزرگ هم حرفی نزدم پ سره ی ع صا قورت داده خیلی
نچسبه »!...
گلی لبخندش را میان لبهایش جا داد  ،د ستی به چتری های خوش
حالتش برد و د ست گی سو را میان د ستانش ف شرد  ،زیر گوش او زمزمه
کرد:
« بله حر با شااماساات خانوم دکتر  ....همه که مثل همسااایه ی
ر وبرویی به چسااب نیسااتن  ! ....ولی منم با مامان گالب موافقم ،
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هم سایه ی ر وبرویی باید بفهمه دختر من به آ سونی به د ست نمیاد
....
حاال هم پا شو یه شامی سر هم کنیم  ....بقیه ی حرفهامون ر و هم
تو ی آششزخونه می زنیم »....
گلی این را گفت و به سمت آ ششزخانه راهی شدو گر شا با اولین گل
تیم محبوبش هواریی بلند ی کشید و ایولی هم پشتش  ...مهرداد هم
آفرینی زیر لب گفت ،گی سو پیش از آن که از جایش بلند شود حافظ را
میان دسااتانش گرفت و بعد از فاتحه ای کوتاه آن را باز کرد و بادیدن
ابیات نگاهش درخشید .
حافظ ایول دا شت و آفرین  !...با این شعر های ناب  ،که بعد از این
همه سااال باز هم با خواندن ابیاتش حال دلت خوب و خوش می
شد و مثل گل چهار فصل همیشه ترو تازه بود.
نجوا کنان زیر لب با خودش زمزمه کرد:
« یو سف گم گ شته باز آید به کتعان غم مخور  /کلبه ی احزان شود
ر وز ی گلستان غم مخور »
صدای زنگ آیفون خانه سکوت را به جمع بر گرداند  ....گرشا دستی
به زانو گرفت و از جایش برخاست به سمت آیفون خانه رفت و بعد از
گفتن بله د ست ر وی گو شی گذا شت و قدر ی آن را از دهانش فا صله
داد با تعجب ر و به جمع ،گفت:
« حاج رضاست  ،می گه به همراه خانواده شون اومدن »....
باغ سیب
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶[ ,
مهمانان ناخوانده آمدند....البته شیک و مرتب با موهایی آب و جار و
کرده ،مهرانگیز خانوم برخالف همیشااه که با چادر گلدارش به خانه
ی هم سایه ها رفت و آمد می کرد،این بار چادر م شکی مجل سی به سر
داشاات ،لباسااش هم آراسااته و رژلب مالیمی هم ر وی لبهایش بود .
فرزانه بدون خساارو آمد مثل همیشااه ش ایک و مد ر وز همراه با اخم
ظریف و خانومانه ای که چهره اش را دلخواه تر کرده بود  .امافرهنگ
در کت و شاالوار دودی هم رنگ کت وشاالوار پدرش ،خوش می
درخشید و لبهایش طرحی از لبخند داشت.
ر وی میز مر بع شکل پذیرایی ،یک سبد چوبی مدور پر از گل های رز
قرمز قرار داشت  ،کنارش جعبه ی م*س*تطیل شکل شیرینی که با
ر وبان قرمز رنگی تزیین شده وکمی آن سوتر کا سه ای آش ر شته پر از
کشک و سیر داغ و پیاز سر خ کرده بود .
نگاه های پر سااوال میز بان در دایره ای از تعجب و حیرت افتاده و
میان جمع می چرخید.خب تکلیف کاسه آش و رسم همسایه گری
مشخص بود .ولی گل و شیرینی بی وقت فقط یک معنا داشت!....
دو خانواده دو سو ی طناب تعارف را گرفته بودند و هر کس به سهم
خودش تکه ای از آن بر می داشت ....یکی از حضور بی وقتش عذر می
خواساات و دیگری خواهش می کنم هایش را ردیف می کرد .تعارف
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که ته ک شید هر دو خانواده در چاه سکوت افتادند و یک هیس کش
دار در میان جمع حاکم شد.
گی سو با بلوز ی پر از گلهایی آبی که آستین بلند ی داشت و ر وی شلوار
جین هم رنگ بلوزش خوش قواره به چشاام می آمد  ،کنار مامان
بزرگ گالب نشااسااته بود و جرات ساار برداشااتن نداشاات  ،نوک
انگشااتانش سااوزن سااوزن می شاادو کف دسااتانش هم عرق کرده
بود!.....تکلیف قلب بی قرارش هم که مشخص بود و بایک اشاره از
سینه اش در دم مهاجرت می کرد.
اما برای فرهنگ او ضاع کمی فرق می کرد ....دانه های در شت عرق
به جای کف د ست ر وی پی شانی اش ن ش سته بود و دلواپس جمالت
بعد از این سکوت کش دار بود.
گالب خانوم عاقبت کمر سکوت را شک ست ،تابی به پر چادرش داد و
چشم از گلهای پر زرق برق ر وی میز گرفت ،گفت:
« د ستتون درد نکنه زحمت ک شیدید ،تکلیف کا سه ی آش هم سایه
گری که معلومه،حکایت این د سته گل ق شنگ و این جعبه شیرینی
پرو پیمون ر و هم بی زحمت خودتون بگید»
ن گاه فتوحی ها در دایره افتاد و بین هم چرخ ید  .و عاقبت حاج
ر ضا با سرفه ی م صلحتی صدایش را صاف کرد و ر و به گالب خانوم
شد و گفت:
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«آش نوش جونتون دور از برکتش قابل دار نیساات  ،دسااته گل و
شاایرینی ر و هم بذارید به پای امر خیر و این تعجیل و بی خبر اومدن
ر و هم بذارید به ح ساب قلب نا سور من که این ر وزها سر نا سازگار ی
با من گذاشاته !...فرهنگ هفته ی آینده برای مدتی باید بره سافر و
معلوم نیسااات کی برگرده و اعت بار ی به این ق لب مریض من هم
نیست برای همین بی خبر مزاحم شدیم  .می ترسم نباشم و عاقبت
به خیری این بچه ر و نبینم!»
گالب خانوم دور از جونی زیر لب گفت ،سااری باال انداخت و در حالی
که نیم نگاهی به سمت مهرداد ر وانه می کرد،جواب داد:
« حاج آ قا خودتون ر ومعذب نکن ید ....ما به ساایسااتم غافگیری
خواستگار های این خونه عادت کردیم ».
گرشااا خنده هایش را همرا آب دهانش قورت داد  ،اما مهرداد آن را
میان لبهایش فشرد و گی سو و گلی هم به سختی خنده هاشان را سرو
سامان دادند .و با صدای گالب خانوم نگاه ها سمت او چرخید:
« واال....من خد مت مهرانگیز خانوم هم عرچ کردم  ،خانوم
مشایری چند بار موضاو ع برادرش ر و پیش کشاید و ما وعده ی فردا
شب ر و به شون دادیم .همون آقایی که ر وز عقدکنون مهرداد و گلی با
خانوم م شیری اومدن ر و می گم .بعض پ سر د سته گل شما نبا شه
بساا یار مرد مودب و آ قاییه ....وضااع مالی خوبی هم داره خونه ی
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خوب ،ماشین آنچنانی ،شرکت ساختمانی ...خیلی اصرار داشتن ز ود
تر بیان ولی من منتظر گلی و دامادم بودم تا از سفر برگردن .
به هرحال با هم هم سایه ه ستیم و تو ی عالم هم سایگی خوبیت
نداره که فکر کنن ما خدایی نکرده در وغی گفتیم و چیز ی ر وپس
و پنهون کردیم .لطفا مهرانگیز خانوم به خانوم م شیری بگه که شما
بی خبر از ما برای خواستگار ی تشریف آوردید»....
توپ قل خورد و در زمین فتوحی ها افتاد و سااکوت در فضااای
ملتهب دساات و پا می زد ...مهرانگیز خانوم مردمک هایش را در
حدقه تاب داد و پر چادرش را پیش کشید ،و حر به جانب گفت:
« شرمنده مزاحتون شدیم  .بین نماز مغرب و عشا حاج رضا تصمیم
گرفت تا بی خبر برای خواسااتگار ی خدمت برساایم  ،خدمتشااون
گفتم این همه عجله برای چی !؟ یه محله به ساار پساار من قساام
میخورن و همه آرزو شونه که فرهنگ من ا سم دختر شون ر و ببره و
کافیه فقط لب تر کنه »
سشس نگاهش به سمت حاج رضا چرخید و اضافه کرد:
« حاجی تاج ساار ماساات و ر وی حرفش اما و اگر و آخه نمیاریم....
وگرنه ما هم رسم خواستگار ی ر و بلدیم ».
مهرانگیز خانوم یکی به نعل می زد و یکی به میخ  !....حرف دلش را
که همان نارضااایتی بودبا س ایاساات خاص خودش ال به ال ی تعارف
هایش لقمه کرد و به خورد گالب خانوم و خانواده اش می داد.
باغ سیب
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اخم مثل یک ویروس ابرو های گالب خانوم ،گلی و گر شا را هر چند
نا محسوس اما در گیر کرد ....اما ابرو های مهرداد از تعجب
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶[ ,
این سخنان تند انحنایی ر و به باال گرفت !...
ً
خب پیام نار ضایتی مهرانگیز خانوم کامال ر سا بود  .گی سو نگاه ن صفه
و نیمه اش ر وانه ی فرهنگ شااد که چشاامانش به زیر و چند تا گره
میان ابرو هایش لم داده و دست هایش مشت کنارش قرار گرفته بود .
حاج رضا دستی به موهای نیمه خلوت جو گندمی اش کشید و نفس
هایش را با دم و بازدمی عمیر تعویض کرد  ،با جمالت نیش دار
مهرانگیز خانوم َرفع و ُرجو ع کردن او ضاع قدر ی م شکل شده بود !
سکوت کش دار ی میان جمع لنگر انداخت و این بار با صدای فرزانه
ساقه های پر پیچ خم سکوت شکست و سشس نیم نگاهی به سمت
پدرش انداخت  ،گفت:
« با اجازه ی حاج ر ضا  ....من یه چند کلمه ه ست که باید عرچ
کنم»...
سشس د ست پیش برد و د ست فرهنگ ر و میان د ستان ظریف و
باریکش گرفت و با گردنی افراشته  ،گفت:
« قبل از هر چیز من یه معذرت خواهی بابت جمعه ی سه هفته ی
پیش به خانواده ی محترم گالب خانوم بدهکارم  ....تو ی مراساام
عقد کنون آقای فخار و گلی جون فرصاات نشااد تا رسااما معذرت
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خواهی کنم  .حقیقتش ر و بخواهید قرار بود به بهانه ی آش نذر ی یه
دورهمی صمیمی دا شته با شیم ولی یک دفعه همه چیز بهم ریخت و
راز هایی بر مال شد که من هم ر وحم ازشون بی خبر بود » ....
فرزانه انگشتانش را میان انگشتان بزرگ فرهنگ جا داد و بعد از تاملی
به قدر یک نفس ادامه داد:
« من خواهر خود خواهی هسااتم  ...به خاطر خود خواهی های
خودم با وجود اینکه می دون ستم دادا شم عالقه ای به خواهر شوهرم
مهناز نداره اما باز ا صرار به این و صلت دا شتم  .مدام ازش تعریف می
کردم و تو ی مهمونی های خونوادگی با خودم همراهش می کردم تا
جلو ی چشاام فرهنگ باشااه  .ولی به جای این که دل فرهنگ ر و
قاپ بز نه دل مادرم ر و برد  ....جور ی که مادرم دی گه حتی دختر
های خوب فامیل ر و نمی دید.
البته ا صرار های شوهرم هم دخیل بود ،چون می دون ست که مهناز
به فرهنگ عالقه داره و خواسااتگار هاش ر و به خاطر اون رد می کنه
 ....ولی به خدا قسم نمی دونستم که مهناز چه کارنامه ی سیاهی داره
وگرنه هیچ وقت ا سم مهناز و فرهنگ ر و سر ز بون ها نمی انداختم .
»
جمع در سااکوت غریبی ر و رفته بود و صاادای تیک تیک ساااعت
دیوار ی شنیده می شد و نگاه ها به دهان فرزانه خیره بود .
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« من دادا شم ر و خیلی اذیت کردم ولی حاال اومدم تا همه ی اون چه
که خراب کردم ر و درست کنم  .برادر خانوم مشیری همایون خان ر و
دور را دور می شنا سم این یه واقعیته همایون خان یه مهندس موقر و
خو شنام و پولداره ،که خونه ی خوب و ما شین آن چنانی داره  ....و
برادر من فره نگ به خاطر بدهی هنگفتی که داداش فرامرزم به
شوهرم داره این ر وز ها در م ضیقه اس  ...حتی ما شین هم نداره و
عروسااش ر و باید ببره تو ی یه سااوییت چهل متری طبقه ی دوم
خونه ی پدر ی ....ولی داداش من یه مرده واقع یه که خانواده براش
حرمت داره و احترام به پدر و مادر سرش می شه  ...چیز ی که من و
داداشم فرامرز هیچ وقت رعایت نکردیم .
فرهنگ خونه آن چنانی باال ی شااهر نداره  ،ماشاین هم نداره  !...با
این او ضاع مالی که که به خاطر بی فکری داداش بزرگم برای خانواده
پیش اومده حتی عروس ای آن چنانی هم نمی تونه بگیره  ...ولی همه
این ها گذرا ست و من یقین دارم دادا شم با پ شت کار ی که داره آینده
ی درخ شانی در انتظار شه  ...و از همه مهم تر این که گی سو جون ر و
خیلی می خواد  ....پای دل که وسط بیاد حساب و کتاب ها عیارش
فرق می کنه »...
فرزانه به این جای جمله اش که رسید نفس عمیقی کشید و تا جمله
های بعد ی اش را سرو سامانی دهد  ،ر و به گالب خانوم شد و ادامه
داد:
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« پدرم به خاطر بی مار ی که داره دی گه قادر به کار کردن نیساات و
فرهنگ با وجود این که پسر کوچیک خانواده اس  ،انتشارات و چاپ
خونه ر و می چرخونه و بعد از ازدواج هم خر ج اونها با ای شونه  .گالب
خانوم شما که سرد ی و گرمی ر وزگار ر و چ شیدید بگید ،مرد ی که به
خاطر پدر و مادر  ،برادرش خودش ر و به آب و آتیش می زنه  ،ارزش
فکر کردن ر و نداره ؟حتی اگه بی خبر خوا ستگار ی اومده با شه؟ حتی
اگه دسااتش تنگ باشااه  !...؟ شااما بهتر از من می دونید همچین
مرد ی وقتی پای زن و بچه اش در میون باشه مردونه پاشون می ای سته
و تو ی پیچ و خم ر وزگارمردونه مراقبشونه » ...
فرزانه بعد ازتاملی کوتاه به قدر عمر یک نفس دساات فرهنگ را رها
کرد و انگشتان کشیده اش را در هم قال ب کرد  ،گفت:
« پر حرفی های من ر و ببخ شید  ...می دونم جمالتم خیلی پراکنده
بود ولی این حداقل کار ی بود که می تونستم برای خوشبختی داداشم
انجام بدم ».
نطر غرای فرزانه همه را میخ کوب کرده بود  ! ...گرشاا پای بلندش
را ر وی هم سوار کرد و آفرینی جانانه به این همه شجاعت و صراحت
کالم گ فت و با د ید تحسااین ن گاهش می کرد  ...فرهنگ مات و
مبهوت این چهره ی جد ید فرزانه شااده بود  ...مهرانگیز خانوم و
حاج ر ضا هم حال و ر وز شان د ست کمی از فرهنگ ندا شت ! گالب
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خانوم ر و به گلی شااد که نگاه خیره اش به ر وی فرزانه بود  .عاقبت
سر انگشتانش را دور لبهایش کشید و بعد از تاملی کوتاه  ،گفت:
« راسته که میگن سخن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶[ ,
چون از دل بر آید الجرم بر دل نشاایند  ...رحمت به اون شاایری که
خورد ی دختر  !...پشاات برادرت خوب در اومد ی !منه پیرزن ر و که
مجاب کرد ی  ...اگه دخترم گلی هم راضاای باشااه تا ما بزرگتر ها یه
اختالطی با هم می کنیم گی سو و این شاخ شم شاد برن تو ی اتاق یه
چند دقیقه با هم حرف بزنن سنگ هاشون ر و وا بکنن »....
گلی نگاهش را از سر فرو افتاده ی گی سو و انگ شتانی که در هم مدام
تاب می خورد گرفت  ،جواب داد:
« اجازه ی ما هم دست شماست  ....ان شاء الله که خیره »....
گیسااو وقتی چند گام جلو تر از فرهنگ به ساامت اتاقش می رفت
تاالپ و تولوپ قلبش را به وضو ح می شنید !....
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۲:۰۱ ۱۴.۱۲.۱۶[ ,
هر دو حال و هوای عجیبی داشتند .....
یکی ناباور از دعایی که به آساامان نرفته به اسااتجابت رساایده بود و
دیگری م*س*ت بو ی یاساای که زیر بینی اش بال بال می زد و
م*س*ت و مدهوشش می کرد!...
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سکوت زنده و م شتاق بین شان جار ی بود و هیجان مثل ر ود ی
خروشااان در رگ و پی وجودشااان می چرخید .هردو ر وی لبه تخت
نشسته و جمالت رادر ذهنشان زیر و ر و می کردند.
هر دو دنیایی حرف دا شتند و ذهن شان خالی از کلمات بود ! سنگینی
خجالت پلک های گی سو را به زیر انداخت و ا ضطراب باعث شد تا
انگشتانش را در هم قالب کند.
اما فرهنگ خونساارد نگاهش را به اطراف چرخی داد ،و با لذت به
تماشا نشست ،چندجلد کتاب چیده شده ر وی میز تحریر و کمی آن
سو ترش لپ تاب صورتی رنگ  ،یک کوله پشتی سبز تکه به دیوار.پرده
ای ضخیم سبز رنگی که پر از گلهای زرد زیر و در شت بود ،آنچنان که
گویی رد پای بهار ر وی دل پرده به جا مانده باشااد!....وکتابخانه ای
چوبی مملو از کتاب وتختی که با فاصله ای اندک از در قرار داشت ...
بعد از اتاق که آرزو ی د یدنش را داشاات  ،نگاه مشااتاقش را به ر وی
صورت دلخواه او به گردش در آورد ،چتری های خوش حالتش مثل
پرده ای مخملی ق سمتی از پی شانی و چ شم وابرو ی نابش را پو شانده
بود و چقدر دلش می خواساات دساات می برد و آن را نرم پس می
زد.نفس عمیقی ک شید تا خوا سته ی دلش ته ن شین شود ،سشس
قدر ی سرش را پیش برد وآهسته پچ پچ کرد:
《 معذرت می خوام می دونم شای ستگی تو ،این خواستگار ی عجله
ای و شااتاب زدن نیساات  ...می دونم قدر و قیمت دختری که تمام
باغ سیب
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ر ویاهام ر و با اون قدم می زدم بیش ازاین هاست ،ولی وقتی شنیدم که
همایون پا پیش گذا شته تمام افکارم مثل دونه های ت سبیحی که پا ه
می شه به هم ریخت  .هر چند جوابت ر و به همایون می دون ستنم
،ولی نمی تون ستم د ست ر وی د ست بذارم وفقط بن شینم تما شا!....
گیسااو بدجور ی بهت مبتال شاادم ،باید کار ی می کردم تا قرار دل بی
قرارم می شد》.
صدای نواز شگر او هنرمندانه مثل نت خوش مو سیقی نرم و سبک
احساسش را نوازش می داد  ....پلک هایش را به نرمی باال کشاند و مژه
های ریمل خورده اش سایه ی چ شمان خوش حالتش شد .دلش
می خواست دنیا دنیا حرف می زد و و مثل برز و می گفت 《 :قر بون
او فرهنگ و ادبت برم ،دلواپس چی هسااتی ...؟خیال راحت باشااه
محاله غیر از تو اسم مرد دیگری کنار اسمش بنشینه》...
نفس عمیقی کشید وحرف ها ی ناگفته اش را گوشه ی دلش گذاشت
و به جای آن دست پیش برد و با سر انگشتان طره مو ی سر ریز شده
ر وی پیشانی او را پس زد  ،کوتاه ولی نرم ومشتاق پرسید:
《خوبی...چرا این قدر الغر شد ی!....؟》
لبخند پیچکی شااد و ر وی صااورتش دوید چشاامانش خندان شااد،
ولبهایش هم .....این ش ایرین ترین دلواپس ای عاشااقانه بود حرفی از
دوست داشتن نمی زد ولی با ز بان بی ز بانی یک دنیا از دوست داشتن
می گفت  .برای این که به هیجان در ونی اش غلبه کند کف دسش را
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ر وی ته ریشااشااش گذاشاات و آن را تاچانه اش امتداد دادو بعد از نفس
عمیقی ،گفت:
《 تمام خستگی ها از ر وی دو شم برداشته می شه وقتی با این لحن
می پر سی خوبی .....و آرزو می کنم که ای کاش این لحن نوازش وار تا
ابد کنار من باشااه  ....آرزو می کنم و از خدا می خوام صاااحب این
صدای مهر بون من خود خواه ر و با تمام مشکالتم بشذیره .....مرد ی
ر و که یه سوییت چهل متری داره وما شینش ر و هم به خاطر بدهی
برادرش فروخ ته وعال وه بر ز ندگی خودش و همساار آی نده اش با ید
خر ج پدر و مادرش ر و از همون انت شارات و چاپ خونه بگردونه ....و
در حال حاضر حتی نمی تونه یه عرو سی درست و حسابی برای دختر
دلخواهش بگیره》 ...
فرهنگ به این جای جمله اش که رس اید نفس عمیقی کش اید و دم
و بازدمش را جا به جا کرد و نگاهش رااز کنج اتاق برداشاات و ر وی
گیسو نشاند و گفت:
《 آرزو می کنم معجزه ای از آ سمون بیاد و سهم د ست های خالی
من بشه 》...
گیسااو قلبش بی امان می تشید  ....ریتمی خوش آهنگ که ر وی خط
ممتد عاشااقی باال و پایین می شااد .پرواز کنان به میان جمله های
قطار شده ی او آمد و نرم پچ پچ وار  ،گفت:
《 معجزه سهم دلی می شه که از ته ته دل آرزو کنه 》.....
باغ سیب
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فرهنگ کنار این دختر و ر وح لطیفش حس ساابکی داشاات ،حس
پرواز  ....خ ستگی هایش رنگ می باخت و امید مثل پیچک تار و پود
وجودش را می گرفت و دیوار نا امید ی هایش را می پوشاند.
هر دو هزار هزار حرف ناگفتنی داشااتند ،اما برای گفتنش مجالی پدا
نکردند ،در با صاادای تقه ای کوتاه باز شااد و گرشااا در حالی که یک
د ستش ر وی د ستگیره ی در بود سرش را به داخل ک شاند با لحن
بامزه ای که لبخند ی هم چاشنی آن بود ،گفت:
《 بچه ها  ...وقتتون تموم شااد بزرگ تر ها منتظرتون هسااتن
》.....
فرهنگ و گی سو هرچند به ر سم تمام این مرا سم ها ی این چنینی
حرفی از خواسااته هایشااان نزده بودند ،ولی هر دو مثل پر ساابک و
نگاهشان مثل خورشید می درخشید.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۰ ۱۶.۱۲.۱۶[ ,
حال و هوای دلش حکایت این شعر بود که ع شر آ سان نمود اول
ولی افتاد مشکل ها .....
برای به دساات آوردن گیسااو باید از هفت خوان رسااتم رد می شااد و
کفش آهنی به پا می کرد ،لباس رزم می پوشاا یدو به م یدان کارزار می
رفت !....
اولین خوانش هم گالب خانوم بود پیرزنی خوش ر و که همیشااه ی
خدا لبخند ی نمکی ر وی لبش بود و چارقد فیروزهای ر وی سارش و
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ساانجاق قفلی هم َپر یقه ی لباسااش ....ودر مراساام خواسااتگار ی
خیلی مودبانه گفت :خواسااتگار ی برادر خانوم مشاایری  ،همایون
خان هم چنان پا بر جاساات خیلی فور ی و فوتی هم نمی تواند
جواب بدهند....
دومین خوان گلی بود که جمالتش را در لفافه پیچید و ر و به خانواده
ی فتوحی ها گفت:با تمام احترامی که برای این خانواده ی خوش
نام محله قائلم ولی درهیچ کار ی نباید عجله کرد ،حتی اگر آن کار امر
خیر باشد.
سومین خوان گر شا بود دایی خوش چهره وخوش قد و باال ی گی سو
که دختران محل برایش ساارو دساات می شااکسااتن و گیتی دختر
اسماعیل آقای بقال هم جزو آنها بود و با بهانه و بی بهانه وقت و بی
و قت به د یدن گالب خانوم می ر فت و با د یدن گرشااا قرو قنبی له
هایش را ر و می کرد و گو شه چ شمی هم از گر شا ن صیبش نمی شد !
مرد ی موقرو نکته سنجی که کنار غیرت زیر پو ستی اش از تع صب به
دور بود و با تمام احترام و عالقه ای که به فرهنگ و حاج ر ضا دا شت
،اما رفتار مهرانگیز خانوم در مراساام خواسااتگار ی به مذاقش خوش
نیامده و با خواهرش در عجله نکردن هم عقیده بود.
چ هارمین خوان عضااو جد ید خانواده مهرداد ف خار بود که تاریخ
ع ضویتش به دو هفته هم نمی ر سید و قدر ی نخود ی مح سوب می
شد ،نوی سنده ی خوش قلم و خوش فکری که خیلی محترمانه و با
باغ سیب
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جمالتی به جا در مرا سم خوا ستگار ی ضمن تعریف از گی سو به کم
سن و سال بودنش اشاره کرد  .این که افر ر وشنی از آینده پیش ر وی
او ست وجوان ها نباید عجوالنه ت صمیم بگیرند و باید به خود شان
قدر ی فرصت بدهند .
خوان پنجم هم اوضاااع بد مالی اش بود .رکود بازار چاپ و بیرون
افتادن کتاب از سبد خرید مردم  !...بدهی فرامرز به خ سرو که او ضاع
اقتصاااد ی آن ها را هم ت حت شاا عاع قرار داده بود .البته م خالفت
مهرانگیز خانوم با گی سو هم به تنهایی دو خوان مح سوب می شد که
متصاال پشاات چشاام باریک می کرد و قری به گردنش می داد و می
گ فت  « :دخترشااون همچون آش دهن سااوز ی هم نیس  ،که
طاقچه باال گذاشااتن! غصااه نخور ی مادر ها.....دختر برات پیدا می
کنم مثل پنجه ی آفتاب »،....
ر وزگار وقتی بر ساارش آوار شااد که دو ر وز بعد گالب خانوم در جواب
تلفنی مهرانگیز خانوم یک نه خیلی محتر ما نه ت خت ساای نه ی
فتوحی ها گذاشت!
البته جای شااکرش باقی بود که یک نه درشاات و محکم هم به
همایون هدیه کردند...و تمام دلخوشاای اش به گفتگو های تلفنی و
پیامک های گاه و بی گاه شان و چراغ ر و شن اتاق گی سو بود ،امادو
هفته بعد از خواسااتگار ی این امیدش هم نا امید شااد و خانواده ی
گالب خانوم همان طور که یک صبح جمعه تابستانی به کوچه در دار
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آمده بودند ،یک صبح جمعه ی سرد زم*س*تانی هم بار و بندیلشان
را جمع کردند و به خانه ای که گرشا خریده بود نقل مکان کردند...
درخشااان ها بی صاادا به کوچه دردار آمدند ،اما وقتی می رفتند تمام
اهالی کوچه برای بدرقه شااان صااف کشاا یدند،حتی گیتی دختر
اسماعیل بقال هم آمد و با حسرت رفتن گرشا را تماشا می کرد.گیسو
از کوچه در دار رفت اما دلش رابرای فرهنگ جا گذا شت و وقت رفتن
پیامک فرهنگ بدرقه ی راهش شد که کوتاه در چند کلمه نوشته بود
 « :مواظب دلی که با خودت برد ی باش».....
بعد از ا سباب ک شی گی سو هم حال و ر وز خو شی ندا شت و به حرمت
مامان بزرگ گال بش که می گفت :
« آدم باید خودش عاقل باشااه! نخود چی  ،ندید ی مهرانگیز خانوم
چطور کل فت و کنا یه بارمون کرد!...؟ ا گه فرهنگ تو ر و بخواد بازم
میاد خواستگار ی ولی این بار درست و درمون»..
خب حرف ح ساب جواب ندا شت ،علی رغم میل باطنی اش هیچ
نگفت و تساالیم خواسااته ی آنها شااد  ،سااکوت به جای پر حرفی
هایش نشااساات و خودش را به شااکل افراطی در درس و کتاب غرق
کرد .حتی خانه ی شاایک و لوکس شااان بادو اتاق خواب بزرگ و
دلبازش که پنجره هایش ر و شهر آغوش باز کرده بود  ،نتوانست از دل
تنگی هایش کم ک ند و دلش در هوای کو چه در دار و دو قو ی آهنی
نشسته ر وی در خانه ی فرهنگ پر و بال می زد..
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

736

دانشجو ی سال اولی ،سرو ساکت و درس خوان دانشگاه که برای هیچ
پ سری ع شوه خر ج نمی کرد مورد توجه سال باالیی ها بود وگو شه
چشمی هم به آنها نشان نمی داد و تنها دو ستش دختری تشل  ،گرد و
قنلبه بود به نام نگار که صااورت گرد و بانمکش با چشاامان اوریب و
لبهای قلوه ایش هم خوانی دلنشینی داشت .البته قدر ی سر و گوشش
هم می جنب ید و عادت عجیبش این بود که به وقت خند یدن بینی
اش را با دو انگ شت می گرفت و صدای خنده هایش چیز ی شبیه به
پت پت ماشین هنگام ر وشن شدن  ،می شد !....گیسو عاشر خنده
ِ ِ
های او بود ،کنار این دختر خوش خنده حس خوبی داشاات که ته
ناسزایش «الهی کور نشی» بود  ،و اکثر ر وز ها با او تا مسیری همراه می
شد.
هوای ر وز های پایانی د ی ماه و سوز هوا که با غر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۱:۳۰ ۱۶.۱۲.۱۶[ ,
وب خور شید پر و بال بی شتری می گرفت باعث شد د ست هایش را
داخل ج یب پالتو فرو ببرد و صاادای خنده های پت پتی نگار که
مثل یک ویروس مسااری بودلبخند ر وی لبش نشاااند و ساارش به
سمت او چرخید که با دو انگ شت ببنی اش را گرفته بودو می خندید
.وقتی خنده هایش که به انتها رسید ،گفت:
« گی سو گفته با شم اگه دایی خوش تیشت اومد دنبالت ،من ر و باید تا
در خونه برسونی ها شاید آدرس خونه ی ما یه وقت الزمتون شد»!....
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خب بدش نمی آمد به جای اتوب*و*س سوار شدن دایی گر شا با
ماشااین تازه اش به دنبالش می آمد تا مثل یک لید ی به خانه بر می
گشاات .نفس عمیقی کشاید و هوای ساارد همراه دود اگزوز ماشاین
هامهمان ر یه هایش شااد .لبخ ندش را خورد دساات زیر باز وی او
انداخت و به قدم هایش شتاب بیشتری داد و جواب داد:
« به دلت وعده و وع ید دایی گرشااا ر و نده ..اون ساافت تر از این
حرفهاساات..و به جای این حرفها یه کم عجله کن اتوب*و*س
حرکت کنه ،نیم ساعت باید تو ی این سرما معطل بشیم».
سااشس در حالی که قدم هایش را بلند بر می داشاات ساارش داخل
کیفش برد تا موبایلش را که تو ی ساارو کله ی خودش می کوفت و
دمی زنگش قطع نمی شاد را پیدا کند و با صادای ساالمی آشانا قدم
هایش ای ستاد و قلبش هم  ....سر بردا شت و فرهنگ را مقابلش دید
که شانه هایش در پالتو ی مشکی خوش قواره اش پهن تر و دلخواه تر
دیده می شااد ،نگاهش در تاریکی هم می درخشااید و لبخند ی محو
کنج لبش بود .فرهنگ انگ شت ا شاره اش را ر وی صفحه ی تلفن
همراهش گذاشاات و صاادای پی در پی زنگ تلفن همراه گیسااو هم
ساکت شد.
هردو دمی کوتاه شاید به قدر چند نفس در هم غرق شدند و فرهنگ
خیلی ز ود تر از گیسو به خودش آمد و سری به احترام برای دختری که
همراه او بود خم کرد وسشس نگاهش به سمت گیسو چرخید ،گفت:
باغ سیب
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« خانوم درخشااان شاابتون به خیر خانواده خوبند ...دایی تون آقای
سرمد ی چطورن..؟»
نگاه مشااتاقش را در صااورت او به گردش در آورد ته ریشااش بلند تر از
همیشه بود و صدایش هم قدر ی خسته  ...قبلش برای پرواز به سو ی
او دل دل می کرد سالمش را به نرمی پاسخ داد  ،گفت:
« شاب شاما هم به خیر ،ممنونم شاما خوبید ؟ مهرانگیز خانوم ،
فرزانه جون حاج رضا چطورن !....؟»
فره نگ لبخ ند نرمی ر وی لب هایش کش آ مد و کو تاه جواب داد«:
ممنونم  ،سالم میرسونن»....
گیسو به رسم ادب فرهنگ را به نگار معرفی کرد .
« نگار جون ایشون آقای فتوحی از دوستان خانوادگی ما هستن» .
نگار نگاهش بین برق چشاامان آن دو در رفت و آمد بود و عاقبت
تاب نیاورد سلقمه ای ر وانه ی پهلو ی گیسو کرد و سرش را بیخ گوش
او فرو برد و سعی کرد آه سته پچ پچ کند اما باز هم جمله هایش برای
فرهنگ مفهوم بود .
« الهی کور نشاای  ! ....واسااه ی من لفظ قلم حرف نزن  ...برق
چ شمات این جا ر و چراغونی کرد بی خود نیس به پ سرهای دان شگاه
محل نمید ی عجب بچه مثبت گوگولی خوش قد و باالیی»!..
فرهنگ پچ پچ های او را شنید و خنده هایش را پشت حصار لبهایش
پنهان کرد و نگاهش را به سمت خیابان همی شه پر ترافیک ر وبرو ی
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دانشااگاه کشاااند و بعد از تاملی به عمر یک نفس ر و به گیساو شااد و
گفت:
« خانوم درخ شان  ،عر ضی خدمتتون دا شتم  .می تونم چند دقیقه
وقتتون ر و بگیرم!.....؟»
نگار خنده های ر وی لبش را که می رفت به صدای پت پت ما شین
ِ ِ
تبدیل شااود ،جمع کرد  ...باال فاصااله خم شااد و گونه ی گیسااو را
ب*و*سید  ،گفت:
« گیسو جون  ....من رفتم اتوب*و*س اومد  ،فردا می بینمت »....
نگار این را گفت با خدا حافظی هول هولی از آن جدا و به ساامت
اتوب*و*سی که در ایستگاه ایستاده بود راهی شد ...
فرهنگ با رفتن نگار سرش به سمت گی سو چرخید و چ شمانش به
پر نگاه گی سو ن ش ست  ...باز هم در خلوت خانوم و آقا ی اول جمله
ِ
ها شان محو می شد و عا شقانه ها شان به پرواز در می آمد  ...نگاه
م شتاق شان در سکوتی دلخواه ر وی صورت هم به گردش درآمد گویی
بعد از یک عطش طوالنی هر دو به آب رساا یده باشااند و عاقبت
فرهنگ به هیجانش از این دور ی چند هفته ای غلبه کرد و سرش را
نرم پیش برد و جایی نزدیک صورتش زمزمه کرد:
« مژه بر هم نزنم تا که ز د ستم نرو د  /ناز چ شم تو به قدر مزه بر هم
زدنی  ....گیسو کمند هوا سرده  ...بیا بریم تو ی ماشین اون جا با هم
حرف می زنم »....
باغ سیب
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گیسااو که هم چنان م*س*ت شااعر بود به آنی نگاه متعجبش به
سمت او چرخید و کوتاه پرسید:
«ماشین خرید ی! ...؟»
فرهنگ گو شه ی آ ستین او را گرفت و در حالی که او را با خود همراه
می کرد ،لبخند ی ر وی لبش نشاند و جواب داد:
« ماشاینم کجا بود دختر !...؟ این حرف ها مال قصاه هاسات که
مرد قصه یه دفعه به شکل معجزه وار ی و ضع مالیش توپ می شه و
المبورگینی سوار می شه » ...
سااشس درحالی قدم های بلندش را با گیسااو هماهنگ می کرد ادامه
داد:
« ماشین برز و ر و قرچ گرفتم » ....
گیسو خنده هایش به پرواز در آمد بلند و بی پروا از ته ته دلش ....
« آقای ناشر معلومه دل پری از رمان هایی که به دستت می رسه دار ی
ها »!....
گیسو می خندید و فرهنگ دلش برای ناز خنده های او پر پر میز د.
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۲ ۱۶.۱۲.۱۶[ ,
سکوت مثل یک مخمل نرم بین شان حائل شد  ....هیچ کدام
حرف نمی زدند و نگاه شان به ر وبرو بود و حجم و سیعی از ما شین
هایی که از کنار شان رد می شدند ...
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میان این سکوت دلنشین فرهنگ در تاریک و ر وشن فضای ماشین
قدر ی خم شااد و از داخل داشاابرد ماشاین یک جعبه قلبی شااکل
بیرون آورد که پر بود از اساامارتیز های رنگی و ر وبانی به شااکل پاپیون
که به دور کمرش حلقه زده بود ....
جعبه ی اسااماتیز ها را ر وی پای گیسااو گذاشاات و با همان صادای
نوازش گر همیشگی اش گفت:
« می خوا ستم برات شکالت بگیرم ...ولی وقتی چ شمم به ا سمارتیز
های رنگی افتاد ،خنده های رنگی تو به خاطرم اومد که هرکدوم یه
رنگیه  ....بعضی وقت ها سبزه و گاهی اوقات زرد و گاهی هم نارنجی
»...
گی سو خندید و فرهنگ چ شم از خنده های دلن شین او گرفت و در
حالی که به ر وبرو خیره شده بود  ...ادامه داد:
« مثل حاال که خنده هات قرمز و گل گلیه ».
دلش در سرازیری افتاد از همان هایی که دلت از شوق هری به پایین
می ریزد و بازهم مصرانه این اشتیاق شیرین راطلب می کند ....
دستی نرم ر وی ر وبان قرمز و پاییون آن کشید  ،سر برداشت و با صدایی
نرم و مخملی ،گفت:
« ممنونم این هد یه فوق ال عاده اس  ،این کوچولو های رنگی ر و
خیلی دوساات دارم .همیشااه من ر و به خاطرات خوش بچگی هام
می بره  ...و حاال بازم برام خاطره درست کرد »...
باغ سیب
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فرهنگ حس خو شی زیر پو ستش دوید کوتاه گفت «:نوش جونت
» ...
سشس نفس عمیقی ک شید تا عطر یاس مهمان م شامش شود و در
حالی که نگ اهش همچنان به ر وبرو بود اضافه کرد:
« می دونم در ست نی ست که پس و پنهونی به دیدنت بیام ولی خیلی
دل تنگت بودم  ...این چند هفته ی اخیر به قدر ی درگیر کارهای
پایان نامه و جلسه ی دفاع که یکی دو ر وز دیگه برگزار می شه بودم که
حتی فر صت ن شد بهت تلفن بزنم ..کار های دفتر انت شارات و چاپ
خونه ر و بهش اضافه کن » ...
گیسو با صدای نفس های او هم عاشقی می کرد  ...دلش می خواست
پایان جمله های او سااه نقطه بگذرد و بگوید بگذار با نفس هایت
عشاار را ترساایم کنم  .با صاادای فرهنگ نگاهش را از نیم رخ او
برداشت و بازهم به ر وبرو ز ل زد  ،گفت:
« آقاب مهندس اگه دعوتم کنی برای جلسااه ی دفاعت حتما میام
»...
فرهنگ دستش را ر وی فرمان ماشین گذ اشت  ،به کمرش ز وایه داد ،
قدر ی به سمت او چرخید و با اخم شیرینی میان ابرو هایش جواب
داد:
« باعث افتخاره ...ولی لطفا این بار من ر و عفو کن »...
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گی سو دلخور شد خیلی هم دلخور  ...این را اخم های ن ش سته ر وی
صورتش ن شان می داد و نگاهی که از او به یک باره دزدیده شد ....و با
صدای فرهنگ جایی همان نزدیکی ها لبخند پر زده اش برگشت:
« دلخور نشو  ...به من حر بده که نخوام تو ی جلسه ی دفاع باشی
!...تو اگه بیای من تمام حوا سم پی تو میره و ر شته کالم از د ستم پر
میزنه و اون وقت هرچی رشااته بودم پنبه می شااه و حتی یه دونه از
سوال های استاد ها ر و هم نمی تونم جواب بدم».
خب برای نرم شدن دلش همین جمله کافی بود .با آن می توان ست
پرواز هم بکند! لب زیرینش را میان دندان ف شرد،به سمت او چرخید
با چشاامانی که در تاریک و ر وشاان فضااای ماشااین می درخشااید
لبخند ی به او هدیه داد .
« پس من خودم نمیام ولی دعا هام ر و همراهت می فرستم»!...
سشس برای این که سر بحث را به سمت دیگر بک شاند  ،باالفا صله
حرفی که ته ذهنش جا مانده بود را پرسید ،گفت:
« مهناز چطوره  ...چی کار می کنه  ...؟ راستش مامانم با فرزانه جون
در ارتباطه ولی عادت نداره حرف های دوسااتاش ر و به قول مامان
بزرگ گال بم بریزه ر وی دور ی »....
فرهنگ نگاهش ر وی یک خط ممتد به ر وی درختان ساارما زده و
بی برگ و بار ثابت شد  ،جواب داد:

باغ سیب
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« تا اون جایی که خبر دارم و از مامان مهری شاانیدم  ،بعد از اون آبرو
ریز ی ر وز جمعه ،گویا اف سردگی گرفته وچندان حال ر وحی م ساعد ی
نداره  ...چیز ی که من ر و نگران می کنه رفتار خنثی خساروسات ...
می دونی یه جورایی ز یاد ی خو به  ! ...با فرزانه خوب برخورد می ک نه
 ! ...شااده داماد نمونه ی خانواده حتی بخشاای از بدهی فرامرز ر و
بخشااید ! ...آهسااته میره و آهسااته تر هم برمی گرده و نمی دونم ته
ذهنش چی می گذره!...؟»
گیسو به میان جمله هایش دوید :
« این که بد نی ست  !...شاید سرش به سنگ خورده!...؟ می خواد
جبران کنه!...؟»
فرهنگ سری باال انداخت و نو چ محکمی گفت:
« نچ ...این همه تغییر اون هم یه دفعه محاله  !...یه جای کار می
لنگه و حیرون جای لنگش موندم  ....چند ر وز پیش از اداره ی آگاهی
من ر و دو باره خوا ستن  ....همون سرگرد ی بود که پرونده ی سمیرا
شاکری د ست شه ،می گفت آخرین تلفنی که به سمیرا شاکری خدا
بیامرز شده از باجه تلفن نزدیک خونه اش بوده می پر سید ک سی ر و
اون دور و بر ها دیدم یا نه ...؟ و چند سوال تکرار ی دیگه  .....احتماال
سراغ تو هم میان ،فقط جای شکرش باقیه که پدرم ومامانم چیز ی
از موضو ع قتل که یک سرش به خسرو میرسه و پای من و تو هم نا
خود آگاه بین ماجراش گیر کرده نمی دونند» ....

745
تصویر جنازه ی سمیرا لبخندرا از لبش دزدید  ...سرش را به زیر انداخ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۵۲ ۱۶.۱۲.۱۶[ ,
ت و انگ شتانش را درهم تاب داد  ،سکوت بین شان لنگر انداخت و
عاقبت فرهنگ پیروز میدان کمر سکوت را شکست و نوازش صدایش
دو باره حال خوشش را بازگرداند.
« مشااکالت را بذاریم برای ب عد ...ب یا از زندگی حرف بزنیم به قول
سهراب نف سم می گیرد در هوایی که نفس های تونی ست  ...می خوام
آخر همین هفته دو باره بیایم خوا ستگار ی  ..اما این دفعه نه شتاب
زده و نه با عجله ! ....تا یه بله نصایبم نشاه محاله پا پس بکشام...
مامان مهری قراره امشااب با گالب خانوم تلفنی حرف بزنه و اجازه
بگیره »...
شاد ی بالی شد برای پرواز خنده هایش اما آن را میان لبهایش فشرد و
نگاهش را به زیر ساار داد ،تا چشاامان دهن لقش حرف دلش رالو
ندهند....
فرهنگ نگاهش را از پلک های سرازیر او گرفت ،خم شد و جعبه ی
ا سمارتیز را از میان انگ شتان او بردا شت ر وبان دور جعبه ی را باز کرد
م شتی کوچک از آن دانه های رنگی کف د ست گی سو ریخت و م شتی
دیگر هم کف دست خودش  ،گفت:
« بیا کام مون ر و با رنگ های شاد شیرین کنیم .رنگ سبزش برکت
زندگیمون می شه ،رنگ آبی آرامش و قرمز شاد ی و لبخند »....
باغ سیب
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گی سو م شتش را باز کرد ،ت شخیص رنگها در سایه و ر و شن ف ضای
ما شین سخت بود .با سر انگ شتانش آن کوچولو های رنگی را نرم
نوازش کرد ،سر برداشت و نگاهشان با هم تالقی کرد،گفت:
« پس چراغ ماشین ر و ر وشن کن ،تا اولین رنگی که می خوریم رنگ
دلخواه من ،رنگ سبز باشه»..
هر دو اسمارتیز ها را یکی بعد ازدیگری در دهان جا می دادند و امید به
زندگی در دلشان سبز و شکوفا می شد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶[ ,
گاهی برای رساا یدن به هدف ن یاز ی به دو یدن نیساات  !...فقط
کافیسیت بایستی بعد از قدر ی تفکر قدم هایت را حساب شده بردار ی
 ....و این دقیقا همان کار ی بود که فرهنگ انجام داد.
بعد از آن خواستگار ی نافرجام ،پشیمان از این شتاب زدگی به خودش
قدر ی فرصاات داد تا ساارو سااامانی به کار هایش بدهد .....کارهای
پایان نامه و دفاعش را به سرانجام ر ساند .به او ضاع ناب سامان چاپ
خانه و دفتر انتشااارات و کارهای عقب افتاده اش رس ایدگی کردو البته
حقوق معوقه کارگران هم سرو سامانی داد.
خساارو میان حیرت و تعجب اهالی خانه با فروتنی بی سااابقه اش
،بخ شی از بدهی فرامرز رابخ شید و همین باعث شد تااو ضاع مالی
شان کم و بیش به ر وال سابر برگردد و فشار مالی قدر ی از ر وی شانه
هایش برداشته شد!....
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خوا ستگار ی عجوالنه ی فتوحی ها و رفتار تند و تیز مهرانگیز خانوم
سبب شد تا سگرمه ی خانواده ی گی سو درهم جفت شود .و یک نه
بگویند و نه ماه ر ودل نکشااند!....فرهنگ که خیال پا پس کشاایدن
ندا شت به جبران گذ شته این بار خیلی پر قدرت و م صم ظاهر شد،
ساابد گل بزرگ تر شااد و جعبه ی شاایرینی پرو پیمون تر ، !....البته
چند جعبه کوچک و بزرگ شیک کادویی هم کنارش بود ...
در یک کالم ،برای خانواده ی کوچک گی سو ،....خوا ستگار ی فتوحی
ها به منزله ی لشااکر کشاای بود  !...همه گوش تا گوش به صااف
،جفت هم گرد سالن پذیرایی نشسته بودند! و نگاهها وقت و بی وقت
بر ر وی گیسااو می نشااساات که در پیراهن خوش قواره ی حریر آبی
رنگش وشال هم رنگ آن مثل نگین فیروزه ای می درخشید.
عمو ی بزرگ فرهنگ حاج رحیم به همراه هم سرش که کم و بیش
در مرا سم نذر ی پزان گی سو و خانواده اش را می شناختند ،اول صف
کنار حاج رضا و مهرانگیز خانوم نشسته بودند،خواهر بزرگ مهرانگیز
خانوم به همراه شوهرش ،حضور داشتند .خسرو هم به همراه فرزانه
آمده بود ! آن هم باچهره ای بی تفاوت و لبخند هایی مضااحک که
گی سو هر بار با دیدن آن ته دلش خالی می شد..آخر صف هم الهه و
فرامرز جفت فرهنگ نشااسااته بودند و فرامرز گاهی ساار بیخ گوش
فرهنگ فرو می برد او با تکان سری جوابش را می داد.
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و ا ما مهرانگیز خانوم هرچ ند اخمی ر وی صااورتش د یده نمی
شدوجمله هایش قدر ی نرم تر از جل سه ی پیش بود  ،ولی لبخند ی
هم ر وی لبهایش نبود!..
عاقبت بعد از بحث های متفرقه نگاهش را در سااالن گرد خانه که
پنجره ای ت مام قد ونیم دایره  ،ر و به شااهر داشاات چر خاند ! پر
چادرش را قدر ی پیش کشید و ر و به گالب خانوم  ،گفت:
《 منزل نو مبارک باشااه ،خونه ی شایک و دلبازیه ....جاتون تو ی
کوچه در دار خیلی خالیه ....گیسو جون حتما با افسانه ،عروس حاج
خانوم در تماس ه ستن و می دونه بعد رفتن شما حاج خانوم خونه
ر و داده د ست نقاش ،تا برای برز و وهم سرش آماده ب شه و به سالمتی
آخر همین ماه برز و عرو سش ر و میاره خونه ی خودش》....
گالب خانوم دستی به پر ر وسری فیروزه ای اش کشید و طره ی مو ی
رها شده ر وی پیشانی اش را به داخل هول داد و جواب داد:
《مبارکا باشه  ،بله افسانه جون دیروز این جا بودند و گفتن آخر این
ماه عروسیه  ....ان شاءالله تاباشه عروسی 》....
حاج رحیم عمو ی بزرگ فرهنگ پیرمرد ی کوتاه قد و ریزه میزه ای
بود ،با محا سنی سفید و مو هایی به همان رنگ که در صدر مجلس
نشسته و به کل سالن اشراف داشت .حبه انگور ی درشت از خوشه ی
لم داده در پیش دسااتی اش جدا کرد ،آن را به دهان گذاشاات و کالم
گالب خانوم را میان زمین و هوا قاپید  ،گفت:
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《 حاال که حرف از تراف یک تهران و آلودگی هوا و اقتصاااد بازار به
عروسی کشید  ،بریم سر وقت شاه پسر فامیل  ،فرهنگ جان و دختر
خانوم گل شما گی سو خانوم که و صف خوبیش و ا سم ق شنگش
فامیل فتوحی ر و پر کرده 》....
حاج رحیم این را گفت و سرش به سمت برادر کوچکترش چرخید و
ادامه داد :
《 داداش و زن داداش که ر یش و ق ی چی ر و دادن دسااات من
.حقیقتش تو ی هر خواستگار ی که برم دسته خالی بر نمی گردم»...
سشس مسیر نگاهش به سمت گالب خانوم برگشت وادامه داد:
« با اجازه ی گالب خانوم و مادر محترم گیسااو خانوم و البته خان
دایی و آ قای فخار ،اومدیم گیسااو جون ر و ببریم ،پای هر شاارط و
شروطی هم که بگید هستیم ».
لبخند ی نامحسااوس ر وی لب های گالب خانوم کش آ مد و چین
های باال ی لبش محو شااد !...خب همین را می خواساات عزت و
احترام و این که نوه اش را از سااکه نیاندازند .و با صاادای حاج رحیم
حواسش به سمت او برگشت.
«من پیرمرد که عمری تو ی بازار فرش اعتبار و آبرو خر یدم به سااهم
خودم پساار برادرم ر و از لحاظ اخالق و ایمان تایید می کنم  .فرهنگ
مرد زندگیه ....این ر و می نویسم و زیرش ر و هم امضا می کنم 》...
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نگاهها در دایره ای افتاد و ر وی هم چرخید حاج ر ضا می خوا ست
در تایید حرف برادرش دهان باز کند ،اما خ سرو مجالی نداد و نگاهش
را از گلی که کنار مهرداد ن ش سته بود گرفت ،خم شد تکه ای خیار قاچ
شااده به دهان گذاشاات و انگشاات کوچکش را همان که یک بند
نداشت ،به ر وی لبهایش به شکل افقی ُسر داد  ،ر و به گرشا ،گفت:
« گر شا خان ....باور بفرمایید آقای مهندس گل سر سبد مرد های
فامیله ،تحصیل کرده ،
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶[ ,
نجیب  ،خانواده دو ست ،اهل آب شنگولی و ب ساط دود و دم گوگولی
هم نیست .مخلص کلوم اهل زن و زندگیه».....
خسرو پشت سر هم وراجی می کرد و ر بط و با ر بط را به هم می بافت
وگیسااو در بهترین ر وز زندگیش با هر جمله ی او چاه ترس هایش
عمیر تر می شد!فرهنگ هم حال ر وز ی بهتر از او ندا شت و چقدر
دلش می خواست پس و پشت افکار او را در می یافت...
گر شا هم میانه ی خوبی با این مرد نو کی سه ندا شت و فقط سری به
ن شان تایید حرف های او تکان داد  .پاهای بلندش را ر وی هم سوار
کرد و ر و به حاج رضا شد  ،گفت:
« من معت قدم  ،وقتی ب حث زندگی دو تا جوون به میون م یاد با ید
شفاف حرف زد و هیچ ابهامی برای دو تا خانواده باقی نمونه » ...
سشس نگاهش به سمت گلشر برگشت و ادامه داد:
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« چند تا مطلب هست که مایلم خواهرم گلشر براتون بگه» ...
نگاه ها به سمت گلی خانوم برگشت و همه چشم به دهان او داشتند
 ....گلی لبهای خوش فرمش را که رژلب گلبهی مهمان آن بود را با
سر ز بان تر کرد و بعد از تاملی کوتاه ر و به جمع شد .
« داداشاام زحمت کشااید و مقدمه ر و گفت و من میرم ساار اصاال
مطلب  ...پدر خدا بیامرز گیساو مرد بسایار شاریف و محترمی بودند
،ولی من با اون خدا ب یامرز از لحاظ ساانی تفاوت ز یاد ی داشااتیم و
همین موضو ع باعث شد که خانواده های پدر ی و مادر ی به شدت
مخالفت کنند  ،وقتی و صلت ما سر گرفت باعث کدورت شد و رفته
رفته تمام فامیل از ما فاصله گرفتن و تو ی همون ر وزها بود که گرشا
هم ت صمیم گرفت برای زندگی و تح صیل به خارج از ک شور بره ...
بعد از فوت اون خد بیامرز خانواده ی پدر ی گیسااو هم با گذشاات
زمان حضورشون کم رنگ شد و به تدریج محو » ...
گلی نگاهش به سمت گالب خانوم برگشت و ادامه داد:
« بعد از وفوت همساارم شاادم هم پدر و هم مادر و اگر حما یت و
پشتیانی و محبت مامان گال بم نبود ،یقینا نمی تونستم یک تنه از پیچ
و خم جاده ی ر وزگار به سااالمت عبور کنم  ...همه ی این ها گفتم
تا علت این که خانواده ای دور و برمون نیست ر و بدونید و اینکه برای
خانواده ی کوچیک من پول اهمیت نداره به غیر از ایمان و مردونگی
 ،حمایت و پشتیانی از هر امر دیگه ای مهم تره » ...
باغ سیب
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گلی نگاهش را به سمت مهرانگیز خانوم برگرداند و او را م*س*تقیم
مخاطب قرار داد  ،گفت:
« مهرانگیز خانوم ...ر وزگار باال و پایین های خودش ر و داره ،دختر
من اگه عروس خانواده ی فتوحی ها بشه حمایتش می کنید ....؟ »
کالم گلی به قدر ی شیوا و ر سا بود که همه ر و به تح سین وا دا شت و
مهرداد با حظ فراوان چشم از او بر نمی داشت  ...حاال نوبت مهرانگیز
خانوم بود تا شفاف حرف بزند  ،این یک حقیقت بود گی سو عروس
دلخواهش نبود و یک سر سکوتش به اجبار وصل می شد و پا فشار ی
فرهنگ برای رساایدن به گیسااو  ....پر چادر مشااکی اش را گرفت و
قدر ی آن را پیش کشید در حالی که نگاهش به سمت گی سو و سر فرو
افتاده اش بود  ،جواب داد:
« خوشاابختی فرهنگ آرزو ی منه و هر دختری که من ر و به آرزوم
برسونه می شه دخترم » ...
سشس خم شد و کیف چرمی اش را از پایین پایش بر دا شت و دو تا
جعبه ی مخملی قرمز رنگ از آن بیرون آورد و ر وی میز قرار داد ،اولین
جعبه یک انگ شتر با نگین در شت الماس بود و جعبه ی بعد ی یک
دساات بند ظریف خوش طر ح و نقش و بعد از تاملی کوتاه به قدر
عمر یک نفس ،گفت:
« قابل گی سو جون ر و نداره  ....اگه اجازه بدید  ،اومدیم دخترمون ر و
ببریم با هر شرط و شروطی که شما بگید»...
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سکوت و جو سنگین مجلس به یک باره هوایش اردیبه شتی شد
خنک  ،نرم و سبک  ،گالب خانوم لبخند ر وی لبش شکفت و گلی
تردید هایش را کنار گذا شت و گر شا سرش را زیر به عالمت تایید تکان
داد .گالب خانوم گره ر و سری را قدر ی محکم تر کرد  ،سکوت راپس
زد و خیلی زیرکانه ،گفت :
« حاال که گیسااو قراره دختر خانواده ی فتوحی ها بشااه پس هر گلی
که بزنید به سر دختر خودتون زدید این گو ی این میدان »....
حاج رحیم با شاانیدن رضااایت گالب خانوم مجلس را در دساات
گر فت و ه مه به احترام بزرگتر بودنش سااکوت کرد ند  ...تع جب
فتوحی ها وقتی به پرواز در آمد که مهریه به پیشنهاد گالب خانوم صدو
چهارده سکه شد به همراه یک سفر مکه و برای فتوحی ها که مهریه
عروس اول شان هزار و چهارده سکه بود ،دایره ای از بهت و ناباور ی به
همراه دا شت  !....دایره ی تعجب ها وقتی و سیع تر شد که گالب
خانوم گفت:
« آدم با ید خودش عاقل باشااه  ،ولخرجی و بریز و به پاش که هنر
نی ست ! ...یه عرو سی جمع و جور با شه کفایت می کنه ،به قدر ی که
چند تا بزرگ تر و ریش سفید با شن تا این دو تا جوون ر و د ست به
دست بده کافیه  ..و پول عرو سی بشه پس اندازشون و خودشون هم
عاقل با شن دور و بر خرج شون ر و بگیرن یه سال مهمون سوییت
طبقه ی باال ی خونه ی حاج رضا هستن و بعدبا پول عروسی و پس
باغ سیب
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انداز ی که تو ی این یه ساااله جمع کردن یه خونه بخرن و برن ساار
زندگی خودشااون  ،حتما که نبا ید از یه خونه ی پرو پیمون و بزرگ
شروع کنن گی سو ی من چند سال دیگه وا سه خودش خانوم دکتر
میشه و پا به پای شوهرش کار می کنه و ان شاء الله خونه ی بزرگ تر
هم می خرن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶[ ,
»...
خب حرف حساااب جواب نداشاات وهمه با تحساین تایید کردند.
فره نگ هنوز هم نا باور بود و ب عد از آن خواساات گار ی پر عج له ،
خودش را برای یک مهریه ی سنگین  ،و عرو سی سنگین تر آماده
کرده بود مهرانگیر خانوم هم دسااات کمی از او نداشااات  !...به
خصوص فرامرز که برای عرو سی آنچنانی اش با الهه تا ِخر ِخره زیر بار
قرچ رفته بود  !...فرزانه از تعجب چ شمانش مثل دایره گرد شده و

خساارو لبخند مضااحکی کنج لبش بود که طرحی شاابیه به پوزخند
داشت !...
اما حاج ر ضا لبخند دمی از کنار لبهایش آن سو تر نمی رفت  .از پیش
داور ی ها و ق ضاوت هایش در مورد این خانواده شرمنده شد .آنها
مثل آب پاک  ،ر وان و سیال بودند .نفس هایش را ترو تازه کرد لبه ی
کتش را گرفت و ر وی گردنش جا به جا کرد و دسااتی به موهای تنگ
شده اش کشید  ،گفت:
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« احساانت به این درایت  ...حا ج خانوم ما ر و شاارمنده بزرگوار ی
خودتون کردید ،به دیده ی منت پول عرو سی به حساب گی سو جون
واریز می شه تا کنار پس انداز شون بتونن سال دیگه یه خونه بخرن ...
جلسااه ی پیش که بچه ها با هم حرف هاشااون ر و زدند ،حاال اگه
اجازه بدید خان دادا شم یه صیغه ی محرمیت دو ماهه بین فرهنگ
و دختر گلمون بخونه تا محرم بشاان و برن دنبال آزمایش و کار های
عروسی »....
حس و حال گیسااو چیز ی شااب یه به پرواز بود ،قلبش در ریتمی نا
هماهنگ از شاد ی دمی آرام و قرار ندا شت و خودش را سرا سیمه به
دیوار سینه اش می کوبید ! ...
مهرانگیز خانوم دست او را گرفت و کنار فرهنگ نشاند و الهه که عالقه
ی خا صی به گی سو دا شت و لبخند به لبهایش دوخته شده بود  ،ترو
فرز از میان کادو ها یک چادر سفید که گلهایی صورتی کم رنگی داشت
بیرو ن آورد و ر وی سر گی سو ن شاند و میان تشش های قلب گی سو و
فرهنگ صیغه در میان سکوت جمع جار ی شد و صلوات ف ضا را
معطر کرد و بعد هم بازار دیده ب*و*سی و تبریک و آرزو های قشنگ
ترو تازه شد .
میان کل کش ایدن های فرزانه و الهه و کف زدن ها فرهنگ انگشااتر
تک نگین را میان انگ شت ظریف و باریک گی سو جای داد و د ست
بند را دور مچش انداخت .
باغ سیب
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برای هر دو ی آن ها که راه دراز ی را طی کرده بود ند تا به این لحظه
برساا ند ه مه چیز م ثل یک خواب و ر و یای شاایرین بود و وقتی
بار ورشاااان ر نگ حقی قت گر فت که گالب خانوم ر وی هر دو را
ب*و*سید و دستشان را در دست هم گذاشت ،گرمای دست مردانه
ی فرهنگ و لطافت دسات گیساو باعث شاد تا هر دو باور کنند که
خواب نیستند ...
****
صدای همهمه و بگو و بخند از پ شت در اتاق گی سو شنیده می شد و
فرهنگ درگیر تکه آساامانی بود که پیش ر و یش بود ...پیراهن حریر
آبی رنگش و شالی به همان رنگ گی سو آ سمان را در ذهنش تداعی می
کرد !...
قدمی پیش گذاشت و فاصله ی بینشان پر شد  ،گی سو نگاهش به زیر
بود و فرهنگ دمی از او چشم بر نمی داشت  ....و عاقبت انگشت زیر
چانه ی گرد او گذاشت و سرش را قدر ی باالتر کشاند و نرم و نجوا گونه
همان طور که گیسو دوست داشت ،گفت:
« فکر نمی کردم یه ر وز یه تکه از آسمون سهم من بشه » !...
تعریف دلنشین فرهنگ لبخند را مهمان لبهایش کرد و نسیم خنکی
از دلش گذ شت  ،نگاهش باز هم زیر ُ سر خورد و با صدای او دو باره
نگاهش تا امتداد چشمان او باال آمد ...
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« بیا همین جا با هم قرار بگذاریم تا نذاریم تو ی کوچه و پس کوچه
های ر وزگار و ر وزمرگی عشقمون تبدیل به عادت دو ست داشتن بشه
» ...
خو شی میان دلش مثل شاپرکی بال بال زد  ،نگاه م شتاقش را به باال
کشاااند و بعد از تاملی به کوتاهی عمر یک نفس  ،دنبال جمله ی او
گفت:
« ا جازه ندیم خو نه ی دلمون ر و خاک بگیره و عشااقمون زن گار
بگیره و از سکه بیافته »...
فرهنگ لبخند ی دلنش این ر وی لبش نشااساات حاال نوبت او بود تا
جمله ی بعد ی را بگوید و باالفاصله جواب داد:
« یادمون باشااه که طراوت عشااقمون با گذشاات و چشاام پوشای از
معایب هم همیشگی و جاودانه می مونه »....
گی سو به دنبال جمله ی بعد ی بود اما فرهنگ مجالی نداد و سرش را
تا نزدیکی گونه های او پایین آورد  ،گفت:
« گیسو کمند میشه موهات ر و ببینم !...؟»
دلش مثل شاد ی پرتاب بومرنگی که به سویت باز می گردد زیرر و ر و
شد  ...به یاد موهای خی سش افتاد که دم آخر هوهولی با چند تا پیچ
و تاب میان کلیشسی محصورشان کرده بود ...
می خواساات بهانه بیاورد تا برای اولین بار موهایش را درهم و بر هم
نبیند ،اما فرهنگ به دنبال سااکوت گیسااو بی آن که منتظر جواب
باغ سیب
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بماند َپر شال او را گرفت و به پایین ُسر داد و موهایش راحصار کلیشس
رها کرد و آبشار ی بر ر وی شانه های گیسو نشست  ....سر انگشتانش را
نوازش وار برر وی مو ج های موهای گیسااو کشااید که رطوبت و نم
دلچسبی میان تار های آن نشسته بود ،سر خم کرد و جایی کنار گوش
او نجوا کرد :
« گیسو کمند من  ،لقب برازنده ای دار ی » ...
سشس فاصله شان به قدر یک نفس شد و دستان مردانه ی فرهنگ
به دور کمر او حلقه شد و گی سو در میان حصار شانه های پهن او سر
بر سینه اش گذاشت.
آرامش و صال چتر لحظه های شان شد و ع شر با لبا سی از شاد ی
هلهله کنان میانشان به ر*ق*ص و پای کوبی پرداخت .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶[ ,
غروب زم*س*تان ا صال دیگر نی ست  !....اگر دلبری خوش قد و باال
فردای  ،شب خوا ستگار ی میان کالس ک سل کننده ی ا ستاد بر ایت
پیامک بزند که  «:گیسااو کمند من رس ایدم،کنار در اصاالی دانشاگاه
منتظرتم» آن وقت است که حواست به دور دست ها پرتاب می شود
و تمام فکر ت می شود این که کنج خلوتی پیدا کنی تا قدر ی رنگ و
لعاب و بزک دوزک ر وی صورت بی حالت بنشانی!....
الب ته برای حواس پرتی هایش  !...خ نده های پت پتی ن گار هم
کفایت می کرد که زیر زیرکی و پس پنهون از استاد ،مدام سر بیخ گوش
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او فرو برده واز فرهنگ می پر سید و یک خط در میان تبریکی هم می
گفت ! ...و این خنده های پت پتی که اسااتارت زدن ماشااین رادر
ذهن تداعی می کرددرست تا دم در اصلی دانشگاه همراهیش کرد.
نگار همانطور که هم گام با گی سو راه می رفت د ستش را دور باز وی او
حلقه کرد و با دساات دیگرش درحالی که بینی اش را گرفته بود و می
خندید زیر گوش گیسو پچ پچ کرد:
« الهی کور ن شی  !....مبارکت با شه ببین نیومده چه ز ود شوهر هم
کرد  ! ...اون هم مهندس از تاپ ترین دان شگاه تهران  !...انگ شترت
هم خیلی ق شنگه مبارکت با شه آقا دامادچه ا سم ق شنگ و با کال سی
هم داره «فرهنگ » ...ناقال ،دفعه ی پیش دیدم چشاامات چراغونی
شده نگو خبر هایی بوده !.....گیسو عروسیت باید من ر و هم دعوت
کنی ها خدا ر و چه دید ی...؟ شاید یه ر وز شدم زن داییت » !!...
نگار وراجی هایش را به هم رج به رج می بافت و گیسااو حواسااش به
رژلب صورتی رنگ ر وی لبش بود تا به قاعده باشد تا وظیفه ی دلبری
اش راخوب انجام دهد ...
شب زم*س*تانی همراه با سوز سردو خ شکش قدرتمندانه باعث
شااده بود تا ساار ها ی عایران و رهگذران در یقه های کت و پالتو و
کاپشنشان خم شود و گام ها شان سریع تر !....
میان شش و بش افکار ش و سوز سرد ی که از زیر مقنعه اش پیچ و
تاب می خورد و ر وی گردنش می ن ش ست  ،سر خم کرد تا د ستی به
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مانتویش بکشااد ،اما سااالم و شااب به خیر گرم و دلنش این فرهنگ
نگاهش را به باال کشاند  ،درست ر وبرو ی آنها ای ستاده ودر دل تاریک و
ر و شن پیاده ر و چ شمان تیره اش برقی از ا شتیاق در آن مو ج می زد !
ومثل همی شه کت و شلوار خوش قواره ای به تن دا شت که شانه
هایش را عریض تر به نمایش می گذاشت.
نگار بالفا صله د ست حلقه شده اش را از دور باز وی گی سو آزاد کرد،به
خنده هایش سرو سامانی داد و پیش از او ر و به فرهنگ ،گفت:
« سالم شبتون به خیر آقای مهندس من نگار دو ست گی سو هستم .
تبریک میگم انشاء الله به پای هم پیر بشید »...
فرهنگ به سختی چ شم از گی سو و چ شمان خوش ترا شش بردا شت
،برای نگار سااری خم کرد که نشااان تشااکر واحترامی بی کالم اساات
وکوتاه جواب داد ، «، :از آشنایی تون خوشبختم »
نگار با تمام خوش خنده بودنش مثل فرفره تند و تیز بود و جایگاه
خودش را می دان ست و در جواب فرهنگ که مودبانه از او خوا ست تا
مسیری او را برساند ،گفت « :ممنونم مزاحم نمیشم »...
سشس خم شد گونه ی گی سو را ب*و* سید و بعد ازخداحافظی دوان
دوان خود را به ای ستگاه اتوب*و*س رساند  ....بارفتن او باز هم یکی
شیرین شدو دیگری فرهاد!...
فرهنگ برعکس دفعه ی گذ شته که گو شه ی آ ستین گی سو را گرفته
بود ،قدمی پیش تر گذاشت و با اشتیاق دست اورا میان دستش گرفت
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و با خودش همراه کرد ،آن گاه نرم و دلخواه در حالی که با هر
کلمامش ابر کوچکی از بخار دور دهانش جمع می شااد ،جایی کنار
گوش او زمزمه کرد :
« گیسو کمند من حالش چطوره ....؟»
خب حالش خوب بود و بهتر از این هم نمی شااد  ....فرهنگ بلد
بود با کلمات چنان نوازشااش کند که حس نرمی و لطافت نوازش
های او مثل مخملی نرم بر ر وی پو ستش بن شیند  ....لبخند ی ر وی
لبهایش کش آمد و همانطور که همگام با او قدم بر می داشاات و
نگاهش به ر وبرو بود صادقانه جواب داد:
« مگه میشه بد باشم  ،وقتی با این لحن حالم ر و می پرسی ! ؟»
سشس با دیدن تاک سی که در حال پیاده کردن م سافرانش بود ،گویی
یک مرواید غلتان پیدا کرده باشد تند وشتاب زده  ،گفت:
« فرهنگ یه تاکسی بیا تا پر نشده سوار شیم »....
لبخند مثل یک بیمار ی م سری ر وی لبهای فرهنگ هم ن ش ست و
درحالی که اح سا سش به قلیان افتاده بود قدر ی به خود م سلط شد
نفس عمیقی کشید و سوز هوا مهمان ریه هایش شد ،گفت:
« نیاز ی به تاک سی نی ست با ما شین هومن اومدم  ،جای پارک پیدا
نکردم یکم باال تر پارک کردم »...
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نگاهش را ازخیابان همیشااه شاالو غ ر وبرو ی دانشااگاه گرفت و به
سمت فرهنگ اوریب شد .گو شه ی لبش به سمت باال کج کرد و
محتاط و نرم ،گفت:
« میگم چطوره قبل از خریدن خونه به فکر خریدن ما شین با شیم
 ...هوم نظرت چیه ...؟»
دست او را محکم تر فشرد و همانطور که به سمت ماشین پارک شده
گو شه ی خیابان می رفت با لبخند ی کوتاه جواب داد «:فکر خوبیه
موافقم » ....
گیسو با دیدن ماشین شاسی بلند مشکی رنگ دکتر ریاحی که حداقل
چند صد میلیون قیمت دا شت چ شمانش مثل نعلبکی گرد شد ..
خب فعال خواب این ما شین را هم نمی توان ست ببیند چه بر سد به
این که آن را هم بخرند ! ...
بو ی خوش عطر مردانه و گرمایی دلچسب فضای ماشین
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶[ ,
را احاطه کرده و برای او که اولین بار بود که سوار چنین ماشینی لوکسی
می شد همه چیز تازگی داشت!
فرهنگ ماشین را ر وشن کرد و دریچه ی ماشین بخار ی به سمتش
تنظیم کرد  ،گی سو نگاهش را به اطراف چرخی داد و ر و به فرهنگ که
لبخنده ی محو ی ر وی لبهایش جا خوش کرده بود ،گفت:
« فرهنگ یعنی می شه یه ر وز ما هم همچین ماشینی بخریم ...؟ »
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حس ،م شتاق و زنده ای میان شان پا گرفت! فرهنگ د ست پیش برد
و چراغ سقفی ما شین رار و شن کرد ونگاه بی پروا و البته آ سوده اش را
به ر وی صورت او به گردش در آورد ،تفر ج کنان از لبهای صورتی اش
به ر وی گونه ها و بعد از آن قدم زنان به چشم و ابرو ی دلر بایش رسید
وکوتاه جواب داد:
« ان شاء الله  ....اگر خدا بخواد ما شین خوب هم می خریم فقط
باید پول هامون ر و جمع کنیم ».
سااشس خم شااددساات پیش برد و از داخل داشاابرد دو تا آب میوه
کوچک شایشااه ای به همراه یک شااکالت خارجی که بسااته بند ی
شیک و مدرنی داشت بیرون کشید و ر وی پای گیسو گذاشت  ،گفت:
«قراره ر ستوران رفتن ام شبون که کن سل شد  !...شکالت و آب میوه
برات گرفتم بخور تا ته دلت ر و بگیره »....
برای گی سو که به خاطر نو شتن جزوه هایش از ناهار سلف دان شگاه
جا مانده بود و به غیر از یه لقمه نان و مر با ی هول هولی صبح چیز
دیگری نخورد بود این جمله حکم ناساازا را داشاات آن هم از نو ع
ناموسیش !.....دلش چلوکباب می خواست آن هم کوبیده با دوغ و
تر شی فراوان و این آب میوه ته دلش را هم خیس نمی کرد و شکالت
هم درد ی از گر سنگی اش دوا ! ...دلخور از این خ سا ست اخم هایش
نا محسوس در هم پیچ خورد و در حالی که سرش به زیر بود شیشه ی
آب میوه را در دستش می چرخاند با لحن با نمکی  ،گفت:
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« میگم حاال خیلی هم برای خر یدخونه و ماشااین عجله نکنیم ،
هوم نظرت چیه ...؟ گاهی هم بد نیساات یه سااری به چلوکبابی
بزنیم »...
فرهنگ ابرو هایش انحنایی ر و به باال پیدا کردو به یک باره ساارش ر و
به باال رفت وخنده هایش به پرواز در آمد  ....و میان خنده هایش که
گیسو را متعجب کرده بود ،جواب داد:
« دختر  ،من با تو پیر نمی شاام  ....مگه فرزانه با تو تماس نگرفت
که بگه امشااب شااام خونه ی اونها دعوتیم !....؟ برای همین گفتم
قراره شام کنسل شد و برات یه چیز ی گرفتم تا تو ی راه بخور ی »...
گی سو شرمنده شد از حرفهایی که به یکباره بر سر ز بانش ن ش ست  ،از
پیش داور ی نا به جایش .....لبهایش را ر وی هم فشاارد و در حالی که
شیشه ی آب میوه را میان انگشتانش محکم گرفته بود ،با لحنی آرام و
ریز جواب داد :
« چرا یه بار سر کالس تماس گرفتن ،ا ستادمون چپ چپ نگاه کرد
 ،من هم مجبور شاادم قطع کردم  ...بعدهم که کالس تموم شااد
او مدم بیرون پیش تو  ...در ثانی من بدون ا جازه ما مان گالب نمی
تونم بیام خونه ی فرزانه جون و از اون گذشااته لباس مناسااب هم
ندارم » ...
دلش می خواست ناز ترین و دلخواه ترین دختر دنیا را که مثل سیب
سر خ حوا برایش دلخواه و دلن شین بود میان د ستانش می گرفت می
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بویید  ...سادگی او نسیمی بود که می وزید و دلش را به باز ی می گرفت
...
ن گاه نرم و نوازش گرش را از نیم رخ او و پ لک های ر و اف تاده اش
گرفت ،خم شد ود ست پیش برد و از بین شکاف دو صندلی پاکت
کاغذی م*س*تطیل شکلی بیرون کشید و ر وی پای گی سو گذاشت
و نرم و مخملی کنار گوشش زمزمه کرد:
« نگران گالب خانوم و آقای ساارمد ی هم نباش اون ها هم دعوت
هسااتن آقای فخار و گلی خانوم هسااتن  ....این ها هم قابل تو ر و
نداره یه شلوار جین برات گرفتم با یه شال و بلوز  ...سایز دقیقت ر و
نمی دونستم  ،امیدوارم اندازت باشه »...
لبخندش شااکفت درساات مثل گلهای باغچه که ساارم*س*ت
حضاورقطره های آب می شاوند...برای شااد ی بهانه های کوچک
هم کفا یت می کند  ،اصااال گرساانگی از یادش رفت و در حالی که
چشمانش برق می زد به چشمان خندان فرهنگ خیره شد ،گفت:
« ممنونم واقعا غاقل گیر شدم » ...
فرهنگ چشم هایش را نرم ر وی هم فشرد و کوتاه از ته ته دلش گفت
« عزیز دلم مبارکت باشااه  »....سااشس ماشاین را ر وشاان می کرد و
راهن ما زد ودر حالی که نیم ن گاهش پی او بود  ،خ نده هایش را به
سختی سرو سامانی داد و اضافه کرد:
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« یه جیگرکی خوب سااراغ دارم  ،با هم چند س ایخ دل و جیگر می
زنیم و بعد میریم خونه ی فرزانه از خجالت دساات پخت خوشاامزه
ی اون هم در میاییم ...هوم نظرت چیه !...؟»
خب نظرش خیلی هم مساااعد بود اگر خجالت ها و شاارمندگی
هایش اجازه می داد .
****
شلوار جین سلیقه ی فرهنگ قدر ی کمرش گ شاد بود ،،ولی خوش
قواره ر وی تنش مهمان شااد  ...ولی بلوز بافت ساابز چمنی رنگش
کامال اندازه اش بود...
ر وبرو ی آی نه ی قد ی ا تاق خواب فرزا نه چرخی زد دو باره ر وبرو آن
ایسااتاد  .خب اگر قرار بود با قلم مویی رنگ خوشاابختی را بر دیوار ی
ر سم کند  ،بی شک آن را فقط سبز می ک شید  ....در ست مثل رنگ
این بلوز که سبز ی و طراوات قلب و ر وح فرهنگ را نشان می داد .
ساارخوش از این حس زندگی موهایش را باز کرد ر وی شااانه هایش
ری خت  ....و می خواساات آن را جمع کند که در اتاق با ضاار به ای
کوتاه باز شد و مامان گلی و فرزانه خندان داخل شد
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶[ ,
ند  ...گلی با حظی وافر سر تا پای گیسو را نگاه می کرد :
« دساات دامادم درد نکنه  ،مبارکت باشااه قر بونت برم خیلی بهت
میاد  ...مامان گالب هم یه دست لباست برات آورده »....
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فرزانه هم سر تا پا گی سو را برانداز کرد و به عالمت تایید سری تکان داد
و سرخوش گونه ی گیسو را ب*و*سید  ،گفت:
« عروس خانوم  ...مبارکت با شه خیلی خو شگل شد ی  .موهات
ر و نبند تا دادا شم ر و صدا کنم بیاد و یه دل سیر تما شات کنه  ،همه
تو ی اتاقک شی شه ای تراس جمع شدن و بگو بخندشون به راهه ،تو
هم راحت باش به خسارو گفتم گیساوتو ی اتاق ماسات و نیاد اینجا
»...
سشس سر بیخ گوش گلی فرو برد و پچ پچ هایش خنده های گلی را
به پرواز در آورد  .و البته ف ضولی های گی سو را همین طور !....و چقدر
دلش می خواساات حرف های پس و پنهونی آن ها را می فهم ید ...
فرزانه دساات گلی را گرفت و درحالی که از اتاق بیرون می رفتند ر و به
گیسو ،گفت:
« موهات ر و نمی بند ی ها !....ا ن فرهنگ ر و صاادا می کنم ب یاد
تو ی اتاق ....در ضاامن لوازم آرایش ر وی میز جلو ی آینه هساات یه
رژلب پر رنگ تر بزن »....
خب پی شنهاد خوبی بود می توان ست به قدر دلبری رژلبش را قدر ی پر
رنگ کند  ،وقتی به سالن برگشت آن را دو باره کم رنگ !...
با این فکر با ب سته شدن دراتاق از میان رژلب های چیده شده ر وی
میز پر رنگ ترینش را که ساار خ و آتشااین بود  ،انتخاب کرد و ر وی
لبهایش نشاند ،...خب برای دلبری همه چیز مهیا بود ...
باغ سیب
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در بدون صدای تقه ای باز شد بالفاصله با لبهایی خندان به سمت در
برگشاات و موهایش مثل پرده ی حریریی که در دساات باد پر پیچ و
تاب مو ج بر می دارد به ر وی شااانه هایش به پرواز در آمد ،ولی عمر
لبخندش به کوتاهی عمر یک نفس بود و با دیدن خسرو در آستانه ی
در که خیره به او چ شم بر نمی دا شت تمام هیجان خوبش به چ شم
بر هم زدنی به ا ضطراب و د ست پاچگی مبدل شد  .خ سرو قدمی
پیش گاشت در پشت سرش نیمه بسته ماند ....
برای او که انتظار دیدن فرهنگ را داشاات این شااوک شاادید ی بود ،
قدمی پس رفت و جیغ خفه ای کشاا ید! قلبش پر تشش می کوب ید
گویی او را از بلند ی به پایین دره ای هول داده باشااند و بعد بگویند
باید بلند شو ی و تمام راه را بدو ی !....
هراسان با دستهایی که می لرزید به سمت شال رها شده ر وی تخت
رفت و آن را نصفه و نیمه و ر وی سرش نشاند خسرو مات دختری بود
که هیچگاه فکر نمی کرد موهایی به این زیبایی دا شته با شد و لبهای
سرخش ر وی پوست سفیدش می درخشید  ....تمام این اتفاقات به
کوتاهی عمر چند ثانیه بود و فرهنگ از راه ر سید آن هم با اخم هایی
جفت هم  ....فکش از شدت خ شم منقبض شده بود و بار وتی بود
در حال انفجار  ،تنه ای محکم به خسرو زد و از کنار او رد شد ،ر وبرو ی
او ای ستاد و حائلی شد میان او و گی سو  ...خ سرو که او ضاع را قمر در
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عقرب دید خنده ی مضااحکش را کش داد و پیش از آن که فرهنگ
حرفی بزند ر و به او ،گفت:
« ببخشید  ...نمی دونستم خانوم شما اینجاست !»
سشس تند وسریع مثل باد از اتاق بیرون رفت .فرهنگ کالفه سرش را
قدر ی خم کرد کف د ستش را ر وی ته ریش صورتش گذا شت و آن را
تا امتداد چانه اش ُسر داد  ،قدمی پیش تر آمد و ر وبرو ی گی سو ای ستاد و
نرم گفت «:خوبی !....؟»
برای حال بدش و ترس خوابیده در تار و پود وجودش «خوب» کلمه
ی منا سبی نبود ! قلبش مثل گنج شکی که در م شتی ا سیر با شد بی
امان می تشید  .....از پس حلقه های اشااک نشااسااته در چشاامانش
فرهنگ را تار و لرزان می د ید  ....فرهنگ با د یدن رنگ پر یده ی او
وچ شمان پر آبش د ست هایش را دور کمر او حلقه زد و سرش او را به
سینه اش فشرد و نجوا گونه زیر گوشش گفت:
« هیس  ....عزیز دلم می دونم ترسید ی گریه نکن !؟»
اشکهای داغ گیسو ر وی گونه اش جار ی شد چشمان بی پروای خسرو
که ر وی صااورتش ثابت مانده بود هنوز برایش جان داشاات  ...و با
صدای نرمی جواب داد:
« وقتی در باز شااد فکر کردم تویی  ...اصااال انتظار خساارو خان ر و
نداشتم ،خیلی ترسیدم » .
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غیرت فرهنگ مثل تنگ قلیان که آت شی سرآن با شد می جو شید ،از
شدت خشم دستهایش را مشت کرد  ....نمی دانست چرا ولی این فکر
در سرش تاب می خورد که این کار خ سرو از ر وی عمده بوده ! وقتی
فرزانه همراه گلی به اتاقک شی شه ای تراس آمد و کنار گو شش پچ پچ
کرد « :پا شو برو تو ی اتاق خواب من ،گی سو منتظرته » ....به سالن
برگ شت و خ سرو را دید که از سرویس بهدا شتی که در انتهای راهرو ی
باریکی که اتاق خواب ها هم آن جا قرار دا شت بیرون آمد و بی آن که
در بزنددر اتاق را باز کرد.
دلش می خواست یک مشت محکم ر وی چانه ی خسرو می نشاند و
او را از کره زمین به فضا پرتاب می کرد  ...از تصور چشم های ناپاکش
افکارش مچاله شد .باید خسرو را یک بار برای همی شه سر جایش می
نشاند .
سعی کرد به خودش م سلط شود تا در ع صبانیت ت صمیم نا در ستی
نگیرد  .نفس عمیقی ک شید و د ستش را به حالت عمود ی نوزاش وار
ر وی کمر گی سو و موهایش ُسر داد ،سشس سر خم کرد و کنار گوش او
نجوا کنان زمزمه کرد ...
« عزیز دلم  ...حالت بهتره ؟»
گیسو با نوازش های فرهنگ حلقه ی دستانش را از
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۱۰ ۲۲.۱۲.۱۶[ ,
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ُ
دور کمر او شل تر کرد  .حاال نوبت او بود که د ستی نوازش وار بر سر و
ر وی غیرت برانگیخته ی شااوهرش بکشااد و او را قدر ی آرام کند ...
لبخند ی ر وی لبش ن ش ست و قطره ا شک سرگردان از چ شمش فرو
افتاد میان اشک و لبخندش جواب داد:
« می دونی که وقتی با این لحن حالم ر و می پرساای حالم خوب می
شه » ....
گی سو این را گفت و شور ی اشکهایش نشسته ر وی لبش را با سر ز بان
گرفت و آن را فرو داد و ادامه داد:
« دسااتت درد نکنه خوش ساالیقه  ،لباس ها هم اندازساات و هم
خیلی دوستشون دارم  ...ممنونم »
فرهنگ میان « ِدلی ِدلی» هایش قدر ی او را پیش ک شید  ،سر خم کرد

و میان نفس هایی که بو ی یاس می داد گم شد ....

هر دو از حضااور هم به آرامش رس ایدن ولی ترس ای پنهان ته دلشااان
همچنان باقی بود  ...خ سرویی که برای فرهنگ حکم تف سر باال را
داشت!
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۳۰ ۲۴.۱۲.۱۶[ ,
سوز و سرمای هوا باعث شد تا مهمانان دل از اتاقک شی شه ای کنج
تراس بکنند به سالن پذیرایی برگردند و فرهنگ بی توجه به سوز هوا
به خلوت تراس پناه برد.
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کف د ستانش را ر وی تن سرده نرده های تراس گذا شت تا قدر ی از
التهاب غیرتش که بدنش رامثل آتشای ملتهب کرد ه بود کم کند ....
خشمی که مجبور به مهارش بود  !.....با صدای هومن جایی درست
کنارگو شش که شبیه به پچ پچ بود نگاهش را از چراغ های رو شن
شهر و خانه هایش گرفت و سرش به سمت او چرخید.
« داماد و این همه اخم نوبره !....چیز ی شده ؟ قبل از این که بری
داخل سالن از این سگرمه ها خبری نبود!....؟»
سشس چ شمک ریز ی زدو پر سید «:این مهمونی بی وقت جریانش
چیه!...؟»
زاو یه ای به کمرش داد ،چرخ ید و از پس پرده ی تور گیسااو را د ید که
همراه الهه میز شام را می چیدند ...دو باره نگاهش به سمت شهر و
چراغ های ر وشنش برگشت و آرام نجوا کرد:
« این هم جو گیری های فرزانه ساات ...تو ی چاپخونه بودم که
مامان مهری تماس گرفت و گفت فرزانه سرخود خانواده ی گی سو ر و
برای شام دعوت کرده ما هم به ناچار اومدیم»...
هومن د ستهایش را از سرما داخل جیب شلوارش فرو برد و در حالی
که نگاهش به ر وی چراغ های اتوبان خیره مانده بود ،پرسید:
« چرا خساارو ر و از ز ندگیتون پرت نمی کن ید بیرون  ....تا کی قراره
دست به عصا باهاش مدارا کنید!....؟»
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این سااوال برای او که انبار بار وتی از خشاام بود جرقه ای بود تافوران
ک ند،ابرو های بل ندش رادرهم تاب داد و بالحنی عصاابی والب ته
پرخاشگرانه جواب داد :
« دکتر نکنه فکر کرد ی ما کاله بی غیرتی سرمون گذاشتیم و هرغلطی
که خ سرومی کنه برامون مهم نی ست!.؟تو خودت ر و بذار جای من،
پدر و برادرم  ،وقتی خواهرت حاضاار به طالق نیساات و با همچین
آدمی زندگی کنه چی کار می کرد ی!....؟»
هومن از فوران این همه خشاام متعجب شاادکف دسااتهایش را به
حالت تسلیم ر و به باال گرفت بالحنی آرام ،گفت:
« هی پسر  ..چرا جوش میار ی من که چیز ی نگفتم »!.
پ شیمان از رفتارنا شای ست و بدش ،نفس عمیقی ک شید و چ شمانش را
بر ر وی هم فشاارد دسااتی هم م یان مو هایش فرو برد تا قدر ی
براع صاب خط خطی اش که سرمن شا آن خ سرو بود غلبه کند  ،به
سو ی او برگشت و سوز سرد ی بی اجازه از پر کتش بی اجازه دور کمرش
پیچ ید و بعد از تاملی به کوتاهی عمر چند نفس صاادایش را قدر ی
مالیم کرد:
« معذرت می خوام خیلی تند رفتم ».....
هومن گفت « :بی خ یال رفیر درکت می کنم ،منم از خساارو دل
خوشی ندارم و امشب اگه به خاطر تو نبود این جا نمی اومدم »
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سااشس قدر ی پا به پا شاادحرفهایش را جوید و مزه مزه کرد و بعد از
مکثی کوتاه ساارش را به ساامت اوخم کرد و پچ پچ وار بیخ گوش او
،گفت:
« چند وقت پیش خسرو اومده بود آزمای شگاه یه سری در وغ و دونگ
در مورد تو گفت که باور نکردم  .آشاانایی من با خساارو از زمان ازدواج
فرزانه شروع شد ،ولی خیلی بی شتر از تو و فرامرز باهاش ح شر و ن شر
داشااتم ،اوایل فکر می کردم آدم حسااابیه  !.....ولی بعد ها خالفش
ثابت شد ،از من می شنو ی خسرو آدم آشغالیه نذار به زنت که به چشم
خواهری برو ر و هم داره نزدیک بشااه ..فرزانه ر و مجاب کنید تا ازش
طالق بگیره  ،یه متخ صص نازایی کارک شته سراغ دارم ،آزمایش هاش
ر و هم خودم انجام میدم  .شرمنده که بی شتر از این همفکری ناقابل
کمکی از د ستم بر نمیاد ،حتی نتون ستم سرنخی از ر شوه و پول شویی
خسرو پیدا کنم».
هومن این را گفت ودر حالی که مشت هایش را به هم می فشرد ،ادامه
داد:
«حاال هم تو ی این سرما نمون بیابریم داخل سالن پذیرایی هوا سوز
بد ی داره»...
فرهنگ دهان باز کرد تا بشر سد چه مزخرفاتی خ سرو پ شت سرش
گفته امامجالی نشااد و هومن دسااتی به پر کتش کشااید  ،به سااالن
پذیرایی برگشاات و به ساامت ساارویس بهداشااتی رفت و او را با تلی از
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اف کارمنفی وخشاامی که همچ نان در دلش قل قل می کرد تن ها
گذاشاات .میان تالطم افکارش پیامک گیسااو مثل نس ایم دلچساب
اردیبهشت ماه بر افکارش وزید و لبخند ی محو ر وی لبش نشاند .
« پرتقال پوست کندم منتظرم بیای تا باهم بخوریم ».
« احوال آقای مهندس خودمون چه خبر از کار و بار»....
با صدای خسرو به آنی نگاهش را از پیامک گی سو گرفت  ،سر برداشت
به کمرش زاویه داد و به پشاات ساارش چرخید  ،با دیدن او که همراه
چند سیخ کباب به سمت بار بیکیو می رفت ،گره ابرو هایش کور شد
 ...خشم وغیرت پرجوش و خروش اهرمی شد تا به سمت او برود ،در
یک قدمی اش ایستاد ودر چشمان اوخیره شدو با لحنی پر ازحرص که
از م یان دندانهایش بیرون می زد ،به آرامی لبه ی کت او را گرفت و به
خود قدر ی نزدیک کرد:
« فکر نکن اینقدر ساده ام که باور کردم بدون قصد ونیت داخل اتاقی
شد ی که زن من اونجا بوده  !..دفعه ی آخرت باشه دور و بر گیسو می
چرخی ...ام شب هم به خاطر گل ر وی خواهرم اینجا ه ستم .بو ی
گند کار ی هات دن یا ر و برداشااته ،نامردم اگه طالق خواهرم ر وازت
نگیرم» ...
فرزانه برای خ سرو که پر از عقده ای پنهان بود،یک خط قرمز بود و با
وجود زن باره بودنش او را همچنان دو ست دا شت ...با شنیدن این
حرف احساس خطر کرد برآشفت وسیخ های ک
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۳۰ ۲۴.۱۲.۱۶[ ,
باب در دستش را به زمین انداخت و صدای جیرینگ جیرینگ آن ها
میان دادو هوار خسرو گم شد.
« مرتیکه من که معذرت خواسااتم و گفتم از قصااد نبوده ....اصااال
مشکل تو با من چیه ...؟درثانی تو غلط می کنی تو زندگی خ صوصی
من د خا لت می کنی .خواهرتو ،زن م نه  ...نمی فهمی یا برات زیر
نویس برم !.....هیچی هم براش کم نذا شتم ! نذار برای حاج ر ضا و
خانواده ی زنت دهنم ر و باز کنم و بگم که شاااه پساارش با یه زن
ناجور به ا سم سمیرا رفیر بوده ....فکر نمی کنم زن گوگولیت زیاد از
این موضااو ع خوشااش بیاد!؟ حاجی هم قلب ناسااورش تاب بی
آبرویی ر و نداره !»
خساارو که از چند و چون ماجرای آشاانایی فرهنگ باساامیرا اطالع
نداشاات و فقط مابین جمالت باز پرس پرونده که به ر وش خاص
خودش در حدنیاز حرف می زد اساام او را شاانیده بود تصااور می کرد
فرهنگ با سمیرا َسر و ّ
سری دارد تیر آخرش را رها کرد.
«وقتی ساامیرا عکس تو ر و تو ی گوشایم دید و آب از لک و لوچه اش
راه افتاد ،فکر نمی کردبیاد سااراغت و بچه مثبت حاجی هم بهش پا
بده!؟واسااه ی من خونه ی آخرش این که همه می فهمن یه وقتی
سمیرا زن دم د ستی من بوده دوتا شکر خوردم میگم چهار تا غلط
کردم هم م یدازم پاش .تو چی !؟ که حاج رضااا و یه اهل محل به
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سرت ق سم می خورن تا بیای آبروت ر و جمع کنی تمام و کمال رفته
تو فاضالب»!.....
فرهنگ که با هر جمله ی او شعله ور تر می شد آتشفشانی بود که نیاز
به یک تلنگر ساده داشت ....
نفس عمیقی کشید تا بر اعصابش مسلط شود اما خسرو مجالی نداد و
با کف د ست ضر به ای محکم به شانه ی او زد ودر گیری میان شان
باال گرفت هردو هم قامت بودندو می توانسااتند از خجالت هم در
ب یای ند ....فرامرز و فرزا نه پیش از ه مه متو جه ی درگیری بین آن ها
شدند وخود شان را به تراس ر ساندند و مهرانگیز خانوم هم با دیدن
چهره ی هراسااان فرزانه و فرامرز و گام های سااریع و بلندشااان به
دنبال آنها راهی شد.
فرامرز خودش رامابین آنها انداخته وسااعی می کرد آن دو را که مثل
کالف بهم می پیچیدند را از هم جدا کند یکی از غیرت رگهای گردنش
برجسته شده بود و دیگری بی پروا ترسی از آبروریز ی نداشت !
 .مهرانگیز خانوم در حالی که چادرش را زیر بغلش زده و یک چشمش
به داخل سالن پذیرایی بود و چشم دیگرش به نزاع و درگیری بین آن
دو با دست محکم ر وی گونش می کوبید و می گفت  « :یا فاطمه ی
زهرا آبرومون ر فت  »....و گاهی باز وی فرهنگ را می کشاا ید و گاه
باز وی خسرو را ....حا ج رضا هم خاموش و بی صدا باحلقه اشکی در
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چ شمانش در حالی که درد ی در سینه اش تاب می خورد تکیه به دیوار
کنار الهه ایستاده بود .
 .فرزانه با رنگی پریده وچشاامانی بارانی و دسااتانی که می لرزید قر بان
صدقه ی فرهنگ می رفت تا کوتاه بیاید و گاه به خ سرو التماس می
کرد ،عاقبت فرامرز میان آنها ای ستاد و با صدایی پر خ شم اما آه سته از
میان دندان هایش غرید،
« شما دوتا چه مرگتونه ...آبرومون ر و بردید وا سه چی افتادید به جون
هم !...؟ »
نزاع آن دو چیز ی نبود که از چشاام خانواده ی گیسااو دور بماند ....
گی سو در حالی که از ترس رنگ به ر و ندا شت هرا سان نیم خیز شد تا
به تراس برود اما گالب خانوم دساات او را گرفت و دو بار ساار جایش
نشاند و گفت :
« آدم باید خودش عاقل باشااه ،بش این ساارجات  ...دیده ر و ندیده
بگیرید ح ضور ما فقط مهرانگیز خانوم و حاج ر ضا ر و شرمنده می
کنه  ....فرامرز خان داره جداشون می کنه »
سااشس دساات ر وی زانو ی مهرداد که او هم کنجکاو بود تا علت
م شاجره ی بین آنها بداند گذا شت ،از جایش برخا ست و در حالی که
به سمت شومینه ی کنج سالن که به تراس دید ندا شت می رفت ،
ادامه داد:
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« بلند شین بریم اون کنج بن شینیم ،به ر وی خودتون نیارید چیز ی
دیدید».
گرشا سری جنباند واز این پی شنهاد استقبال کرد  ...گلی و مهرداد هم
در حالی چشاامشااان به ساامت تراس بود دنبال گالب خانوم به راه
افتادند اما گی سو د ستهایش از ترس لرزش نامح سو سی دا شت ،دلش
مثل سیر و سرکه می جوشید و می دانست یک سرآن به چشم چرانی
های خسرو بر می گردد ....
گرشا قبل از نشستن ر وی مبل کنار شومینه ،دست سرد و یخ زده ی
گی سو را میان دست بزرگ مردانه اش گرفت و سر بیخ گوش او فرو برد
و زمزمه کرد:
« جو جه برفی ...حر با ما مان گالب  ،بهتره تو ی مشااکالت
خانوادگیشون دخالت نکنیم .نگران نباش »....
گر شا هنوز جمله اش به انتها نر سیده بود که صدای فریاد گونه ی یا
فاطمه ی زهرای مهرانگیز خانو م باعث شااد تا گالب خانوم به
همراه خانواده اش سراسیمه به تراس بروند.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۰ ۲۷.۱۲.۱۶[ ,
" فصل آخر "
پایان شااب نشااینی خانه ی فرزانه با سااکته ی حاج رضااا  ،آمدن
آمبوالنس و گر یه های مهرانگیز خانوم وفرزانه به پا یان رساا ید که در
نهایت باعث شد او را به بخش مراقبت های ویژه بکشاند ....
باغ سیب
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این اتفاق برای فرزانه مثل یک تلنگر او را از خواب ب یدار کرد  .فرزانه
ای که به جای دو ستان سر خوش و خوشگذرانش کنار زنی مثلی گلی
قو ی بودن را رفته رفته یاد می گرفت باور هایش رنگ و بویی تازه پیدا
می کردوفردای شااب مهمانی میان تعجب و نابار وی خساارو ساااک
کوچکی از و سایلش را جمع کرد تا به خانه ی پدریش برود  ...خ سرو
باز وی او را به سمت خود ک شید و به چ شمان او خیره شد و با لحنی
مالیم که دل ر و را نرم کند ،گفت:
« ک جا می خوای بری !...؟بگم غلط کردم خو به  ! ...این داداش
نچسب و چغرت از همون اول هم با من مشکل داشت دعوا ر و هم
ِ
اون شروع کرد».
فرزانه چتری هایش را که بخشی از دیدش را محوکرده بود به کنار ی زد
و با حرص باز ویش را از د ست او بیرون ک شید  ...د ستش را به حالت
افقی زیر بینی اش گذاشت  ،گفت:
« خسرو به این جام رسیده پنج ،شش ساله که دارم تحمل می کنم و
فقط همون پنج ،شااش ماه اول ر و ز ندگی کردم و بق یه اش فقط
تحمل بود ...از زنهای رنگ وارنگی که کنارت بودن خبر دا شتم ولی از
ترس آبرو ریز ی و طالق ت مام این ساااال ها این ه مه ح قارت ر و
تحمل کردم  .مگه دو سااال آزگار به من ساارکوفت نمی زنی که بچه
ات نمیشاااه و ب چه می خوای...؟ خب طالقم ر و بده برو دن بال
زندگیت  ،من احمر دا شتم دادا شم ر و به خاطر تو ،تو ی هچل می
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انداختم تا با مهناز ازدواج کنه ! مهناز ی که زن یکی دی گه بوده و خدا
می دونه چه پس و پنهون های دی گه ای هساات که من ازش خبر
ندارم!»
خ سرو م*س*تا صل ر وی لبه ی تخت ن ش ست آرنجش را ستون پا
هایش کرد و به موهایش چنگی انداخت  ،گفت:
« فرزانه ....جبران می کنم ،من دوسااتت دارم از همون دفعه ی اول
که همراه دو ستت دم نمای شگاه دا شتی ما شین ها ر و نگاه می کرد ی
عا شقت شدم ودعا کردم تا بازم بیای و بتونم آدرس خونه ات ر و پیدا
کنم » ...
فرزانه بر آشفت گویی بزرگترین در وغ عمرش را شنیده باشد ....کشو ی
لباس هایش را رها کردو به سمت او برگشت:
« مثل سگ در وغ می گی  ....ع شر تعهد میاره نه خ*ی*ا*ن*ت
 !....تو یه سادی سمی ه ستی که از هیچ زنی نمی تونی بگذر ی ...مگه
من به تو نگفتم که گی سو تو ی اتاق خواب ما ست داره لباس عوچ
ً
می کنه اونجا نرو  ....ولی عمدا این کار ر و کرد ی ! می دونستی فرهنگ
چقدر غیرتی و ر وی این م سائل ح ساس  ،ولی در ست د ست گذاشتی
ر وی غیرتش »! ....
صاادای فرزانه خش دار بود درساات مثل افکارش واحساااس می کرد
براده های آهن در گلویش جا مانده که با هر آوایی حنجره اش از بیخ
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و بن می سوزد! قدمی پس رفت واز خ سرو فا صله گرفت و بعد ازتاملی
به کوتاهی عمر فرو دادن آب دهانش ،گفت:
« دیگه نمی کشاام  ،دارم زیر بار خ*ی*ا*ن*ت های رنگ و وارنگ
تو له میشم ...من ازت جدا میشم».
خ سرو به یک باره از جایش برخا ست تا به حال فرزانه را این چنین
جسور ندیده بود وترسی ته دلش نشست. !...سینه سشر کرد و صدایش
را در گلویش جا داد و با چشمانی ُبراق شده به فرزانه خیره شد :
« کور خو ند ی  ...خ یال برت نداره که طال قت می دم  ...قانون
ممکلتی که به د ست مردها می چرخه اجازه نمیده به همین راحتی
طالق بگیری ....منی که نه از نفقه و خرج یت کم گذاشااتم و نه از
زندگی و آ سای شت و تا حاال د ست ر وت بلند نکردم .تازه من یه برگه
برنده هم دارم ،تو نازا هسااتی و با این وجود دوساات دارم و حاضاار
نیستم طالقت بدم ».
حاال نوبت فرزانه بود ،لباس در د ستش را به سمت ساک پرتاب کرد
سینه به سینه ی او ایستاد  ...فاصله ای به قدر چند نفس ...
« آقای خساارو ساااالر ی این بار ر و تو کورخوند ی  !....من دیگه اون
فرزانه ی ببو گال بی نی ستم ! پوست انداختم  ،بزرگ شدم ،کنار گلی یاد
گرفتم که به عنوان یک زن برای وجود خودم ارزش قائل باشاام ...
فقط دنبال یه فرصت بودم ،یه تلنگر ! که خودت بهانه اش ر و داد ی
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دسااتم  ...من طالقم ر و ازت می گیرم راه قانونی اون ر و هم پیدا می
کنم و هیچی به غیر از مهرم این خونه با خودم نمی برم »....
فرزانه این را گفت و انگشااتر پر از نگین های الماسااش را از انگشاات
بیرون آورد و ر وی میز کنار تخت گذشت و باقی مانده ی لباس هایش
را به داخل ساک هل داد و همراه مانتو و شالش از اتاق خارج شد و
خساارو را با یک دنیا بهت و حیرت که ر وی موجی از خشاام سااوار
بودتنها گذاشت  ،از خانه بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید.
****
ر وزگار مثل در ی ا ست که همی شه ر وی یک پا شنه نمی چرخد وگاه
قیژ قیژ می کند و به سااختی جا به جا می شااود و گاه نرم و ر وان به
حرکت در می آید و برای حاج ر ضا که او ضاع قلبش چندان چنگی
به دل نمی زد ر وی پاشنه ی نامراد ی می چرخید !...
از یک سو نگران فرزانه و شوهر هردمبیلش بودو از سویی دیگر نگران
ساار و سااامان گرفتن فرهنگ و این که مبادا عمرش کفاف ندهد و
عرو سی پسرش را نبیند و همین امر سبب شد ر وی تخت بیمار ستان
به هول و ال بیفتد تاهرچه ز ودتر بساط عروسی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۸:۰۰ ۲۷.۱۲.۱۶[ ,
آن دو را فراهم کند  ...زمانی که گالب خانوم به همراه خانواده اش به
عیادت آمده بودند اجازه گرفت تا عروسی فرهنگ و گیسو به جای دو
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ماه دیگر به پنج شنبه ی هفته ی بعد موکل شود ،یعنی در ست پنج
ر وزقبل از عروسی برز و و افسانه !....
گالب خانوم مثل همیشه با درایت عمل کرد و ر وی پدر بیمار ی را که
تنها دل خوشای اش دیدن عروسای پسارش بود را زمین نینداخت و
پذیرفت  ...گلی از این همه عجله نارا ضی بود و گر شا هم با او موافر
اما هر دو به احترام تصمیم مادرشان پذیرفتند ...
فرهنگ از این پی شنهاد با لبهایی خندان ا ستقبال کرد  ،اما گی سو علی
رغم تمام میلش ترس گنگی از شروع یک زندگی م شترک ته دلش به
تالطم افتاد  ! ....راهی که یقی نا کو چه پس کو چه هایش پراز پیچ و
خم فراز و نشیب های بسیار بود .
به پیشاانهادمهرانگیز خانوم  ،قرار شااد عروس و دامادفعال از وسااایل
سوییت فرهنگ که تقریبا کامل بود ا ستفاده کنند و به غیر از تخت
خواب و میز آرایش کنار آن گیسااو جهاز دیگری نیاورد تا خانه بخرند
 ...اما قرار شااد ظرف یکی دو ر وز آینده سااوییت را رنگ کنند تا برای
عروس و داماد آماده باشد ...
گلی و گالب خانوم هم از این پیشنهاد استقبال کردند !
گر شا درحالی که لبخندش چال گونه اش را دلخواه تر کرده بود گفت
:ماشااین نه چندان گران قیمت او را که به تازگی خریده اساات را گل
بزنند و ازاین پیشنهاد هم همه استقبال کردند.
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ماه خور شید و فلک د ست به د ست هم دادند تا کار ها بر وفر مراد
دل گیسو و فرهنگ به گردش در آید .
اف سانه در خال ل کار های عرو سی خودش به کمک گی سو آمد و نگار
هم از قافله ی عروس ِک شان عقب نماند و به کمک گی سو شتافت تا
هم ثواب آخرت ن صیبش شود و هم گو شه چ شمی از گر شا  ،که البته

چیز ی هم نصیبش نمی شد !
فرزانه هم همشای خانواده اش در رفت و آمد بود و عزم را سخ دا شت
تا از خساارو جدا شااود ولی تصاامیم گرفت بعد از عروس ای و بهبود ی
حالش پدرش موضو ع طالق را مطر ح کند .
خسرو که خیال پا پس کشیدن نداشت ،لباس ر وباه را از تنش در آوردو
با لباس بره و گردنی کج و گل و شیرینی برای عیادت حاج رضا و عذر
خواهی آمد.
فرزانه هم خیال کوتاه آمدن نداشاات اما مراعات حال پدرش را کرد و
حال و هوای خو شی که این ر وز ها دا شتند و سعی کرد با سیا ست
رفتار کند تا عروسی فرهنگ به خوشی برگزار شود.
مهرانگیز خانوم که رفته رفته د ست خ سرو برایش ر و می شد دیگر او
داماد محبوبش نبود  ،و برای مراعات حال حاج ر ضا از علت دعوای
آنها حرفی به او نزد ،ولی به خاطرعال قه ی خاصاای که به فرهنگ
دا شت با ابرو های هفت و ه شتی ر و به خ سرو ،با جمالت دو پهلو
،گفت:
باغ سیب
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« خسارو خان بحث قوم و خویشای به کنار حداقل حرمت مهمون
تو ی خونه تون را نگه می داشااتید »!...خساارو فقط به عذر خواهی
کوتاهی بسانده کردوقت رفتن با همان ادبیات نافرمش ر وبه فرزانه با
عتاب گفت « :فرزانه جمع کن بریم »...فرزانه در حالی که حرص
های انباشته ر وی دلش رازیر دندان می جوید تکیه بر سیاستی که پیش
گرفته بود عروسی فرهنگ را بهانه کرد و با او نرفت.
برای فتوحی ها و دو ی ماراتون بین شاد ی و غ صه  ،شاد ی ها یک
نفس می دوید و غ صه ها را پ شت سر جا می گذا شت.گی سو سهم
بساازایی در برنده شاادن شاااد ی ها داشاات  !.....او با مناعت طبع
حساب جیب فرهنگ را می کرد و فرهنگ شرمنده ی این بزرگوار ی
می شد !
حلقه های ساده بدون هیچ نگینی و لباس عروسی ساده تر  ،تعجب
های فرزا نه و ال هه و بیش از ه مه مهرانگیز خانوم را برانگی خت .
فرهنگ د ست ر وی گران ترین اجناس می گذا شت و گی سو آن را پس
می زد و با خنده می گفت « :حاال اگه ِبرند نداشااته باشااه چی میشاه

!...؟» سااشس برای این که غرور مردانه ی او را به باز ی نگیرد  ،خیلی
جد ی می گفت« به قول مامان بزرگ گال بم آدم باید خودش عاقل
باشااه مگه قرار نیساات تا سااال دیگه خونه بخریم پس باید دو ر و بر
خر ج های اضافی ر و بگیریم ».
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مهرانگیز خانوم با تح سین نگاهش می کرد ومدام خرید عرو سی او را
با الهه مقای سه می کرد که کمر شان زیر بار ولخرجی های ریز و در شت
او خم شد بود.
گی سو به تنها چیز ی که فکر می کرد شاد ی بود و شاد ی را در سادگی
می دید و البته در لبخند های همسفرش که به قول دایی گرشا با دلش
نساابتی هم پیدا کرده بود و خود را برای یک زندگی مشااترک با تمام
پیچیدگی هایش آماده می کرد .
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۳۸ ۲۸.۱۲.۱۶[ ,
خب بد شانسی همین است دیگر  .....حتما نباید شاخ و دم داشته
باشد تا اسمش بد شانسی باشد!.
در بهترین ر وز ز ندگی اش که گاهی در ر و یا هایش آن را هم می د ید
 ....صبح ر وز عرو سی  ،فرهنگ وقتی برای بردن او به سالن آرای شگاه
آمده بود  ،سر به هوایی هم به سراغش آمد و پایش ر وی آبی که از شب
گذشته کنار جوب یخ بسته و مثل شیشه صاف و یک دست شده بود
سر خورد ،به داخل جوب سرنگون شد و مچ پایش به ناکجا آباد در
رفت !...البته جای شااکرش هم باقی بود که داخل جوب به غیر از
مقدار ی برف دود گرفته ی چند ر وز پیش  ،که خاکسااتری رنگ می
نمود آبی وجود نداشت ....
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فرهنگ با سقوط نابه هنگام گی سو هرا سان به سمتش دوید فرزانه
هم پ شت سرش ......فرهنگ شتابان زیر باز وی او را گرفت و او را از
داخل جوب که پهنایش به قدر یک گام بلند بود بیرون کشید !...
خجالت را می توان ست پس و پ شت خم ابرو وناز دخترونه اش پنهان
ک ند ،ولی دقی قا نمی دانسااات درد مچ پایش را چگو نه مخفی
کند!فرهنگ دل نگران به صااورت رنگ پریده ی او و چشاامانی که از
درد ر وی هم فشرده می شد ،چرخی داد وشتاب زده ،سوال کرد:
« عزیزدلم حواست کجاست خوبی !.....؟»
در مورد حواسااش  ،نمی توانساات حقیقت را بگوید ! چون آن وقت
باید می گفت شش دونگ حواسش پی او بود وناچار شد ،سکوت را به
جای جواب بگذارد !...
کوتاه سری جنباند خوبمی هم زیر لب گفت و سعی کرد ر وی پایش
بای ستد ،اما درد ی تیز از مچ پایش شروع و تا کشاله ی رانش امتداد پیدا
کرد.
 .سر به هوایی که یک سرش به عشر می رسیدبا بد شانسی هم پیمان
شدند و کار خود شان را به نحو اح سنت انجام دادند !...او را به جای
سالن آرایشگاه راهی درمانگاهی که همان نزدیکی ها بود ،کرد ....
البته فرزانه هم بیکار نن ش ست و گلی را با خبر کرد ،او هم سرا سیمه به
درمانگاه آمد گالب خانوم وگرشاهم به دنبالش....
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گالب خانوم بدون توج ه به غرو لند و اعتراچ پرستار که پشت در اتاق
ایساتاده و می گفت یک در رفتگی سااده ی مچ پاسات ویک همراه
کافی ست ،نیاز ی به ق شون ک شی هم ندارد !باپرد ست او را محکم پس
زد و داخل شد و گلی و فرزانه و گرشا راپشت در جا گذاشت.
گیسو با دیدن مامان بزرگ خوش عطر بویش در حالی که ر وی تخت
ن ش سته و پاهایش هم دراز بود...جان به کالبدش برگ شت سالم بی
جان و رمقی گفت  ،اما سالم فرهنگ که کنار تخت ای ستاده بود بلند
و رساا بود .....گالب خانوم ،ببخشاید ی به دکتر پشات میز گفت به
کنار گی سو آمد پر چادرش رازیر بغلش زد و در حالی که از نگرانی صداش
می لرزید ،گفت:
« آدم باید خودش عاقل با شه ...آدم ر وز عرو سیش نباید حوا سش ر و
جمع کنه ! حاال فام یل داماد پچ و واپچ می کنن که عروس از هول
حلیم افتاده تو ی دیگ »...
فرهنگ به سااختی لبخندش را م یان لبهایش محصااور کردود کتر
عاقله مرد ی بود با قد ی متوسط و شکمی قدر ی بر آمده ،ر وی کاغذ
پیش ر ویش چیز ی یادا شت کرد ،از پ شت میز بلند شد و با لبخند ی
به کنار پای گیسو رفت  ،وهمانطور که مچ پای در رفته ی اودر دستش
بود ونگاهش به چشاامات تر او  ،گفت«:به به پس امشااب عروسایه
،عروس خانوم مبارک باشه »
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دکتر این را گفت مچ پای گیسااو را چنان م یان دسااتان مردانه اش
پیچاند که صاادای تر آن همراه جیغی که گیسااو کشاید همراه شااد
ودستش میان انگشتان بلند و کشیده ی فرهنگ گره....
*
مچ پای به ناکجا در رفته به سرجایش برگ شت  !..هرچند پایش ،درد
و زق زقی پر ز ور ی دا شت ،ولی مانعی ن شد تا خللی به مرا سم کوچک
عروساای آنها وارد کند! ..بعد از یک ساااعت اسااتراحت راهی سااالن
آرایشگاه شدند..
برای او که بدنش به خاطر زمین خوردن ،کوفته شااده بود مچ پایش
هم ز وق ز وق می کرد ن ش ستن بر ر وی صندلی آرای شگاه سخت ترین
کارها بودودلخوش به این بود که مجلس کوچک شان مختلط ا ست
ومی بای ست شال سر کند و نیاز ی به درست کردن موهایش ندارد !...
اما خانوم آرای شگر که اع صاب در ست و ح سابی ندا شت ،ابرو های تتو
شده اش را باال و پایین انداخت ودر حالی که از آینه او را تما شا می کرد
،کرم پودر را در دستش تابی داد و با صدای ریز و جیغ جیغی اش ،گفت:
«چه معنی داره عروس موهاش ر و درست نکنه !؟ آخر شب که دوماد
موهات ر و می بینه...در ضمن قانون این آرایشگاه این که عروس باید
موبایلش ر و خاموش کنه من حوصااله ندارم عروس همش ساارش
تو ی موبایش باشااه.این ر و فرزانه جون که مدام میاد پیش من خبر
داره»...

791
سشس پشت چشمی هم نازک کردو مشغول شد و هنرمندانه از صورت
معمولی او که به غیر از چشم های خوش طر ح ونگارش بقیه اجزا آن
معمولی بودند یک پری ر ویی دل ر با ساخت ...
موهایش را هم با دقت س شوار ک شید و انتهای آن را منگول منگول
کرد و ر وی شانه هایش ریخت  .وقتی موهای بلند و تیره ای که مثل
شنلی مشکی ر وی شانه ها یش نشست زیبای پیراهن دکلته ی ساده
ی او را دو چندان کرد ،که به جز چند برش و انحنایی ساده ویک کت
آستین بلند سنگ دوز ی شده چیز ی دیگر نداشت .
حس ختام آن شااال ساافید ی حریری بود که ر وی موهای پریشاان
نشست  ،البته منگول منگول موهایش به طرز دلنشینی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۳۸ ۲۸.۱۲.۱۶[ ,
از زیر شال بیرون ماند و در آخرتلی پر از شکوفه های سفید پارچه ای
که در یک ردیف پ شت سرهم ن ش سته بودند ،هم ر وی پی شانی جایی
باالتر از ابر وهایش قرار گرفت.
البته به خاطر مچ پای پر دردسرش از خیر کفش های پاشنه بلند تر
تقی سفید رنگش گذشت و مجبورشد صندل های سفید بدون پاشنه
که فرهنگ به سلیقه ی خودش خریده بود ،به پا کند .
فرزانه با د یدن او در لباس عروساای و چهره ی متفاوتش با د یده ی
تحسین نگاهش کرد وفقط یک کالم گفت «:ماه شد ی»....
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اما فرهنگ او را شکوفه ی سیبی دید که ر وی شاخه به وقت بهار دل
به نساایم اردیبهشاات داده و همراه آن به ر*ق*ص در می آید .و زیر
سنگینی چندجفت چ شم که شامل خانوم آرای شگر و شاگردانش می
شااد وفرزانه هم جزو آن بود! بی آنکه از زیبایی او تعریف کند با لحنی
مردانه ،کوتاه پرسید:
« خوبی ....مچ پات بهتر شده!...؟»
گی سو لبخندش شکفت نیاز ی به تعریف و تمجید فرهنگ نداشت و
حرف دل او رااز نوازش چ شمان و لحن خا صش می فهمید.خوبمی
زیر لب گفت و با صدای او جایی کنار گوشش سر برداشت و نگاهش را
به باال کشاند.
«زیر باز وت ر و می گیرم و به من تکیه کن تا به پات فشار نیاد»....
گیسو همان کرد که او گفت  ،به او تکیه کرد از حاال تا آخر عمرش....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۰ ۳۰.۱۲.۱۶[ ,
برای اهالی کوچه در دار که همسایه حکم قوم و خویش را داشت و بی
منت شریک سفره ی غم و شاد ی یک دیگر بودند ،ر وز عرو سی پ سر
حاج ر ضا شاد ترین بهانه بود تا باز هم کنار هم با شند ،برای همین
آ ستین های همت راباال زدند و سرتا سر کوچه را چراغانی کردند ری سه
های رنگی در هوای تیره و تار بعد از ظهر زم*س*تانی از کوچه در دار
یک داالن نورانی ساخت .المپ های رنگی سبز و قرمز مثل سیبی که
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از شاخه آویزان ا ست از سیم ها آویخته و با وزش باد به ر*ق*ص در
می آمد.
گر شا و برز و به همراه فرامرز کنار در حیاط داخل کوچه ای ستاده بودند
.گیتی هم در حالی که که یک چشمش پی گرشا بود  ،به همراه خانوم
مشیری خوش دل و ز بان منقل به دست کمی آن سو تر چشم به راه
بود ند تا به محض رساا یدن ماشااین عروس اسااش ند ر وی آتش
بریزد...البته گوساافند بینوایی هم که چیز ی به پا یان عمرش باقی
نمانده بود داخل ح یاط به درخت توت بسااته شااده بود و برز و
هرزگاهی که از کنارش رد می شد دستی نوازش وار به سر او می کشید.
با آمدن عروس و داماد همه به استقبالشان رفتند وهلهله ای از شاد ی
به پا شد .خانوم م شیری ا سشند ر وی آتش ریخت و آوای کل ک شیدن
ها فضا را پر کرد و نگاه مشتاق رهگذران به سمت عروس وداماد کج
شد ،بعضی ها «الهی خوشبخت شید ی » زیر لب می گفتند و رد می
شدند و برخی هم جفت پا به تما شا ای ستاده بودند ،آنهاهم سهمی
،حتی کوچک در این شاد ی داشتند.
فرهنگ هر بار با دیدن چهره ی گیسااو ،که امروز شااباهت غریبی به
شکوفه ی سیب پیدا کرده بود ،دلش در سرا شیبی از خو شی به پایین
ُسر می خورد ،و مثل یک جنتلمن به گی سو کمک کرد تا از ما شین
پیاده شود ،و از آن جایی که ب سیار مالحظه کار بود آه سته زیر گوش او
زمزمه کرد:
باغ سیب
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« عزیزم در ست نی ست  ،جلو ی این همه چ شم زیر باز وت ر و بگیرم
،ولی دستت ر و می گیرم و سعی کن فشار به پات نیار ی و به من تکیه
بد ی ...از ماشااین که پیاده شااد ی چادرت ر و خودم میندازم ر وی
سرت».
فرهنگ این را گفت و به محض پیاده شدن گی سو از ما شین ،چادر
سفید بختش را ر وی سرش پهن کرد...
گالب خانوم با دیدن گیسو  ،اشک هایی را خیال سر ریز شدن داشتند
را با پر ر و سری گرفت ،گلی خانوم با حظی وافر زیر لب قر بان صدقه
اش می رفت و گر شا ومهرداد هم با لبخند ی از سر تح سین خیره به
او بودند...

َ
آقای م شیری دف به د ست ،پیش پای عروس وداماد ی که در حیاط
ایسااتاده بودند ،خوش می نواخت وگاهی م یان ِکل کشاا یدن ودود
َ
اسااشند ی که فضااای ح یاط را پر کرده بود ،هنرمندانه دف را باال ی
سرش می برد و به دور خود با ر*ق*ص پا می چرخید و صدای کف
زدن ها به هوا می رفت.
مبلمان سالن پذیرایی خانه ی حاج ر ضاجمع شدبود و به جای آن
دور تا دور میز و صندلی های یک سان چیده شد  ،و به سلیقه ی الهه
ر وی هر میز کنار شاایرینی و میوه ساابد کوچکی از گل رز قرار گرفت
....و سفره ی عقد کوچک ،اما شیک و چ شم نواز ی باال ی سالن
پهن شااد ،قاب عکس کوچک بابا فر خ گیسااو ،همان عکساای که
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همی شه باال ی تختش به دیوار ن صب می کرد هم جایی باال ی سفره
قرار گرفت.
او ضاع عرو سی کوچک آنها به ر وال بود  ،شاد و خرم  .....هیچ چیز
نمی لنگید به غیر از پای گی سو که به خاطر ف شار هایی که مدام به آن
می آورد  ،دردش از زق زق گذشااته بود و مجبور شااد قبل ازخواندن
خطبه ی عقد دوتا مسکن با هم بخورد !
مهرانگیز خانوم هرچند راه به راه قر بان صدقه ی گی سو نمی رفت ،
ولی دلش از عدوات و جنگ نساابت به او خالی شااده بود و بزرگوار ی
گی سو را به وقت خرید عرو سی جبران کرد و زیر لفظی یک د ست بند
پرو پیمان به دستش آویخت و بعد از آن که بله ی گی سو به پرواز در آمد
 ،به همراه حاج ر ضا یک سرویس طال ی چ شم گیر هم به او هدیه
دادند .حاج ر ضا پی شانی گی سو راب*و* سید و مهرانگیز خانوم قر بان
صاادقه های از ته ته دلش را خر ج فرهنگ می کرد .آقای مشاایری
َ
خوش ذوق هم با کنار رفتن آنها دف را باال ی ساارش می گرفت و
ُ
هنرمندانه انگشااتانش را ر وی پوساات نازک و ترد آن به ر*ق*ص در
می آورد.و این کار برای تمام مهمانانی که هد یه هاشااان را می دادند
تکرار می کرد.
بازار دیده ب*و*سی و هدیه دادن داغ داغ شد ....هر کس به فراخور
وضعیت مالیش هدیه ای به آنها می داد.
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خ سرو که خطر از د ست دادن فرزانه را بیخ گو شش اح ساس می کرد!
غافله را رها نکرد و باظاهری ب سیار شیک ومرتب قبل از مرا سم عقد
خود را رساااند  ،چیز ی که فرزانه انتظارش را نداشاات ! خساارو چنان
رفتار می کرد که گویی اتفاقی نیفتاده اساات ! وگاه با ادب یات خاص
خودش زیر گوش فرزانه پچ پچ می کرد :
« خو شگله ،ام شب با من بر می گرد ی خونه نه ازت ن شنوم که هیچ
َ
رقمه تو کتم نمیره »!...و فرزانه به خوش خ یالی او لبخند ی می زد و
خسرو آن را به پای خودش می نوشت !
برای فتوحی ها که آن ر وی خسرورا هم دیده بودند ،حضورش خیلی
سنگین می نمود ،در ست مثل رقم سنگینی که از طرف خودش و
فرزانه به عروس و داماد هدیه کرده وفرهنگ با میلی برای حفظ آبرو
پذیرفت .و گیسااو درحالی که نگاهش به زیر بود به تشااکری کوتاه
بسنده کرد .
هدیه ی مشترک گرشا و مامان گال بش تراول های درشتی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۰:۳۰ ۳۰.۱۲.۱۶[ ,
بود که تعداد آنها همه را شااگفت زده کرد .گلی و مهرداد هم ساانگ
تمام گذا شتن پول پیش خرید یک ما شین تولید داخل ک شور را به
آنها هدیه کردند .فرامرز دلش می خوا ست محبت های فرهنگ را به
طریقی جبران کند اما شرایط بد مالیش اجازه نمی داد و به همراه الهه
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به هر کدام یک سااعت نفیس هدیه داد  .و پیش از رفتن زیر گوش او
آهسته آنچنان که گفتگوشان دونفر باشد پچ پچ کرد:
«داداش مبارکت باشااه  ...برادر ی ر و در حر من بی فکر تموم کرد ی
شرمنده که نمی تونم جبران محبت هات ر و بکنم ».
ساشس چنان او را در آغوش کشاید که همه به وجد آمدند  ،کف زدند
،سوت کشیدند و نور فلش دور بین ها به پرواز در آمد.
ً
میان هدایا که عموما یا ّسکه بود یا پول ،هدیه ی دکتر هومن ریاحی
هم چشم گیر بود ویک سرویس طال ی سفید با نگین های ّبراق که
زیر نور سالن می درخشید.
هومن که زمانی هم پیاله و رفیر گرمابه و گل ستان خ سرو بود ،مدتی
بود که دیگر به او محل نمی داد ،به محض اینکه تبر یک گفت و از
سفره ی عقد دور شد ،خ سرو با چند گام بلند خود را به او ر ساند و
چیز ی زیر گوشااش پچ پچ کرد  .جمله ای که به یک باره صااورت
گندمی هومن را تا ال له ی گوش هایش ساار خ و برافروخته کرد! و
فرامرز و برز و متوجه ی ان شدند.
م یان شاااد ی که هلهله می کردو پا ر وی زمین می کوب ید ،همه به
صااف می آمدندو با هزاران آرزو ی خوب ودعای خیر هدیه ها را می
دادند و می رفتند تانوبت دیگری شود و آخر صف برز و و افسانه بودند!
هدیه ی آنها هم یک ّسکه بود.
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اطراف عروس وداماد که قدر ی خلوت شد ،برز و به همرا آتیششاره اش
«اف سانه » قدم پیش گذا شت و برادرانه دو ست دوران کودکی اش را در
آغوش گرفت ،همان که همراه او در کوچه در دار پا به توپ می زد و به
و قت تنبلی مشاار هایش را به او می سااشرد تا براش آن ها را
بنوی سد!...دو ستی که بی منت و چشم داشتی ،مرام و معرفت دو ستی را
خرجش کرده بود .برز و میان غلیان احساساتش زیرگوشش زمزمه کرد
 «:قر بون اون فرهنگ وادبت برم مبارکت باشه با مرام»....
افسانه که آن دو را سرگرم نوستالژ ی های شان دید ،سر بیخ گوش گی سو
فرو برد و پچ پچ وار حرفی که ساار ز بانش مانده بود و مدام قلقلکش
می داد ،اما فرصتی برای گفتنش پیدا نکرده بود زیر گوش او زمزمه کرد:
« خیلی خو شگل شد ی عروس د ست و پاچلفتی ! ،مبارکت با شه
 ...زد ی کاسااه و کوزه ی امشااب فرهنگ بدبخت ر و به هم ریختی
 !....این ر و از من بشرس »....
َ
افسااانه که ذا تا حب بی ح یایی قورت داده بود و ب عد از صاای غه ی
محرمیت بی حیا تر هم شده بود! باز هم حرفهایش بو ی بی حیایی
می داد .گیسااو ابرو هایش را قدر ی در هم تاب داد و در حالی که درد
پایش کالفه اش کرده بود با صدای نرمی ،گفت:
« افسااانه ول کن این حرفها ر و  !....برویواشااکی به مامانم بگو یه
مسکن دیگه بده از بس سر پا بودم و به پام فشارآوردم ،درد مچ پام غیر
قابل تحمل شده»!...
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سشس با سر به نگار که کنجی تنها نشسته بود،اشاره کرد:
« اف سانه ،نگار دو ست دان شگاهیم  ،همون که برات تعریفش ر و کرده
بودم  ،اومده وک سی ر و این جا نمی شنا سه هواش ر و دا شته باش نذار
امشب تنها بمونه »...
افسااانه چتری های فرفری اش را صاااف کرده و کج ر وی صااورتش
ریخته بودرا پس زد ،خب بدش نمی آمد درآینده یک دکتردیگر هم به
دوساتانش اضاافه می شاد...با این فکر ابرویی باال انداخت زیر بازوی
برز و را که یک خط در میان تبریک می گفت گرفت و بعد از تبریک به
فرهنگ از آنها دور شدند.
فرهنگ تمام مدت حوا سش پی گی سو کمندش بود و پی فر صتی تا
اطرافش قدر ی خلوت تر شود وحال او رابشرسد ویک جمله عاشقانه
به پایش بریزد ،اما مجالی پیدا نمی کردو هر بار چیز ی مانع می شااد
این بار بهانه اش فرزانه بودکه با صاادای بلند هم نوا با دف آ قای
مشاایری ر وی یک خط ممتد یک جمله را تکرار می کرد ومی گفت :
« داماد ،عروس را بب*و*س ،داماد عروس ر و بب*و*س »....
با صدای فرزانه ،کل کشیدن ها همراه صدای کف زدن ها به پرواز در
آمد ،گلی خانوم به کنار فرهنگ رفت و مهرانگیز خانوم هم پهلو ی
گی سو ای ستاد .فرهنگ معذب از نگاههایی که ر وی او چر خ می خورد
با لبخ ند ولحنی مردا نه معترچ شاااد «:با با تو ر و خدا دسااات
بردارید...این کار هاچیه !؟ »
باغ سیب
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گیسااو هم درد پایش رافراموش کرده بود ود عا می کرد ز ود تر از این
موقع یت ن جات پ یدا کند  ...فرهنگ م یان اصاارار های جمع که
خ یال کوتاه آمدن نداشااتند و هم صاادا با هم می گفتند « دوماد
عروس ر و بب*و*س » تسلیم شد قدر ی به خم شد و پی شانی گیسو
را نرم ب*و*سید .
با ب*و*سه ی فرهنگ که بر پی شانی گی سو به جا گذاشت ،چتری از
نقل های ریز بر سر شان پهن شد و بار دیگر میان کل ک شیدن ها ،
فلش دور بین ها به پروازدر آمد.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷[ ,
در اتاق خواب م شترک مهرانگیز خانوم و حاج ر ضا بازار شامی به پا
بود آن سرش نا پیدا و گویی بمبی از لباس در آن منفجرکرده بودند!
فرهنگ نگاهش را از ر وی گی سو بردا شت و در اتاق را ب ست و حجمی
از همهمه و شاد ی ،بگو بخند را پشت در جاماند .البته نه برای جیک
جیک عاشااقانه ی دونفره  !...بلکه چندین جفت چشاام هم به
صااف همراهی شااان می کردند !....اول صااف گالب خانوم بود و
بعدآن گلی و گرشا و آخر صف ودکتر هومن ریاحی ایستاده بود .
فرهنگ دلواپس پای گی سو ،با گام های بلند  ،پیش از همه به سمت
تختخواب رفت ،خم شد و تلی از مانتو و شال مهمانان راکه ر وی هم
تلنبار شده بود را پس زد ،گی سو معذب از ح ضور هومن  ،بی توجه به
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شلوغی اطرافش کالفه از دردمچ پا در حالی سعی می کرد لنگ نزنده
لبه ی تخت نشست.
گلی دل نگران پای گیسو ر و به هومن شد ،گفت:
« شرمنده آقای دکتر مزاحم شما شدیم »...
هومن اخم هایی را که میان پیشااانی اش به جامانده بود و باعث آن
پچ پچ های خساارو زیر گوشااش بود  ،پس زد ،دسااتی به گره کروات
ساارمه ای اش کشاا ید آن را شاال تر کرد و در جواب گلی خواهش
میکنمی گفت ،سشس عکس های رادیولوژی راجلو ی نور گرفت وبعد
از تاملی کوتاه کنار پای گیسو زانو زد و پرسید:
« خب عروس خانوم ،شااکر خدا ر باط پات آساایب جد ی ندیده و
فقط دچار کشاایدگی شااده  ،ولی این دلیل نمی شااه که تمام ر وز ر و
بهش فشار بیار ی؟»
ابرو های خوش حالتش را درهم فرو برد  ،آنقدر اضااطراب این ر وز در
دلش قل قل می کرد که جایی برای فکر کردن به پای آساایب دیده
اش نداشاات ! نگاهش را به ر وی چشاامانی که به دورش حلقه زده و
دل نگران او راتماشااا می کردند چرخی داد  ،سااشس قدر ی پایین
لبا سش را باال زد و مچ پای را ستش را پیش آورد که شبیه به بال شتکی
بیضی متورم شده بود .
گالب خانوم بی طاقت چهار زانو کنار پای گی سو ر وی زمین نشست و
در حالی که کف د ستش را ر وی پا گذا شته و آرنجش رابه حالت پرانتز
باغ سیب
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ُ
درآورده بود با دیدن ورم پای او ُنٌچ نچی کرد ،ساری به اطراف تکان
داد و با لحنی پر از شماتت سر برداشت ر و به گیسو ،گفت:
«آدم باید خودش عاقل باشه ...از قدیم گفتن لجباز ی آدم ر و ته چاه
میندازه ! دکتر گفت نباید به پات فشااار بیار ی و باید عصااا دسااتت
بگیری ها به خرجت نرفت ! هی گفتی خوبم ومی تونم بدون ع صا
راه برم و کی با لباس عرو سی ع صا د ستش می گیره و جلو ی مهمون
ها زشته »!....
گر شا م سیر نگاهش را از اخم های درهم گی سو وچ شمانی که به زیر
افتاده بود ،گرفت ،کوتاه ولی مودبانه نقطه ای برای پایان جمله های
گالب خانوم گذاشت:
« مامان لطفا ....خواهش می کنم اتفاقیه که حاال افتاده»....
هومن مچ پای او را بر اندازکرد با دیدن ورم آن کبود ی که دایره وار دور
مچ پایش حلقه زده بودسر برداشت  ،گفت:
«دختر خوب  ،چه جور ی این درد ر و از صاابح تا حاال تحمل کرد ی
!؟ باید به حرف دکترگوش می داد ی ،این بانداژ به تنهایی کافی نی ست
ومی بای ست از ع صا ا ستفاده می کرد ی احتماال از کمشرس آب یخ هم
استفاده نکرد ی وگرنه این قدر متورم نمی شد »
گوشه ی لبش به سمت باال کج شد به یاد کی سه ی یخی بینوایی افتاد
که زیر حرارت بخار ی برقی زیر پایش یک ر بع هم دوام ن یاورد و دیگر
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هم تجدیدش نکرد  ....شرمنده باز هم سکوت را به جای جوابش
قرار داد.
هومن د ستی به زانو گرفت از جایش بلند شد ور و به فرهنگ ونگاه
نگرانش سرش راچرخاند :
« تا پایان مرا سم ام شب نباید دیگه ر وی پا بای سته  ،یه چهار پایه زیر
پاشااون بذار ،از دار وخانه براشااون کیسااه ی آب یخ هم بگیر وبعد
ازمراسام عروسای بهتره دو باره یه متخصاص اورتوپد مچ پاشاون ر و
ببینه »،
سااشس لنگه کفش زنانه ای که زیر پایش بود رابا نوک پا به ساامت
دیگری هل داد ودر حالی که از اتاق خارج می شااد تا آنها راحت تر
باشند ادامه داد:
« اگه امری بود بازم در خدمتتم».
بابیرون رفتن هومن ،گالب خانوم که همچنان از بی فکری گیسااو
عصبانی بود ،دستی به زانو گرفت یاعلی گویان از جایش برخاست ور و
گلی ،گفت:
«بهتره ما هم بریم بیرون خوب یت نداره ،کل قوم وخویش عروس
چهار نفره که سااه تاش چشیدن تو ی این اتاق  ...بچه ام مهرداد هم
تنها مونده ...گرشا مادر تو هم برو دار وخونه کیسه ی آب یخ بگیر »..
گلی سری جنباند با قدم های بلند به سمت گی سو رفت در حالی که
شال حریر را از سرش بر می داشت تا موهایش را مرتب کند ،پرسید :
باغ سیب
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« قر بونت برم ...مچ پات خیلی درد می کنه؟»
سری کوتاه باال انداخت و لبخند ی ر وی لبش ن شاند «:چرا نگرانی؟
خوبم به خدا»..
گر شا با دیدن موهای منگول منگول گی سو که بی قید به ر وی شانه
اش رها شااده بود برای این که او را از زیر بار ساارزنش نجات دهد با
لبخند ی کنج لبش  ،حرف را به سمت دیگری چرخاند :
« چه خوشگل شد ی جوجه برفی »....
سشس با موبایلش از او عکس انداخت و همراه گلی و گالب خانوم از
اتاق خارج شد.
با رفتن آنها خلوت شان دو نفره شد و سکوتی دل چ سب بین شان
جار ی ....نگاه م شتاقش فرهنگ دمی از هم سفرزندگی اش جدا نمی
شد جوجه برفی گرشا ،برای او حکم شکوفه ی سیب را داشت .
باز هم د
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷[ ,
رقالب مجنون فرو رفت و قامتش به پای لیلی اش خم  .اصااال در
َ
خلوت فرهنگ دیگری می شد و کلمات شر و َر ق و اتو کشیده اش

َپر می کشید و به جای آن عزیزم دلمی از ته ته دل و جانش می نشست
و جمالت عاشقانه برای نوازش از راه می رسیدند.
فرهنگ جفت او ر وی لبه ی تخت ن ش ست و د ستی نوازش وار به پچ

و خم های انتهای موهای او کشیدنرمی مخمل در ذهنش تداعی شد
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.د ستش را به همراه نگاهش قدر ی باالتر برد ،به پی شانی اش ر سید و
ِتلی که پر از شکوفه ی سفید بود ،سر انگ شتان م شتاقش باچ شم ها

همراهی کردند ونوازش هایش را تا پشت پلک گیسو امتداد پیدا کرد.

گیسااو که دلش مثل دریا به وقت طلو ع وغروب خورشااید آرام بود ،
بدون ه یچ تالطمی و با ر ی تم نرم و ی کنواختی می تش ید وقتی
سارانگشاتان فرهنگ به پلک هایش رساید سارریز از حس آرامش و
خو شی چ شم هایش راب ست و مژه های بلند ریمل خورده اش مثل
بال پروا نه ای ر وی هم اف تاد و نفس های فره نگ را جای ک نار
گوشش شنید :
کی میگه شکوفه ی سیب فقط مال ف صل بهاره !....؟ خوش به
حال من که تو ی دل زم*س*تون خدا بهم یه شااکوفه ی ساایب
هدیه داد.خیلی خوشگل شد ی»....
فرهنگ جمله به جمله می گفت هر جمله یک لبخند تازه برلبان
گی سو می کا شت..نفس های فرهنگ که از گردنش دور شد چ شم
هایش را باز کرد و او را با چشاامانی که از خوش ای چراغانی بود ر وبرو ی
خود دید  ،گفت:
« ببخشااید ...با ساار به هوایی من بهترین ر وز زندگیمون ر و خراب
کردم».
ابرو های بلند فرهنگ به شااکل تصاانعی درهم فرو ر فت ،ساار
انگشااتانش را نرم و نوازش وار از کنار شااقی قه ی او ُساار داد و از کنار
باغ سیب
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چ شمش به ر وی گونه و کنار لب هایش ر سید و آه سته مثل حرکت
سرانگشتانس نجوا کرد:
« هیس....عزیزدلم عذر خواهی برای چی !....؟ تو بهترین ات فاق
زندگیم هسااتی ،قول م یدم از حاال تا آخرین نفساام مردونه کنارت
باشم».
سشس با چشم وابرو به میز آرایش کنار تخت اشاره کرد ،مسیر نگاهش
باز به سامت گیساو برگشات ودرحالی که یک تای ابرویش را باال داده
بود،پرسید :
به نظرت تو ی وسایل مامان مهری یه رژلب پیدا میشه تا وقتی رژلبت
پاک شد دو باره تجدیدش کنی و دستمون ر و نشه !....؟»
گو شه ی لبش به سمت باال کج شد و دلش ناخوا سته در سرا شیبی از
شوق سقوطی آزاد کرد ،نگاهش هم مثل لبهایش می خندید :
« فکر می کنم پیدا بشه»...
همین جمله جواز ی شد تا نفس هاشان با هم گره بخورد.
****
شب عرو سی به پایان ر سید و عروس و داماد بعد از رفتن مهمانان به
جای رفتن به خلوت دونفر شان سراز درمانگاه شبانه ر وز ی در آوردند
و مجدد از پای گیسااو عکس گرفتن و به جای بانداژ مچ بند به پایش
بستند و با یک عصا راهی خانه ی بخت شد .
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وقتی که هر دو پایین پله های سویت فرهنگ ای ستادند ،عقر به های
ساعت سه صبح را نشان می داد و اولین ر وز زندگی شان آغاز شده بود
 ،گلی خانوم مثل ابر بهار به پهنای صورتش ا شک می ریخت و بعد
ب*و*سیدن صورت فرهنگ میان هر هقش ،گفت:
« مواظب بچه ام باش  ،من با چنگ و دندون این دختر ر و بزرگ
کردم ».
گالب خانوم هم حال و ر وز ی بهتر از گلی ندا شت اما قدر ی خود دار
تر بود  ،دساات ر وی باز وی فرهنگ گذاشاات تا او را بب*و*سااد
،فرهنگ قامتش قدر ی خم شد وگالب خانوم قبل از ب*و*سیدن
اوچند جمله زیر گوشش پچ پچ کرد ،فرهنگ سری جنباند و کوتاه با
سرو چشمی فرو افتاده ،گفت:
« چشم گالب خانوم خیالتون راحت »....
مهرداد پی شانی گی سو راب*و* سید و فرهنگ را در آغوش گرفت و باز
هم تبریک گفت .گرشااا که تیز ی اشااک چشاامانش را می سااوزاند و
نگران فرو افتادن آن بود  ،قدمی پیش گذاشاات گیسااو رامحکم میان
باز وانش جا داد واشااک های گیسااوهم جار ی شااد ،سااشس اورا
ازخودجداکرد  ،پیشانی اور اب*و*سید،گفت:
« خدا رحمت کنه امیر ّ
فر خ پدرگیسو ر و ،اگه امشب این جا بود،دست
دخترش ر و تو ی دساات دامادش می گذاشاات و با اجازه ی مامان
گالب امشب من به جای اون خدا بیامرز این کارروانجام میدم»...
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گر شا این را گفت د ست گی سو راگرفت و در د ست فرهنگ گذا شت .
فرزانه و الهه می خواستند ِکل بکشند  ،اما گالب خانوم مانع شد تابی

به چشمانش داد ،گفت:

«هیس  !....آدم باید خودش عاقل با شه ساعت سه صبح هم ساده
ها خوابن ..یه صاالوات بفرساات ید ک فا یت می کنه تا این دو تا ر و
بفرستیم سر خونه و زندگیشون »...
سشس به سمت گی سو رفت  ...تمام کودکی او پیش چ شمش جان
گرفت  ،ازدندان درآوردنش گرفته تا مدرسااه رفتنش ،دختری که ر وی
پاهای خودش بزرگ شده بود  ،به ع شر او سماور ر و شن می کردو
نان تازه می گرفت ،دلخوش به برگشاتنش سافره ی ناهار راپهن می
کرد .گیسااو برایش تکه ای از جانش بود که حاال وقت جداشاادنش
بود.با نف سی خ سته خاطرات کهنه اش راپس زد او رامحکم در آغوش
کشید و گونه اش را چندین بار پیاپی ب*و*سید .و سشس عصا را از او
گرفت و ر و به فرهنگ شد:
« شاخ شم شاد عرو ست ر و بغل کن ببرش باال ....هم به پاش ف شار
نمیاد و این خاطره ی ق شنگ از ذهن زنت پاک نمی شه وهم نفس
به نفس هم داخل خونه می شید».
فرهنگ همان کرد که گالب خانوم گفت دساات زیر زانو ی گیسااو
گذا شت و با یک حرکت او را ر وی د ستانش بلند کرد و د ست گی سو
دور
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷[ ,
گردن او حل قه شااد .عطر یاس زیر بینی فرهنگ پیچ ید و گیسااو
م*س*ت دستان قدرتمند فرهنگ که او را مثل پر کاه با دل و جان
از پله ها باال می برد .
****
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۸ ۰۴.۰۱.۱۷[ ,
خانه ی کوچک و نقلی آنها ،مثل نقاشی دوران گیسو ساده بود  .یک
سالن سی و هشت متری بدون اتاق خواب و یک آششزخانه ی نقلی
و سرویس بهداشتی نقلی تر که حمام هم به آن اضافه شده بود.
یک نیم ست شکالتی داشت با یک میزگرد چوبی با سطحی صاف و
براق ،و یک تلویزیون با صفحه ای تخت هم ر وبرویش...آ ششزخانه
اش هم هرچند جهاز خودش نبود ،اما جمع و جور ،شاایک ومدرن
بود.
فرهنگ در اولین ا قدام ،پرده ی تور پنجره ای که ر و به تراس باز می
شد را با یک شید ر ول کامال مح صور کرد و رنگش را هم سبز ساده
انتخاب کرد تا دلخواه گیسو باشدو تنها مرز ی که حریم و خلوتشان را
از پذیرایی نقلی جدا می کرد ،یک پرده ی ضخیم سبز رنگ بود که از
سقف به چوب پرده آویخته شده و حکم دیوار اتاق خواب را برایشان
داشت و درست جایی بعد از تخت خواب قرار می گرفت .
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گیساو هم عالقه ی وافری داشات که با تاریک شادن هوا آباژور های
پایه کوتاه دو سو ی تخت را ر وشن کند.
البته یک ک مد چوبی هم به زح مت کنار میز آرایش جای دادند،که
لباس های مشترکشان را به صف کنارهم در آن قرار گرفت.
برای آنها که در هوای هم بال و پر می زدند و به هوای یک دیگر نفس
می کشیدند  ،این سی و هشت متر جابرایشان حکم تکه ای از بهشت
را دا شت که می توان ستند شبها کنار هم عا شقانه های شان را رج به رج
دوره کنند .گیسااو شاابها با نوازش ساارانگشااتان فرهنگ که میان
موهایش پیچ وتاب می خورد به خواب می رفت و فرهنگ صبح ها
با نوازش های د ست گی سو از خواب بر می خا ست و ساعت ع شر
درست جایی کنار قلبشان تیک تیک می کرد .
گی سو سر شار از حس زندگی دلش می خوا ست از همان ر وز های اول
برای فرهنگ خودش غذا درست کند  ،لباسهای شوهرش را بشورد و
اتو بکشااد،و زنانگی خر ج شااوهرش کند ،اما مهرانگیز خانوم ابرو
هایش را باال و پایین انداخت و مردمک هایش را در حدقه تاب داد
،گفت:
« وا مادر  ....چه معنی میده تو ی یک خانواده دوتا سفره پهن ب شه
!...؟ تو که درس و دان شگاه دار ی  ،من غذا در ست می کنم و همه با
هم می خوریم  .در ضمن ماشین لباسشویی طبقه ی باال خوب تمیز
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نمی ک نه ل باس های خودت و فره نگ ر و ب یار پایین من با بق یه
لباس چرک ها میندازم تو ی ماشین طبقه ی پایین »...
برای او که عاشر استقال ل بود این حرف حکم ناسزا داشت آن هم از
نو ع آبدارش ! اما باز هم دل خوش به همین نیمچه ا ستقال لش بود
.و ترجیح داد تا فرهنگ را مجبور نکند تا مابین هم سر و مادرش قرار
بگیرد و بی آن که فرهنگ چیز ی از گفتگو های عروس و مادر شوهر
بفهمد تسلیم خواسته ی مهرانگیز خانوم شد.
فرهنگ همچنان مالحظه کار ،در حضااور پدر و مادرش با قدر ی
فا صله از او می ن ش ست و دیگر از نجوا های عا شقانه و گی سو کمند ،
شکوفه ی سیب و عزیز دلم خبری نبود و فقط او را گی سو صدا می زد
بدون هیچ پی شوند و پسوند ی !.....اما همین که پایش به همان سی
و ه شت دلخواهش می ر سید مجنونی می شد آن سرش نا پیدا  !...و
مثل پبچک به دور گی سو می پیچیدو عا شقانه های نابش را به پای او
می ریخت ...
*
درهفته ی اول ازدواجشان گیسو به خاطر مچ پای آسیب دیده اش دو
جلسه از کالس هایش راغیبت کرد  .فرهنگ هم در غیبت پدرش که
ً
ر سما خانه ن شین شده بود ،م شغول رتر و فتر او ضاع چاپخانه و
دفتر انتشارات شد تا به تعهداشان عمل کنند.
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گی سو کنار خو شی هایش هیجان دیگری هم دا شت و آن عرو سی
افسانه و برز و بود که درست یک هفته بعد از عروسی آنهابرگزار می شد.
گالب خانوم هم برای نوه ی دسااته گلش ساانگ تمام گذاشاات در
مدت سه ر وز یک کت و شلوار شیری رنگ بدون پرو دوخت تا تازه
عروس خاندان فتوحی ها در جمع بدرخشد.
لباساای که چنان به تنش خوش قواره وخوش دوخت بود که دلش
می خوا ست مثل یک راز تا شب عرو سی آن را پنهان کندو فرهنگ را
با دیدن آن شگفت زده  !...و هر بار که اومی پرسید :
«عزیز دلم برای عروسی افسانه و برز و چی می خوای بشوشی ...؟»
تابی به گردنش می داد و با ناز و غمزه و لحنی کشدار جواب می داد:
«صاابر کن حاال می بینی »....و فرهنگ بی تاب او را م یان باز وانش
محصور می کرد .
**
گی سو آخرین تکه از موهایش را س شوار ک شیدو صاف و بی حالت ر وی
شااانه هایش رها کرد ،اما چتری هایش راپیچ و تابی دادو بعد از آرایش
سبک و مالیمی به سراغ کمد لبا سهایش رفت تا کت و شلوار د ست
پخت مامان بزرگ هنرمندش را که پشاات لباس ها مخفی کرده بود
بیرون بیاورد  ،اما با دیدن پیراهن دکلته ی قرمزرنگی که سوغاتی دایی
گر شابعد از برگ شتن به ایران بود ،و سو سه مثل پروانه دور افکارش بال
بال زدتا قدر ی دلبری کند و اشتیاق فرهنگ را بیشتر ..
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خب می توانستند عکس سلفی یادگار ی هم بگیرند ودر آرشیو عکس
های دونفرشان مخفی کنند....
با این فکر لبخند ی کنج لبش ن ش ست و بالفا صله پیراهن دکلته که
سر شانه هایش را سخاوت مندانه به نمایش گذا شته بودرابه تن کرد،
موهایش را ر وی شانه ریخت و شال حریر قرمزرنگی هم ر وی سرش
انداخت تا زیبایش زیرنور آباژور دوچندان شود و به جای رژلب صورتی
مالیمش ،یک رژلب قرمزآتشین نشاند...
قلبش از هیجان عکس العمل ف
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۳۸ ۰۴.۰۱.۱۷[ ,
ره نگ در د هانش می تش ید ،نفس عمیقی کشاا ید تاریتم قلبش
یکنواخت شود و با صدای فرهنگ که می گفت:
« عزیز دلم می تونی گره کروات من ر و بب ند ی ...؟» به ساا مت او
برگشت ،فرهنگ مبهوت زیبایی او شد  ،شانه هایی که سفیدیش از زیر
شال حریر همچنان پیدا بود و اغوا کننده دل می برد و لبهایی که هم
رنگ لباس خوش می درخشید....
و به تصور این که ،این همان لباسیت که گی سو وعده و وعیدش را می
داد ،غیرتش به جوش آمد و سارریز شاد! حتی از تصاور این که ک سی
گیسااو رابا این لباس ببیند رگ های گردنش متورم می شااد  ،و عقل
ومنطقش برای لحظه ای تسلیم خشم .......حتی اجازه نداد تا گیسو
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کالمی بگو ید ،اخم هایش م ثل دو خط اور یب ر وی هم اف تاد ندو
باصدایی که هیچ نوازشی نداشت و سرد و کوبنده بود ،گفت:
«این چه لباسایه پوشاید ی !؟ من ر و مسااخره کرد ی؟ چندر وزه که
دار ی با آب و تاب از لباساات می گی اون ر و نشااونم نداد ی  ...تو نمی
دونی سر عقد زن و مرد قاطیه!؟ »
سشس بالحنی سرد تر ازقبل ادامه داد:
« لباست ر و عوچ کن من پایین منتظرتم»...
گو شه ی پرده را باحرص رها کردودر سوییت رامحکم به هم کوبید و
به طبقه ی پایین رفت.
شال ر وی سرش ُسر خورد ور وی شانه اش ن ش ست ،وچ شمانش هم
به آنی پر آب شااد  ،عضااالتش از نوک پا شااروع به انقباچ کرد ند
،دستهایش مشت و چنان در هم فشرد که بند های انگشتانش سفید
شد .به یاد ر وز ی افتاد که فرهنگ رمان باغ سیب را خوانده بود وباز
هم عجوالنه وناعادالنه قضاوتش کرده بود!
شال را باحرص مچاله و به گوشه ای پرتاب کرد،لباسی را که به زحمت
پو شیده و زیشش را از پ شت ب سته بود را هم از تنش درآورد و در حالی که
سااعی می کرد ،بغضااش را یکی بعد از دیگری فرودهد  ،تااشااکهایش
سرریز ن شود  ،کت و شلوار شیری رنگش را به تن کرد و شال حریری
هم رنگ آن ر وی ساارش انداخت رژلبش راهم قدر ی کم رنگ تر و
از پله ها سرازیر شد.
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****
وقتی به طبقه پایین رسااید ،مهرانگیز خانوم درحالی که کت و دامن
م شکی رنگی به تن دا شت و در حال ب ستن د ست بندبه دور مچش
بودسر برداشت و با دیدن گیسو درآن لباس باصدایی بلند،گفت:
« مبارکت باشه مادر ...خیلی بهت میاد،دست گالب خانوم درد نکنه
بدون پرو لباس شاااهکار کرده..صاابح هم که نشااونم داد ی گفتم به
تنت خیلی خوش قواره اس»..
فرهنگ جلو ی آینه ی کن سول که پ شت به درراه پله ی طبقه ی باال
 ،قرار داشت ای ستاده بودو در حال کلنجار رفتن با گره کرواتش بود ،به
آنی به سمت گی سو و اخم های درهمش برگ شت .در کت و شلوار
مثل نگینی ّبراق می درخشید  ،گیج و مبهوت نگاهش به ر وی گی سو
که حتی نگاهش هم نمی کرد ثابت مانده بود و باصاادای مامان
مهری اش مسیر نگاهش عوچ شد.
«گی سو جان اون د ست بند ی که زیر لفظی بهت دادم ر و می نداختی
،خوبیت نداره گل و گردن و دست و بال تازه عروس خالی باشه»...
گی سو که سعی می کرد او ضاع را عاد ی جلوه دهد ،مچش راباال برد آن
را در هوا تابی داد و با صاادایی گرفته کوتاه جواب داد « :انداختم مامان
مهری»...
مهرانگیز خانوم در حالی که چادر سفیدش را ر وی سرش می نشاند واز
در خارج می شدبا خودش حرف می زد:
باغ سیب
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« حاج رضااا و فرزانه همین ا ن رفتند  ...خساارو ذلیل شااده طبر
معمول رفته ساافر ،خداکنه الهه طاقچه باال نذاره و با فرامرز بیادمن
میرم شما هم بیاید»
صدای مهرانگیزخانوم با ب سته شدن درآهنی خانه که ر وبه ایوان بازمی
شدضعیف ونامفهوم شد  ،گیسوفقط جمله ی پایانی آن را شنید :
« خداکنه بیاد و جلو ی در و همسایه آبرومون ر و نبره»....
بارفتن مهرانگیز خانوم ،گیسااو فاصااله ی بین شااان را با چند قدم
کوتاه کرد ،و بااخم هایی که یه تیز ی شاامشاایر بودو کالمی به همان
برنده ای ،چتری هایش را به زیر شااال هل داد ،و به او که همچنان
مات و صامت خیره بود،گفت:
«آقای مهندس فتوحی فکر می کنم این قدر بزرگ شدم که تشخیص
بدم که کجا چه لباساای تنم کنم ،لباساای که مامان بزرگ گالب برام
دوخته این کت و شلواره  ،اون پیراهن دکلته ر و پوشیده بودم تا برای
شوهرم یکم دلبری کنم و یه عکس سلفی با هم بگیریم .اما توحتی
اجازه نداد ی تا برات تو ضیح بدم این دومین باره که من ر و ناعادالنه
قضاوت می کنی».
فره نگ مات ما نده بود ،شاارم ندگی حتی ا جازه نمی داد تا کالمی
دردهانش بچرخد ....ذهنش به دنبال کلمات د ست و پا میز د گی سو
جمالت برنده اش را قطار کرد بدون اینکه منتظر او بماند کیفش را
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ر وی دوشااش انداخت و در حالی که به ساامت درخروجی می رفت،
ادامه داد:
«من بیرون ر وی ایوون منتظرت هستم »....
شرمندگی مثل بختکی ر وی افکارش چنبره زده بود  ،دست پیش برد
تا باز و ی او رابگیرد و عذر خواهی کند اما گی سو مثل باد از خانه خارج
شد و اسم گیسو جایی میان لبهایش جا ماند.
کال فه پنجه هایش را م یان موهایش فرو برد و پوف بلند ی کشاا ید
سر برداشت و ر وبه باال نجوا کنان زیر لب ،گفت:
« خدا یا ع جب اشاات باهی کردم ! حاال چه جور ی از دلش در
بیارم!.....؟»
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷[ ,
باز هم کوچه در دار به داالنی از نور تبد یل شااد و ریسااه ها یی که از
عروس ای فرهنگ و گیسااو همچنان مثل سااقفی باقی مانده بود ،بار
دیگر ر وشن شد.
خانه ی حاج خانوم بزرگ بود و سااالن گل وگشاااد ی داشاات که
همیشه می گفت:
《 این جا انگار ساخته شده برای عرو سی  ...آرزومه عرو سی تنها
پسرم ر و تو ی خونه ای بگیرم که به دنیا اومده 》
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افسااانه هم به حرمت دل و ز بان مهر بان حاج خانوم  ،در آرزو هایی
که به ولخرجی منتهی می شد را بست و قرار شد تا عرو سی در خانه ی
پدر ی برز و برگزار شود .
در سالن خانه ی حاج خانوم که سفره ی عقد هم همان جا پهن
شااده بود همهمه ای از زنها و بچه ها به پا بود آن ساارش نا پیدا!...
بچه ها دور سفره می دویدند و گاهی هم بابت شیطانی ها یشان یک
تو سری یا پس گردنی از مادر هاشان هدیه می گفتند  .دختر ها تر گل
و ورگل هم به امید این که سفره بعد ی به نام آنها باشد گوشه چشمی
به جوانهای خوش قد و باال داشااتند و گل ساارساابد تمام مرد ها ی
حاضاار،گرشااا بود که همه بادیدنش ماشاااءاللهی زیر لب می گفتند
و برخی هم به تخته می زدند .گالب خانوم با حظی وافر قد و باال ی
پ سرش را برانداز می کرد و پنهانی آیت الکر سی ر وانه اش می کرد.و میان
این همهمه ای که صاادا به صاادا نمی رس اید! آهنگ 《کوچه تنگه
بله /عرو سه ق شنگه بله /د ست به زلف شاش نزنید مروارید بنده بله /
ای یار مبارک بادا ایشااالله مبارک بادا 》 مثل یو یو مدام تکرار می
شد ....و صدای ضبط بی نوا که هیچ صدای دف آقای م شیری هم
میان آن همهمه بازار عروسی گم و نا پیدا بود.
فرامرز آ مد ا ما بدون ال هه آن هم با اخم هایی درهم  ....و در جواب
مهرانگیز خانوم که علت را پرس جو می کرد آهسته و پچ پچ وار کوتاه
جواب داد 《:دعوامون شااده》!.....البته مهرانگیز خانوم باز هم
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نیامدن الهه را با ساایاساات های خاص خودش ماساات مالی کرد ،
گیسو را به اقوام حاج خانوم نشان میداد و با افتخار می گفت:
《 این عروس کوچکمه ما شاء الله چند سال دیگه می شه خانوم
دکتر 》...
دلخور ی یکی  ،دو ساعت پیش باعث شد تا گی سو هر چنددر حالت
صورتش لبخند بود .اما خیلی نامحسوس از فرهنگ فاصله بگیرد ،و
لی وقتی دسااتش توسااط دساات گرم فرهنگ ر بوده شااد فهمید که
تالشش بیهوده است ! البته فقط همین ر بودن دستش کفایت نکرد
،گوش سمت راستش هم به آن اضافه شد و صدای نوازش وار فرهنگ
و گرمای نفسش جایی کنار گوشش نشست:
《 چی می شه این خانوم خوشگله یه گوشه چشمی هم به ما داشته
باشه!》
زیر چشمی نگاه اوریبی ر وانه اش کرد و باز هم مسیر نگاهش به سمت
افسااانه که زیر شاانل ساافیدساااتن با آن کاله بزرگش مثل کله قند
ای ستاده شده بود،کج شد  ،برای عذر خواهی این جمله کافی نبود و
فرهنگ می بایساات جمله های بیشااتری برای غرور ش خر ج می
کرد.قضاوت عجوالنه ی او باعث شد تادرشب عروسی صمیمی ترین
دوستش یک بغض کوچک درمسیر گلویش مثل اتاقک آسانسور مدام
باال و پایین شود! و او در تال شی باز هم بیهوده سعی دا شت خودش را
شاد نشان دهد!
باغ سیب
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فرهنگ دل تو ی دلش زیر و ر و می شد ،تادل گی سو را بد ست آورد اما
م یان آن همهمه و چشاام هایی که آنها را نگاه می کردندحکا یت،
دسااتش کوتاه و خرما بر نخیل شااده بودو مجالی پیدا نمی کرد !....
وقتی اطراف عروس وداماد قدر ی خلوت تر شد سردر شال او که بو ی
عطر یاسش مدهوشش می کرد فرو برد :
《عزیز دلم بیار بریم کادومون بدیم》....
سشس د ست او را م حکم در د ستان بزرگ و مردانه اش ف شرد و با عذر
خواهی کوتاهی از کنار خواهر بزرگ برز و که یک خط درم یان  ،م یان
آن همه هلهله کل می کشااید،گذشااتند  .افسااانه کاله کله قند ی
شنلش را قدر ی پس زد از برز و که با فرهنگ گپ می ز،د فاصله گرفت
در حالی که حوا سش هم به خواهر کوچک برز و بود که مثل سریش
از همان ابتدامراسم وصل او بود ! آهسته و ریز پرسید:
《چیز ی شده  ....؟خنده هات درست مثل وقتیه که تو ی مدرسه
نمره ی امتحانت کم می شد》!...
سااری باال اندا خت و نچی زیر لب گ فت که خودش هم آن را باور
نداشت !
《 از من بشرس ! تو امشااب یه چیزیت هساات هیچیت به آدمیزاد
نمیره  ! ....یه هفته اس ازدواج کردید ولی هنوز عروس نشااد ی  ،اون
بدبخت ر و ت شنه وگ شنه نگه دا شتی که چی ب شه!..؟ صبح که با هم
حرف زدیم سر حال بود ی !》
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سشس برای این که به فضولی گوش های تیز خواهر شوهر ته تغاریش
سرو سامانی دهد ،قدر ی از گی سو فا صله گرفت و با صدایی بلند تر ،
ادامه داد:
《 گیسو جون دستت درد نکنه بابت کادو》...
ر وی پا شنه ی پا چرخید از فرهنگ هم ت شکر کرد و با صدای بلند و
شایشور مانند دختر عمه ی برز و که قدر ی هم چاق بود و النگو های
دسااتش جیری نگ جیری نگ می کرد تمام چشاام ها به ساامت او
چرخید:
《آقایون تشریف ببرید بیرون عروس شنلش را در بیاره》
فرهنگ وقتی می رفت دلش پیش گیسااو جاماند ،که حتی یک نیم
نگاهی خرجش نمی کرد.
مجلس که زنانه شد اف سانه شنلش را با کمک همان خواهر شوهر
سریشش در آورد و برز و محو زیبایی عروس آتیششاره اش شد ....
***
بارفتن آ قایون از جمع خانوم ها  .....مح فل ز نا نه گرم شاااد و
خواهران برز و با یکی دوتا از دختر خاله های مجرد اف
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷[ ,
سانه به و سط آمدن با ریتم شاد آهنگ خود شان را از شر قر های شان
خالص کرد ند و آن را به زمین ریخت ند و گالب خانوم ساار خوش
همرایشااان می کرد و پی در پی کف می زد  .با تمام شاادن آهنگ
باغ سیب
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سااکوت کوتاهی به جمع برگشاات و ساار بیخ گوش گیسااو فرو برد
،گفت:
《قر بونت برم  ،ما مانت این دوسااه ر وزه که در گیر مادر شااوهر
مریضااشااه و یه پاش بیمارسااتانه و یه پاش خونه ....ر وش نشااد ازت
بشر سه من پیرزن ر و انداخت جلو و گفت گی سو با مادر بزرگش راحت
تر》
سشس مثل کارآگاهی که حوا سش به خوبی به اطراف با شد! مردمک
هایش را به گردش در آورد ،چشمانش را قدر ی ریرز تر کرد و چند چین
به چین های دیگر پای چ شمش ا ضافه شد  .باز هم سر در گوش او
جای داد:
《 باالخره عروساای کرد ی مادر یا بازم براش طاق چه باال
گذاشتی!....؟》
خب تا ته ته حرفهای او را فهمید ،موجی از خجالت مژه هایش را به
زیر سر داد،کوتاه سری به عالمت منفی باال انداخت و با صدای او که
خیار ی را پیش چشمانش تاب می داد ،نگاهش باال آمد:
《 آدم باید خودش عاقل یاشااه  ،زندگی مشااترک طمش مثل این
خ یار میمونه و این ما هسااتیم که به اون طعم م یدیم ،اگه بی نمک
با شه بی میل می خوریمش  ،و اگه شور با شه به ز ور قورتش میدیم وآ
خرش طعم دهنمون ر و تلخ می کنه ! حوا ست با شه نمک زندگیت
اندازه باشه  ،تازه اگه خوش ذوق باشی میتونی همرا ه سکنجبین هم
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بخور ی و طعم ر وزگارت ر و شاایرین کنی ! یادت باشااه اون قدر ی
طاقچه باال بگذار ی که از ر وی طاقچه با سر پرت ن شی پایین ! هوای
شوهرت ر و داشته باش مادر  ....هر چیز ی سر جای خودش قشنگه
》....
گالب خانوم از گیسو فاصله گرفت با سر دختر خاله ی افسانه را که قد
بلند و هیکل خوش تراشاای داشاات و همراه ریتم آهنگ به کمرش
پیچ وتاب می داد نشان داد :
《اون دختر مو بلنده که قر تو ی کمرش خشاک شاده داره و سط
مجلس میر*ق*صااه دختر خاله ی افسااانه اس آمارش ر و در آوردم
سال آخر رشته ی حساب داریه خیلی به دلم نشست آخر شب وقت
رفتن به گرشا نشونش میدم اگه پسندید پا پیش می گذاریم》.
گالب خانوم از آرزو های دور و درازش برای تک پساار خوشاات یپ و
جذابش می گفت و گیسو به فکر نمک زندگیش بود.
****
عرو سی هردمبیل افسانه که تعداد بچه ها بیش از مهمانان بودند !وآن
را به جشاان تولد بچه ها شاابیه کرده بود  ،با رفتن به رسااتوران و
خوردن شام به اتمام رسید  .گی سو وقت خدا حافظی کنار در رستوران
چقدر دلش می خوا ست که همراه دایی گر شا و مامان بزرگ گالبش
به خانه ای برگردد که دختر ی هایش را آنجا جا گذا شته بودو بغ ضی
پنهان چشاامانش را مدام تر می کرد ! و او برای پنهان کردن آن مدام
باغ سیب
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نگاهش را به زیر سر می داد  .گر شا میان آن هیاهو که مهمانان بار ها
از هم خدا حافظی می کردند اما باز بی توجه به سوز سرما باز هم به
صحبت هاشان ادامه می دادند ،گیسو را که کنار فرهنگ ایستاده بود با
یک حرکت سریع میان آغوشش جای داد وزیر گوشش زمزمه کرد :
《 جوجه برفی ....علت این اخم های ق شنگت ر و نمی دونم  ،ولی
این ر و خوب میدونم عشر واقعی خودش ر و زیر یک سقف مشترک
نشون میده به هم فرصت بدید تا همدیگه ر و بشناسید》....
گرشااا آغوش گرمش را از گیسااو جدا کرد و بی توجه به دختر هایی که
یک چ شم شان پی این مرد جذاب می چرخید با لبخند ی جذاب تر
ر و به فرهنگ شد :
《 حواست به جوجه برفی من باشه》.....
فرهنگ با لبخند ی چشم هایش را بست و سرانگشتانش را ر وی یکی
از چشمانش گذاشت ،کوتاه گفت《:به ر وی چشم》....
فرزانه دوان دوان و با نفس های خسااته در حالی که هن هن می کرد
به آنها ملحر شد ر و به فرهنگ ،گفت:
《 داداش آژانس اومد  .....مامان مهری و حاجی سوار شدن منتظر
شما هستن 》
گی سو وقتی می رفت آیت الکر سی مامان بزرگ گال بش بدرقه اش می
کرد.....
*
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سرش پر بود از همهمه عرو سی ،صدای جیغ بچه ها یی که در آهنگ
های تکرار ی گم می شد وهنوز صدای شیشور مانند دختر عمه ی برز و
زیر گوشااش پر طنین بود! با یک حرکت شااالش را به ر وی تخت
پرتاب کردو موهایش را از شاار کلیس آزاد ....سااشس ساار خم کرد تا
د ست بندش را در بیاورد که این بار د ستهای فرهنگ مثل حلقه ای
داغ کمرش را ر بود  ،د ستانش را ر وی حلقه ی قفل شده ی د ستان
او گذاشاات تا قدر ی فاصااله بگیرد ! اما بازم تالشااش بیهوده بود ،
فرهنگ قدر ی خم شد و سر در گردن او فرو برد و با صدای نوازش
گونه اش زمزمه کرد:
《کجا می خوای بری جات همین جاست 》 ....
گرمای نفس های او هر چند مطبو ع بود اما چیز ی از دلخوریش کم
نمی کرد! حس بد ی که تمام بعد از ظهر در گیر آن بود .
《ازت دلخورم ...خیلی هم دلخورم 》....
سرش را بیشتر در گردن او فرو برد:
《 هیش ....اومدم منت کشای! درساته که من تو دیوونه وار عا شر
همیم  ،ولی ع شر دلیلی برای شناخت نمی شه  ،یادته قرار گذا شتیم
نذاریم ع شقمون تحت تاثیر معایبمون قرار بگیره ؟ من ا شتباه کردم
و معذرت می خوام ،حاال هم این جام تا دونه دونه ناز هات بفروشای
و خودم همشون ر و بخرم》....
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خلع سالح شد  ....جمله ی آخر دایی گر شا میان افکارش قد علم
کرد که می گ فت《 بهم فرصااات بد ید 》 لبخ ند ی ر وی لبش
نشست ودیگر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷[ ,
برای جدا شدن از او تالشی نکرد  ،فرهنگ وقتی او را میان باز وانش نرم
مثل حریر ابری شمی یافت،همانطور که پ شت به او دا شت سر میان
موهایش فرو برد و به نرمی گرمای مطبوعی که در خانه کوچشااان
جار ی بود ،زمزمه کرد:
《 حاال که نشد بریم ماه عسل ،دوست دار ی فردا که پنچ شنبه است
از هیاهو ی زندگی فرارکنیم و دوتایی بریم باغ سیب و شنبه صبح هم
برگردیم تهران تا به کار و بارمون بر سیم .با آژانس میریم و با آژانس هم
بر می گردیم》.
برای او که هنوز به این زندگی عادت نکرده بود پیشاانهاد وسااوسااه
برانگیز ی بود .لبخندش مثل حس خوبی که زیر پوستش وسعت می
گرفت  ،وسیع شد.
《 موافقم  ...من تا به حال هیچ باغی ر و تو ی زم*س*تون ندیدم
باید خیلی ر ویایی باشه!》
گیسااو در خ یالش باغ را تصااور می کرد که درختان بی بار و برگش
خاموش و ساکت به انتظار بهار نشسته اند  ....و صدای فرهنگ او را از
قدم زدن در خیالش باز داشت.
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《 میشااه به دل این مجنون رحمی کنی و یه بار دی گه اون پیراهن
خو شگلت ر و بشو شی تا یه دل سیر تما شات کنم و چند تا عکس
سلفی هم با هم بگیریم....؟》
حاال حرف ما مان بزرگ گال بش در ساارش چر خ می خورد که می
گفت  《:حواساات به نمک زندگیت باشااه》مروارید لبخند ر وی
لبانش بود و جواب داد:
《 باشااه می پوشاام ،ولی باید زیشش ر و از پشاات برام ببند ی  ،بعد از
ظهر که می خواستم دلبری کنم با هزار مکافات زیشش ر و بستم》.
《 حتما ،با کمال میل 》 ....
سشس یبنی اش را به ر وی گردن او سر داد و بعد از نفسی عمیر که پر از
عطر یاس شااد از او فاصااله گرفت و در حالی که پرده ی آویخته به
سقف را که مثل دیوار ی اتاق خواب شان را از پذیرایی جدا می کرد پس
می زد با لبخند عمیر  ،در حالی که انگ شتش ا شاره اش ر و به او ن شانه
رفته بود  ،ادامه داد:
《 اون رژلب خو شگلت یادت نره ! تا تو آماده ب شی من هم چایی
درست می کنم》.
سوغاتی دایی گر شا از فرنگ بهانه ی اولین دعوای شان شد و هردو می
دان ستند در پیچ وخم هزار تو ی ر وزگار شاید باز هم دلخور ی و دعوا در
کمین با شد ،اما یقینا صبر و گذ شت در کنار ع شر به هردو ی آنها
کمک می کرد تا به سالمت سفر کنند  .فرهنگ از گی سو دهها عکس
باغ سیب
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گرفت و چنان نازش را با دل وجان می خرید که او هم خانه ی دلش
را از غ بار دلخور ی پاک کرد و آن را از پنجره خا نه ی دلش بیرون
ریخت.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۵۶ ۱۰.۰۱.۱۷[ ,
باغ سیب همان گونه که ت صور می کرد زیبا و دلفریب بود ،.درختان
چنان در خواب بودند که گویی خواب بهار را می دیدند.درختانی که بی
برگ و بار شاخه های شان را به د ست سوز زم*س*تانی داده بودند و
آفتاب بی رمقی تن و بدن شاخه های عورشان را نوازش می داد.
سااکوت فریبنده ای در خانه باغ گوش ها را به نوازش می گرفت !
خانه ای با سقف شیروانی نارنجی رنگ که خانه های ویالیی شمال
رادرذهن تداعی می کرد ،خانه باغ در حقیقت فقط یک سالن بزرگ
بود با یک شومینه ی چوبی کنج سالن  ،یک آ ششزخانه ی نقلی و
یک سرویس بهداشتی که با حمام ادغام شده بودو پنجره ای دست و
دلباز ر و به ایوان و باغ باز می شااد ،کمد ی نشااسااته در دل دیوار هم
داشت ،که مملو از رختخواب بود ،همین و دیگر هیچ....
حس می کرد به آرزویش رساایده و به جزیره ای آمده که فقط نفس
های او و فرهنگ در آن جا جاریست ...
آخرین بار ی که به آنجا آمده بود برای نذر ی پزان بود و هنوز خاطرات
مهناز که حس برتری ن سبت به او می کردو برایش سرو گردن تاب می
داد  ،پیش چشمش جان داشت .
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د ستهایش ر وی سینه قفل کرد و قدر ی از پنجره فا صله گرفت ر وی
پاشاانه پا چرخید و به فرهنگ خیره شااد که کنارشااومینه در حال
کلنجار رفتن با چوب ها بود و آنها را برای بهتر سوختن زیر و ر و می
کردبا صدای نرمو مالیمی که سکوت را نوازش می داد نجوا کرد:
«فرهنگ»....
و او بی آن که چشم از شومینه بردارد جواب داد «:جانم»...
این جانم های بی هوا از ع سل هم برایش شیرین تر بود ،لبخندش
کش آمد و در حالی که به سمت کانتر کوچک آششزخانه وسبد خوراکی
هایی که مهرانگیز خانوم برایشااان ته یه و تدراک د یده بود می رفت
،پرسید:
«فرهنگ من ر وم نشد از فرزانه جون درموردمهناز ،خواهرخسرو خان
سوالی بشر سم ،بعد از اون نذر ی پزون وافت ضاحی که به پا شد مهناز و
ناهید خانوم ر و حتی تو ی عروسیمون ندیدم!؟»
درم یان آرامش جار ی در بطن لح ظه های خا نه این ب حث مورد
عالقه اش نبود ،میله ی باریک و بلند ی را از کنار شومینه برداشت وآن
را در دل چوب های شعله ور شده چرخاندوآن را قدر ی زیر ر و کرد :
«به غیر از فرزانه .....به هرچیز ی که به خ سرو مر بوط می شه عالقه
ندارم چیز ی درموردش بدونم  ،حتی دلم نمی خواد بدونم این چند
وقت ر و کجاساات و چه غلطی می کنه که پیداش نیساات ! و تنها
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خوشحالیم این که فرزانه تصمیم گرفته از این مرد نو کیسه ی زن باره
جدا بشه پدرم هم با طالقش موافقه»
دسااتی به زانو گرفت و از جایش برخاساات و برای این که به این
گفتگو ی نه چندان دلچسب خاتمه دهد ،درحالی که فاصله اش را با
گیسو کوتاه تر می کرد،ادامه داد:
« چند ر وز پیش از مامان مهری شانیدم مهناز افساردگی گرفته وحال
ر وحی مساعد ی هم نداره »
نفس عمیقی ک شید تا حس بد ی که از این خبر میان افکارش پر سه
می زد را همراه دم و باز دم عمیقش ته نشااین کند  ،هرچند از مهناز
دلخوش و خاطرات خوش ندا شت ! اماغم و غ صه ی او هم چیز ی
نبود که خو شحالش کند .نگاهش را در سالن م*س*تطیل شکل
چرخی داد  ،حاال نو بت ساامیرا بود که در افکارش قدم بز ند او را با
خساارو تجساام کرد و از حس بد ی که داشاات چینی ریز به بینی اش
نشست و با صدای آهسته تری گفت:
«اگه یه ر وز حاج رضا و مامان مهری از ماجرای سمیرا خبر دار بشن و
بفهمن خیلی چیز ها ر و ازشون پنهون کردیم برای من خیلی بد می
شه»...
این دغدغه ها و دلواپ سی های ذهن خودش هم بود ،اما آن را به دور
ترین نقطه ی ذهنش پرتاب کرد ،پشاات کانتر آشااشزخانه و ر و به او
ایستاد و در حالی به چشم های اوخیره بود ،گفت:
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« عزیز دلم برای اتفاقی که ن یافتاده هیچ وقت غصااه نخور و نگران
نباش  ،غصه های فردا ر و بذار برای فردا»....
گو شه ی لبش به سمت باال اوریب شد خب حر با او بود غ صه ی
هر ر وز را می توانساات همان ر وز بخورد ! از داخل ظرف میوه ای که
سلیقه ی مهرانگیز خانوم بود ،سیب سرخی بردا شت و گاز محکمی
به آن زد و در حالی که با ع شوه حرف می زد و دلبری چا شنی اش می
کرد ،گفت:
« د ست مادر شوهرم درد نکنه کلی خوراکی برامون گذا شته ،ناهار هم
لوبیا پلو در ست کرده که تو دو ست دار ی ،ولی شام د ست پخت من
ر و می خور ی می خوام برات ماکارانی درست کنم».
م *س*ت و رام چ شمان اغوا گر او  ،کانتر آ ششزخانه را دور زد و در یک
نف سی اش ای ستاد ود ستانش را مثل حلقه به دور کمر او آویخت ،حاال
گرمای نفس های هر دو مثل سایه کنار هم بودند.
« می دونم چقدر اسااتقال لت ر و دوساات دار ی ،ممنونم که با دل
مامانم راه میای  ...مادر ی که دوست داره تو ی همه ی کارها دخالت
کنه! ممنونم که پا ر وی خواسته ی دلت گذاشتی و قبول کرد ی سفره
هامون یکی باشاااه ،ا گه حرفی نزدم و چیز ی نگفتم فکر نکن که
بزرگوار ی تو ر و ندیدم».
برای ت شکر و قدر دانی همین جمالتی که ر وی موجی از نوازش همراه
بودند کفایت می کرد ،لبخند ی به لطافت حسی که بین شان جار ی
باغ سیب
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بود ر وی لبش ن ش ست ر وی پنجه هایش ای ستاد تا قدش قدر ی بلند
تر شود .سشس درحالی که سیب همچنان در دستش بود دستانش رابه
دور گردن او حلقه کردو عرق چشمان تیره ی او،گفت:
« ما اول راهیم
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۳:۵۶ ۱۰.۰۱.۱۷[ ,
و یک عمر فر صت داریم کنارهم با شم ،اگه خدا بخواد و قاتل سمیرا
هرچه ز ودتر پیدا بشه اون وقت هم سند خونه ی حاج خانوم آزاد می
شه و هم سندزمینی ر و که تو برای آزاد ی من گذاشتی،و می تونیم ر وی
فروش اون زمین برای خریدخونه فکر کنیم »
فرهنگ م*س*ت او و عطر یاسی که زیر بینی اش بود ،زمزمه کرد:
« هیش  ...ت مام فکر ها و بر نا مه ریز ی هامون بمو نه برای ب عد از
تعطیالتمون  ...این دو ر وز فقط من ه ستم و تو یه خلوت عا شقونه
بدور از تمام هیاهو ی زندگی »...
فرهنگ این را گفت و سرخم کرد ونفس ها شان در تب وتاب عشر
مثل باد در هم پیچید و سیب سر خ از د ست گی سو افتاد و قل قل
کنان تا جایی نزدیک شومینه و گرمایش رفت ...
***
شب و شعله های آتش و نورنارنجی که از چوب های نیمه سوخته بر
می خواست ،شاهد خلوت عاشقانه ی آنها بود .
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گیسااو ساار م*س*ت از صاادای پای باران که تر تر کنان بر ر وی
شیروانی می نشست وهم نوا با صدای چرق و چروق سوختن چوب
صدایی سحرانگیز بوجودآورده بود نوازش های سر انگشتان فرهنگ را
م یان موهایش حس می کرد که گاه دایره وار می شااد و گاه در یک
خط ممتدد نرم و آهسته می رفت و می آمد ....
میان این رخوت دلچسب ،معجونی از گرما و نوازش ،در حالی که تکیه
اش از پشاات به سااینه ی فراخ فرهنگ بود و نگاهش به ر*ق*ص
شعله های آتش ،قدر ی خودش رادر حصار دستان او جا به جا کرد و
پاهایش را دراز ،تا کف پایش مهمان گرمای آتش باشد ،گفت:
« فرهنگ می شااه تو ی این خلوت عاشااقونه چند بیت شااعر برام
بخونی ..؟»
واو در تب و تاب غلیان حس های مردانه اش با زیرکی  ،زمزمه کرد:
«آغوش تو چ قدر می آ ید به قامتم /در آن به قدر پیراهن خویش
راحتم /بازار شام کن شبمان را به مو ی خود  /بگذار دیدنی بشود با تو
خلوتم»
ا شعار این شاعر خوش ذوق جوان اهل خرا سان که مثل شهرتش
بدیع بود راخوب می شااناخت،برای فهمیدن منظور او هم نیاز ی به
هوش ساارشااار نبود ذهنش را زیر ر و کرد تا بیت های دیگر آن را به
خاطر بیاورد ،اما در تال شی بیهوده شعر را به خاطر نیاورد ،هرم گرمای
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نفس های او ال له ی گوشااش را به باز ی گر فت که همچ نان
هوشمندانه اشعار را انتخاب می کرد :
« با خود تو را به اوج می برم ».....
سکوت بین شان نشست وگیسو به یک باره بیت دوم شعر را به خاطر
آورد و هیجان زده و شتاب زده ،گفت:
«امشب اگر به خاک بریزد خجالتم»
فرهنگ از این شتاب زدگی لبخند ی نرم ر وی لبش ن ش ست  ،او را از
خود جدا کرد ،گی سو به سمت او برگشت وچهره هاشان ر وبرو ی هم
قرار گرفت و نگاه پر از ا شتیاق شان در هم گره شد ....فرهنگ در تب
تابی ح سی غریب  ،د ستی نوازش وار به ر وی موهای پری شان ن ش سته
ر وی شانه ی او ک شید و به سر شانه هایش ر سید و با صدایی دو رگه
نجوا کرد:
« می پو شمت که سخت برازنده ی منی  /ام شب به شب ن شینی
خورشید دعوتم»
گی سو میان سرزمین شانه های او ا سیر شد و کنار آتش شومینه لباس
دخترانگی هایش را به در آورد و لباس زنانگی به تن کرد ،لباساای که
بار ی از تعهد ،وظایف رنگانگ  ،صبور ی ،گذ شت ر وی آن سنگینی
می کرد ،لباساای که به یادش می آورد یک زن اساات و نه پشاات ساار
همسرش  ،بلکه همگام با او باید قدم بردارد.
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باغ سیب برای سمیرا آغاز ی بود برای م صیبت هایش و برای گی سو
آغاز زندگی......
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷[ ,
شنبه صبح خاطرات شان را بقچه کردند و با لبی خندون و دلی لبریز از
اشااتیاق به زندگی ،با آژانس به تهران برگشااتند ،فرهنگ گیسااو را به
دانشگاه رساندو خودش هم به چاب خانه برگشت.
تعطیالت و خاطرات خوش باغ سیب مثل بال شتکی نرم در ذهنش
جای گرفت و وقت و بی وقت سرش را ر وی آن می گذاشت و آن رادوره
می کرد .
از عکس های دونفره وساالفی و تک نفره با ژساات های متفاوت
گرفته  ،تا سوختن ته دیگ ماکار ونی که ناشیانه آن را سوزاند و فرهنگ
میان قهقهه هایش آن را ر وانه ی سطل ز باله کرد و از ماکار ونی شل و
وارفته اش تعریف کرد و به به و چه چه به راه انداخت ! لحظه هایی
که نازش را کرور کرور می فرو خت و فره نگ با جان دل آن را می
خرید.
میان پرسه زدن در کوچه و پس کوچه های ذهن و خاطرات خوش،
فقط یک صد حال را کم دا شت که به لطف نگار به محض خارج
شدن از کالس با یک سقلمه برایش محقر شد و امتحان فردا را یاد
آور...
« عروس خانوم برای فردا آماده ای !...؟»
باغ سیب
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نگاه متعجبش گیج و گنگ به سمت او چرخید :
« فردا مگه چه خبره!..؟»
نگار طبر عادت با دو انگشت شست و اشاره نوک بینی اش را گرفت
و با خنده های پت پتی اش ،گفت:
« نه انگار ی آقای مهندس نمی ذاره بهت بد بگذره که امتحان ا ستاد
مهرانفر ر و فراموش کرد ی »!...
به یک باره مثل برق گرفته هادر جا خشااکش زد و نگار به پیرو ی از
اور وبرویش قرار گرفت  ،و با لحنی ناباور  ،زمزمه کرد:
« وای خدای من یادم نبود ،اصال آمادگی شو ندارم»!...
نگار تصاامیم داشاات در باب مزا یای مجرد ی ،و این که مجرد ها
فرصت بی شتری دارند تا به درس هاشان برسند و او یک گام از او جلو
تر ا ست داد سخن بگوید ،اما گی سو مجالی نداد تا افکار نگار بر ر وی
ز بانش بنشیند و با یک تصمیم ناگهانی ،گفت:
«نگار کالس دکتر فراهانی ر و بی خیال می شم من میرم خونه تا برای
امتحان فردا آماده بشم ،لطفا فقط صدای کالس ر و برام ضبط کن تا
برای جلسه ی بعد آماده بشم»
گی سو این را گفت و با خداحافظی سر سری به سمت حیاط دانشگاه
دوید و با تاکسی به خانه برگشت.
*
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همیشااه ر وز گار ر وی پاشاانه ی مراد دلت نمی چرخد و این را وقتی
متو جه شااد که به محض ور ودش به ح یاط خانه آن جا را غرق
وسایل در هم و برهم دید !
قالیچه های لوله شده تکیه به دیوار  ،خرده ریز های بالتکلیف گوشه
وکنار ،ر و مبلی های مچاله شااده کنج حیاط و پنجره های باز ،همه
نشان از یک خانه تکانی بی وقت را می داد ...نگاهش رااز مر غ پا کوتاه
مهرانگیز خانوم گرفت ،که تفر ج کنان به دنبال خروسااش ال به ال ی
وسیله ها می چرخید و کیفش را ر وی دوشس جا به جا کرد ،گفت:
« خسته نباشی مامان مهری خونه تکونی می کنی!....؟ »
مهرانگیز خانوم آخرین گیره پرده را از چوب پرده باز کرد و پرده با
حجم و سیعی ازخاک سقوط کرد ،گرد و خاک هاله ای از مه بوجود
آورد ،ودرحالی که از پله های ر*ق* صان نردبان با احتیاط پایین می
آمد،جواب داد:
« سالم مادر تو هم خ سته نبا شی  ،ر سیدن به خیر صبح با فرهنگ
صحبت کردم ،گفت که برگشتید ،خوش گذشت؟»
مهرانگیز خانوم این را گفت و منتظر جواب نماند ،بال های ر وسری
اش رااز دو سو گرفت آنها را ضر بدر ی از پشت گردنش رد کردو سرش را
از پنجره بیرون کشاند وادامه داد:
« گیسااو جان زحمت دوتا چایی ر و بکش ،امروز کارگری که همیشااه
برام کار می کنه وسط راه دستم ر و گذاشت تو ی پوست گردو و همین
باغ سیب
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که مادرش زنگ زدو گفت  ،حالش خوب نیساات شااال و کاله کرد و
رفت ومن موندم و این بازار شام»!.
گیسو نگاهش را به اطراف دور ی داد  ،می خواست تا بشرسد حاج رضا
و فرزانه حون کجان ؟ اما سوالش را برای بعد گذاشت و .چشمی گفت
و ترو فرز به آ ششزخانه رفت و با دوتا چای خوش عطر و بو برگ شت،
س اینی کوچک چای را میان خرت و پرت های پخش و پال ر وی میز
نا هار خور ی گذاشااات ،صاا ندلی میز تلفن راپیش کشاا ید تا
مهرانگیزخانوم بنشیند و پرسید :
« حاج رضا و فرزانه جون کجان ؟ حاج رضا حالشون خوبه؟»
کاسه ای که مملو از آب و کف بود و بو ی سفید کننده در آن غوغا می
کرد را به کنار ی گذا شت و خ ستگی هایش را ر وی صندلی هوار کردو
بعد از قدر ی تامل جواب داد:
«دستت درد نکنه عجب چایی خوش عطری  !...چرا سر پا ایستاد ی
خودت هم یه چیز ی پیدا کن بنشین».
سااشس مردمک هایش را در بازار شااامی که به پا کرده بود چرخی
داد،نفس های خ سته اش را جا به جا کردو با صدای هورتی چایش را
همراه قند نوشید..
« فرزا نه با حاج رضاااا رفت ند نیشاااابور،خو نه ی خواهر شااوهر
کوچیکم،حاج رضا از خونه موندن خسته شده بود ،همین بهانه ای
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شااد تا فرزانه ر و همراهش بفرسااتم تا حال و هواش عوچ بشااه
خودمم هم موندم تا یه سرو سامونی به زندگیم بدم».
مهرانگیز خانوم هورتی دیگر از چایی اش را سر ک شید و قند گو شه ی
لشش راجا به جا کرد:
« خیر نبینه خ سرو ،نمی دون ستم مار تو ی آ ستین داریم که وا سه ی
خودش اژدهایی شده ! اوایل که این جور ی شاخه شونه نمی ک شید !
یه حاج رضا می گفت بیا ببین ! وقتی موضو ع نازایی فرزانه پیش اومد
و مردونه پاش واستاد و گفت بچه می خوام چیکار !؟ مهم فر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷[ ,
زانه اس ،گفتیم عجب مرد ی! حاجی هم براش کم نذاشاات و اعتبار
ش ر و خرجش کرد ».
«خیلی دلش می خوا ست بی شتر از این ها از خ سرو و نامرد ی هایش
می شنید ولی مجالی نداشت و دل تو ی دلش زیر ر و می شد تا هر چه
ز ود به درس هایش برسد ،آخرین جرعه چایش را نوشید ،گفت:
« ما مان مهری دساات تون درد نک نه خوراکی ها و لوب یا پلویی که
گذاشته بودید خیلی خوشمزه بود».
« خدا ر و شااکر بهتون خوش گذشاات ..خوب کار ی کردید رفتید
،بچه ام این چند وقت شااده بال کش خانواده ! حاال هم خر ج و
مخارج خونه ر و دوشش اونه  ،کنار زنش بیشتر بهش خوش می گذ ره
و به این استراحت نیاز داشت»
باغ سیب
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محبت های مهرانگیز خانوم تمام وکمال خر ج ته تغار ی محبوبش
می شد وگی سو را فقط و سیله ای برای آرامش پ سرش می دان ست،
دلخور ی پر رنگی بساطش را گوشه ی دلش پهن کرد ،امانگذاشت رد
پای آن ر وی صورتش جا بماند و با لبخند بی جان و رمقی گفت:
ما مان مهری من فردا امت حان دارم ،میرم طب قه ی باال یکی ،دو
ساعت درس می خونم بعد میام کمکتون».
حاال نو بت مهرانگیز خانوم بود تا دلخور شااود لیوان چایی اش را با
صدای تقی ر وی میز کوبید و تابی به چشمانش داد :
« یادش به خیر وقتی مادر شااوهر م می خواساات خونه تکونی کنه
عروس هاش ر و صدا می زد  ،حاال زمونه عوچ شده عروس بزرگم که
از ما بهترونه وتو هم که ماشالله قراره خانوم دکتر بشی  ...درس هات
واجب تره برو به درس و مشقت برس خودم از پسش بر میام»
پیام مهرانگیز خانوم که یکی به نعل می زد و دیگری را به میخ به قدر
کافی ر سا و گویا بود و نیاز ی به تو ضیح و تف سیر ندا شت !دل نگران
امتحان فردا گوشه ی لبش به سمت باال اوریب شد:
« د ست تنها سختتون می شه ،میام کمکتون و بعد میرم درس می
خونم ».
لبخند ی از سر ر ضایت ر وی لب های مهرانگیز خانوم نقش ب ست از
جایش برخاست ،گفت:
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« الهی خیر ببینی ،تا تو د ستی سرو گوش خونه بک شی منم یه ا شکنه
ی تخم مر غ میذارم تا با هم بخوریم».
گی سو وقتی د ست به کار شد دل شوره ی امتحان فردا ته دلش قل قل
می کرد.
*
خانه تکانی مادر شااوهرش تا ساااعت هفت شااب کش آمد ،و وقتی
مهرانگیز خانوم خیالش از بابت تمیز ی خانه اش راحت شد  ،شال و
کاله کردو در حالی که چادر مشکی را ر وی سرش می نشاند ر و به گی سو
گفت:
« من دارم میرم خونه ی فرامرز شب هم همون جا می مونم ،تو هم
برای شام خودت و شوهرت یه فکری بکن ...تو ی فریزر همه چی
هست».
از خسااتگی ر وی صااندلی هوار شااد  ،دلش می خواساات تار به تار
موهایش را می کش اید و یک جیغ محکم هم می کش اید! به ناچار به
چ شمی اکتفا کرد و به محض رفتن مهرانگیز خانوم به حمام رفت تا
از شاار گرد و خاک نشااسااته البه ال ی موهایش خالص شااودو وقتی از
حمام بیرون آمد بدون ابنکه موهایش را خشااک کند بساااط کتاب
هایش را ر وی میز کوچک پذیرایی خانه اش پهن کرد و چهار چنگولی
به ر وی کتابها افتاد ،اما صاافحه ی اول به دوم نرس ایده ،از خسااتگی
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ساارش را ر وی کتاب ها گذاشاات و به خواب عمیقی فرو رفت ،گویی
سال هاست که نخوابیده!
****
با حس گرمایی ر وی شانه هایش ،پلک های سنگینش رانیمه باز کرد
و نجوا ی آشنایی ال له ی گوشش را به باز ی گرفت:
«زیبای خفته ی من چرا با موهای خیس خوابیده!...؟»
برای هو شیار شدن همین یک جمله ی شاعرانه کافی بود ،از سرما
پتویی را که فرهنگ ر وی شااانه هایش انداخته بود را به خود فشااردو
قدر ی جا به جا شدو با صدایی که خواب در آن مو ج می زد پرسید:
« سالم ..کی اومد ی ؟ متوجه اومدنت نشدم».
فرهنگ م شتاق چهره ی گل افتاده ی اور وی زانو کنارش ن ش ست و
سرش را میان موهای نم دارش فرو برد ،گفت «:تازه رسیدم »...
سشس نفس عمیقی کشید،ممتد و پی در پی....
«هوم موهات چه بو ی خوبی میده ....؟ ظهر زنگ زد ی گفتی میرم
خونه برای امتحان فردا آماده بشم ،من هم زنگ نزدم تا مزاحم درس
خوندنت نشم هنوز تموم نشد!؟»
شوهرش دل خوشی داشت ! به لطف مامان مهری و خانه تکانی بی
وقتش حتی نتوان سته بود یک خط درس بخواند تمام شدن که دیگر
جای خود داشت ! اهل چغلی هم نبود ،کش و قوسی به بدن کوفته
اش داد ،گفت:
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« این مدت این قدر سرگرم تو شدم از درس هام عقب موندم ،برای
امتحان فردا اصال آمادگی ندارم ،در ضمن شام هم نداریم».
مو ی نم دار او را پس زد ،ساارش را خم کردو ب*و*سااه ای به ر وی
مخمل نرم گردن بلند و سفید او به جا گذا شت و در گیر حس های
مردانه اش زیر گوش او نجوا کرد:
« پاشو برو موهات ر وسشوار بکش ،این جور ی سرما می خور ی  ،شام
هم زنگ می زنم از بیرون بیارن»...
برای او که ظهر اشااک نه ی مهرانگیز خانوم را خورده بودو حاال از
گرساانگی ته دلش قیلی ویلی می ر فت این بهترین خبر بود .وقت
دلبری هم ندا شت و باید هر چه ز ود تر سرو سامانی به درس هایش
می داد،چشم از نگاه خمار و مشتاق فرهنگ برداشت و قبل از این که
میان باز وان او محصور شود ،جستی زد و از جایش برخاست ،گفت:
« دسااتت درد نکنه دلم دا ره از گشاانگی غش میره  ..لطفا برای من
کباب کوبیده بگیر با ساااالد و ماساات موس ایر...من میرم موهام ر و
خشک کنم ،تا تو لباس عوص کنی و دستت ر و بشور ی چایی هم آ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷[ ,
ماده می کنم  .در ضاامن امشااب تا صاابح باید بیدار بمونم و درس
بخونم».
فرهنگ که تکلیف ام شبش معلوم شده بود پوف ک شدار ی ک شید و
لپ هایش پر و خالی شدو چ شمان م شتاقش رام ومطیع دل ،قامت
باغ سیب
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گیسو را از پشت سر وجب کرد و مسیر نگاهش با او قدم به قدم همراه
شد.
****
پیش بینی فرهنگ کامال در ست از آب در آمد و سر ما خورد آن هم از
نو ع سخت ،تمام استخوان هایش هم نوا با هم ذوق ذوق می کردند
و شااقیقه هایش درتالشاای م*س*تمر یک نفس از درد می کوبیدند
 !....گونه هایش هم حال ر وز بهتری ندا شت واز شدت تب ،قرمز و
بر افروخته شده بود و احساس می کرد حدقه ی چشمانش هر آن به
بیرون پرتاب می شود !
بی حال و بی رمر سر از ر وی برگه ی امتحانی بردا شت  ،و نگاهی به
ساااعتش انداخت که عقر به های ظریفش پنج دقی قه به هفت را
نشااان می داد و چیز ی به پایان وقت نمانده بود!دیگر توان نوشااتن
یک خط را هم نداشاات! از جایش برخاساات و ورقه اش را ر وی میز
استاد گذاشت و پیش از نگار  ،از سالن امتحانات خارج شد .
تن ها دلش یک قرص مسااکن می خواساات و یک بالش و پتو تا
بخوابد...
با وردودش به حیاط سوز سرد ی پیچ خورد و از ال ی ژاکت سرمه ای
رنگش گذشت و درد استخوان هایش را تشدید کرد ....به کنار خیابان
همی شه شلو غ ر وبرو ی دان شگاه رفت و فوجی از م سافران برای فرار از
سارما به تاکسای که می ایساتاد هجوم می بردند .با یک تصامیم آنی
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قدمی به عقب رفت تا به سراغ آژانسی که کمی پایین تر از دانشگاه بود
برود اما ماشااین پراید ی پیش پایش ترمز زد ومرد یغور بد هیکلی که
شکم بزرگش به فرمان چسبیده بود  ،پرسید:
« آبجی کجا میری...؟»
نگاهش به صندلی های عقب ما شین برگ شت و دو زن با بچه ای را
دید ،بچه بی تاب ا شک می ریخت و مدام در آغوش مادرش تکان می
خورد و زن در شت هیکلی هم کنارش ن ش سته بود و نگاهش به ر وبرو
بود .
چشاامان از حدقه بر آمده ی مرد و نگاه برزخی اش خوفی به دلش
سرازیر کرد و قدمی از آن فاصله ،گرفت اما با سوار شدن پیرمرد ی ر وی
صندلی جلو  ،هجوم م سافران به سمت ما شین خالی ،تردید هایش
را پس زد و سوار شدو کنار همان زن هیکل دار نشست و کوتاه ،گفت:
« م*س*تقیم»....
پیرمرد که از صدای گریه بی امان بچه زیر گو شش به ستوه آمده بود !
عطای ما شین خالی را به لقایش بخ شید و سر چهار راه کرایه اش را
داد و پیاده شد ...
گیسااو کالفه از صاادای ممتد گریه ی بچه گوشاای اش را در آورد تا به
فرهنگ زنگ بزند اما آرنج زن کناردستش محکم در پهلویش نشست
و موبایل از دستش به زیر پا افتاد  ،صفحه ی ر وشنش از زیر پایش پیدا
بود  ،زن با صدایی زخمت و مردانه عذر خواهی کرد و گیسو خم شد تا
باغ سیب
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موبایلش را بردارد که به یک باره دست بزرگ زن به دور گردنش حلقه
شد و دست دیگریش دهان او را گرفت ،گی سو از شدت ترس ماهیچه
هایش منقبض شده و نفس هایش میان راه جا مانده بودند...
هر بی شتر تقال می کرد کمتر موفر می شد ،ما شین برای لحظه ای
کوتاه ایسااتاد..زنی که بچه همراهش بود از ماش این پیاده شااد و از در
دیگر سااوار  ،و گیسااو وسااط آنها قرار گرفت بچه همچنان جیغ می
ک شید! صدای زخمت زن در حالی تمام ز ورش را ر وی گردن گی سوو
دهانش گذاشته بود در فضا پیچید :
« کریم بشیچ تو ی فرعی »....
سشس ر و به زنی که بچه به بغلش بود کرد و پر خاش گونه گفت:
« ببند دهن اون نفله ر و مگه قرار نشااد یه بچه ی بی ذاق و ذوق
اجاره کنی  !...بجنب دساتش ر و ببند ا ن از فرعی خارج می شایم و
جلب توجه می کنه!
گی سو د ستهایش را باال آورد مچ د ست زن را گرفت و تقال کرد تا د ست
او راازرو ی گردنش بردارد زن بچه را ر وی کمر گی سو ن شاند ،مچ د ستان
او را محکم گرفت و تساامه ای فلز ی دور آن حلقه کرد و دهانش را با
دستمالی محکم بست و یک پتو ی که بو ی ر وغن سوخته اش غوغا
می کرد را ر وی او انداخت.
گیسو ماند و تشش های قلبش و گریه ی بچه ای که بند نمی آمد!.....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷[ ,
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صدای تر تر پا شنه های کفش هایش ر وی سرامیک ها در فضای
سااوت و کور و تاریک سااالن طنین انداز می انداخت و وقتی به فرش
می ر سید صدای تر تر جایش را به جیر جیر و خش خش می داد!
تاریکی تمام سالن را در خود بلعیده بودو ا شیا را به رنگ خاک ستری و
سیاه جلوه می داد،
سرمای حاکم بر سالن خانه باغ سیب باعث شد  ،لبه ی یقه ی
پالتویش را باال دهد ،تا ح صار ی از گرما برای گو شش هایش در ست
کند و با صدای جیر جیر لوال و چرخش آن ر وی پا شنه ی در  ،سرش
به سرعت به سمت در ور ود ی سالن چرخید و چراغ قوه ی د ستی
اش را در امتداد آن ر و شن کرد و نور ر وی صورت زمخت کریم پا شیده
شااد  ،و او را با حجم بر آمده شااکمش که بی قواره جلو تر از خودش
راه می رفت  ،جایی در آستانه ی در دید:
《 خساارو خان ،محمو له ی دوم ر و هم آوردیم ! همون طور که
د ستور داده بودید تمیز و ش سته و رفته ! همین که افتادیم تو ی جاده
خاکی که به باغ می رسااه چراغ خاموش اومدیم واسااه همین دیر
شدحاال کجا خالیش کنیم!...؟ بیرون داره برف میاد ها》!.....
لبخند چندش آور ی لبانش را کش داد ،ر وی پاشاانه ی پا چرخید و
کامال ر وبرویش قرار گرفت ،دستکش های چرمی اش گرمای مطبوعی
به سر انگ شتانش می داد ،د ست را ستش را تا امتداد لبهایش باال برد و
انگشت شست و اشاره اش را به دور لبش کشید و جواب داد:
باغ سیب
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« ببرش ته باغ بذارش ب غل اون یکی تن لش،،ترو فرز کار کن زود
جمعش کتیم بریم  ،حواست باشه ها چراغ ر وشن نمی کنی فقط یه
المپ شارژی ببر ته باغ تا من خودم بیام».
کریم چشاامی گفت و عزم رفتن کرد  ،امابا صاادای خساارو ایسااتاد و
مردمک هایش در تاریکی برای دید ی بهتر کش آمد:
«اون دوتا زنی که کمکت کردن دهنشون قرصه ....؟»
« آ قا خ یالتون ت خت  ،آدم دزد ی خالف کوچکشااونه! لب تر کنن
میرن اونجا که عرب نی می ندازه ...پولشااون ر و دادم وسااط اتو بان
خالی شون کردم  .موبایل این دختره هم د ست منه فرت فرت زنگ
می خوره چیکارش کنم؟ »
لبهایش را ر وی هم سااایید و خشااکی آن را با نوک ز بانش گرفت و
سری جنباند ،گفت:
« کارت تمیز با شه  ،در ست اون جور ی که من می خوام ،یه د ست
خوش تشل هم عال وه بر دسااتمزدت دار ی حالیته که چی میگم !؟
موبایل دختره ر و هم بده خودم »
کریم با شنیدن این حرف قبراق تر از قبل ب شکن ریز ی زد  ،صفحه
ی موبایل گی سو بار دیگر ر و شن شد و ملود ی نرم آن ف ضا را پر کرد
کریم مو با یل را از جیبش در آورد آن رابه طرف خساارو پرتاب کرد و او
گو شی را که تو ی سرو کله خودش می کوبید و لحظه ای ساکت نمی
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شااد را م یان زمین و هوا قاپ زد و با د یدن عکس خندان فرهنگ
لبخند ی ر وی لبش نشاند  ،گفت:
《 آق مه ندس بچر خ تا بچرخیم  ،حال می کنم غیرت ا ن به
جوش اومده ،تا تو باشی دیگه پا تو کفش من نکنی》!....
کریم شاد و شنگول از دستمزد اضافه  ،بشکن ریز ی زد و با نور چراغ
قوه دستی اش از پله های ایوان پایین رفت  ،باال ی سر گیسو که دهان
و د ست و پایش ب سته و مچاله در خود فرو رفته بود ای ستاد و با لحن
چندش آور ی  ،گفت:
《 پاشو خوشگله ،واسه این که خسته نشی خودم در بست نوکرتم و
تا ته باغ کولت می کنم ،درساات همون جور ی که از پای ماشاین تا
این جا آورد مت ! فقط ا گه بخوای هی تکون تکون بخور ی ،یکم
خشن می شم !》
گی سو با صدای مرد پیش ر ویش که تمام صورت و حجم هیکلش در
تاریکی فرو رفته بود بیشاتر در خود مچاله شاد ،دانه های برف را ر وی
صورت داغ و تب دارش حس می کرد که نیامده از هرم صورت او در
دم آب می شدند! درد ی پر توان مثل اکسیژن در سراسر بدنش پخش
شده بود وتشش های قلب بی قرار ش لحظه ای آرام نداشت .
کریم ر وی شکم بر آمده اش خم شد و با یک حرکت گی سو را مثل
کی سه ی آرد بر دو شش انداخت .گی سو در تک وتقالیی بیهوده قدر ی
د ست و پا زد و از ال ی د ستمالی که به دهانش ب سته شده بود ا صوات
باغ سیب
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نامفهومی خارج می شد! کریم خسته از تکان های او با مشت محکم
به ر وی پای او کوبیده و گیسااو از درد نفسااش جا ماند وهنگامی که
گیسو را بی حرکت دید  ،چراغ قوه ی کوچکش را ر وشن کرد و با قدم
هایی سنگین  ،کور مال  ،کورمال از ال به ال ی درختان سیب گذ شت
و تا ته باغ رفت .
****
ته باغ محوطه ی خاکی بود ،بدون هیچ درخت و گ یاهی که دیوار
کوتاه ونیمه خرابی داشاات و به یک باغ متروکه همسااایه آن بود ،کنار
دیوار تلی از آجر و خرد ریز های اضااافه ر وی هم انباشااته شااده بود
گلدان های خالی و شکسته ،
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷[ ,
ب یل وکلنگ ،چند کیسااه کود  ،فرغونی رنگ ر و رفته و وسااا یل
باغبانی....
کریم چراغ قوه اش را به زمین انداخت و گی سو را به ر وی الیه ی برف
نازکی که مهمان زمین شااده بود پرتاب کرد .درد شااد ید ی م یان
استخوان هایش پیچید  ،چشمانش از درد بر ر وی هم فشرده شد و در
دم در دل با خود نجوا کرد《 :خدایا به دادم برس》
نفس های پر اضااطرابش تند و پی در پی با هاله ای از بخار از حفره
های بینی اش خارج می شد و جایش را به نفس بعد ی می داد  ،بد از
تاملی کوتاه به قدر چند نفس ،نگاهش را در فضااای نیمه تاریکی که
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تنها چراغ قوه ای کوچک نور آن بود به گردش در آر ودو مسیر نگاهش
به یک چهره ی آشنا رسید  ،که نور چراغ قوه به ر وی صورتش پخش
شااده بود  ،ناباور و بهت زده دکتر هومن ریاحی را دید ،مانند خود او
دهان و دست و پایش را بسته بودند ..میان بهت و ناباور ی و دل گرم
از حضور یک آشنا ،خسرو ازگرد راه رسید و کریم بالفاصله چراغ شارژی
را ر و شن و نور اندکی ف ضا رار و شن کرد و دانه های برف همانند دانه
های مرواید ر*ق*صان از جلو ی نور آن عبور می کردند .
هومن گیج و منگ از ضر به ای که به سرش خورده بود چ شمانش
رابه اطراف چرخی داد  ،آخرین چیز ی که یادش بود کوچه ی همیشه
خلوت کنار آزمای شگاه بود که معموال ما شینش را آنجا پارک می کرد و
دیگر هیچ !.....
بهت و ناباور ی اش وقتی سر ریز شد ،که کمی آن سو تر گی سو را مانند
خودش دساات و پا بسااته و مچاله در خود فرو رفته دید! از وقاحت
خساارو که آن را از همه پنهان می کرد خبر داشاات اما تا این قدرش را
نمی دانست !
خسرو آجر شکسته زیر پایش را با نوک پا به گوشه ای دیگر پرتاب کرد
و به سمت هومن رفت  ،کنار او زانو زد و با یک حرکت د ستمالی که
م یان دو فکش جای گرفته و باعث شااده بود تا دهانش نی مه باز
بماندرا پایین کشید  ،هومن بی درنگ با صدای خش دار ی ،گفت:
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《مرتیکه  ،زندگیم ر و به گند کشید ی !مشکلت با منه به زن فرهنگ
چیکار دار ی !....؟》
خ سرو با یک حرکت از ر وی زانو هایش برخا ست لبه ی د ست کش
چرمی اش را گرفت و انگشااتانش را قدر ی میان آن تکان داد ،جواب
داد:
« این کری خوردن برای ک سی که ازش آتو دارم قد دهنش نی ست ! از
اون گذشته من اصوال با هرکی با من هماهنگ نباشه مشکل دارم و از
همه بیشااتر با اون بچه مزلف که جا نماز آب می کشااه ....هنوز یادم
نرفته چطور ی ر وز نذر ی پزون آبرو ی خواهر من ر و برد ».
ر وی پاشنه پا چرخید و صدایش قدر ی آهسته تر شد:
«مهناز از اون ر وز به بعد گوشااه گیر و افساارده شااد دکتر گفته بهتره
بسااتری بشااه ،فرهنگ با آبرو ی من وخواهر م باز ی کرد و منم با
غیرت و آبروش باز ی می کنم .این جور ی سر به سر می شیم»
هومن به سختی آب دهانش را فرو داد و خسرو را از ال به ال ی دانه های
درشت برف می دید که گرد ی از برف ر وی کاله مشکی اش نشسته بود،
《خساارو به اون دختر کار ی نداشاا ته باش ر وح فره نگ از این
موضو ع هم خبر نداشت بساط آبرو ریز ی ر وز نذر ی پزون تقصیرمن
بود ،من بودم که مرتضی ر و آوردم》.

853
ابرو های خساارو در هم تاب خورد و نگاهش به آنی به ساامت او
برگشت و نیم نگاهی هم ر وانه ی گیسو کرد  .صدایش به طرز عحیبی
ساکت و آرام بود:
《دکتر جان دیر گفتی این آس دل هم بین ورق هام بر خورد ....
به هر حال این چیز ی از کینه من ن سبت فرهنگ کم نمی کنه ! ولی
واسه ی تو این دم آخر خیلی بد شد!》
هومن نگاهش را از چشمان به خون نشسته و موهای آشفته ی گیسو
که از زیر شال بیرون زده و کمی آن سو تر مچاله به بشکه ای آهنی تکیه
داده بود ،گرفت و نگاهش به سمت خسرو برگشت و لحنش را قدر ی
دوستانه کرد:
«خ سرو ته راهی که می خوای بری بن ب ست زندان و اعدامه می دونی
جرم آدم دزد ی چیه !....؟»
خنده های هی ستریک خ سرو سکوت وهم دار باغ را شک ست و به
یک باره ساکت شد !گویی تعادل ر وح و افکارش بر هم خورده باشد!
《ته هر جفتشااون اعدامه  ،تو نگران من نباش ! نقشااه ام مو ال ی
درزش نمیره  ،محاله کساای بفهمه من ساار شااما دو تا ر و کردم زیر
خاک  ....محض اطالعت بگم  ،ویال ی شمالم ر و فروختم ویه چند
ر وزه به بهانه ای این که دپرساام و از این مزخرفات  ،با دو تا از برو بچ
یه ویال اجاره کردیم که صاااحبش یه پیرمرد فضااول وتنهاساات و
سرگرمیش این که صبح تا شب بنشینه زاق سیاه مسافر های ویالش
باغ سیب
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چوب بزنه و اونها ر و از پشاات پنجره ی خونه اش که اون ور حیاطه
چک کنه  !...ح سابی با هم رفیر شدم و من ر و خوب می شنا سه ،
دم غرو بی همین که رفت موال یوا شکی بدون ما شین زدم بیرون و با
ماشااین کریم بکوب تخته گاز اومدم این جا  ...بیچاره ا ن پشاات
پنجره نشسته و خیال می کنه من تو ی ویال هستم  .به غیر اون شاهد
معتبر  ،اون دوتا لندهور هم هستن ،که ا ن تو ی ویال دارن به حساب
من کباب میخورن و به وقتش حا ضرن شهادت بدن که من شبی
که این دو تا گم و گور شاادن پیش اون ها بودم !کارم که این جا تموم
شااد بازم تخته گاز برمی گردم ویال !...انگار نه خوانی اومده و نه خوانی
رفته  ،این ر و گفتم محض راحتی خیالتون》....
خسرو این را گفت و ر و به کریم شد :
«آق کریم  ،شروع کن »....
کریم بی درنگ چش
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷[ ,
می گفت و برف های ن ش سته ر وی صورتش را با لبه ی کاپ شن کهنه
اش پاک کرد و بیل دسااته بلند ی را که تکیه به دیوار بود ،برداشاات و
مشغول کندن زمین شد.
خ سرو به سمت گی سو رفت و کنارش زانو زد  ،با نوک انگ شتانش برف
نشسته ر وی موها و شال او راپس زد و چراغ قوه اش را به ر وی صورت
او انداخت ۰
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از ترس نفس در سینه اش گره شد ودر هم تاب خورد وضر بان قلبش
اوج گرفت .قدر ی در خودش فرو رفت و ساارش را به ساامت دیگر
چرخاند و پلک هایش را به خاطر نور شدید چرا قوه ر وی هم ف شرد
،خسرو نگاهش به ر وی گردن سفید و بلند او نشست که چند خراش
ناخن ر وی سفید ی پو ستش خود نمایی می کرد و بالحن تنفر آور ی
،گفت:
《 چه ساافید بلور ی هسااتی !؟ فرهنگ کوفتش بشااه  ....مامانتم
خو شگله فقط حیف الم صب پا نداد....یه وقت خدایی نکرده فکر
نکنی فرزانه ر و دوساات ندارم ها !؟ من فقط یه نمه در مقابل جنس
لطیف سست عنصرم  ،خیلی دلم می خواد بدونم اون سرتاپا غیرت
ا ن چه حالیه ....؟ می دونی ازاون مجساامه ی غیرت چند تا تماس
بی پاسخ دار ی !؟ مخصوصا تلفنت ر و خاموش نکردم تا ببینم پشت
خط چه جور ی جلزو ولز می کنه بهش گفته بودم پاش ر و تو کفش
من نکنه  ...ولی گوش نداد! 》
گی سو تشش های قلبش را جایی در دهانش حس می کرد و سرما ،درد
و ترس افکارش را منجمد کرده واز ت صور این که این ان سان مرد نما به
مامان گلی اش نظر داشته حس بد ی در وجودش شره کرد!
خسرو به آنی و از جایش برخاست  ،رفتارش هم مانند گفتارش تعادل
ندا شت ! به سمت خرت و پرت های گو شه ی دیوار رفت و گلدان
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سفالی بزرگی بردا شت  ،آن را دمر کرد و ر ویش ن ش ست جایی در ست
ر وبرو ی آن دو ،گفت:
« تا کریم قبر شاا ما دو تا ر و بک نه ،منم براتون حرف می زنم تا
حو صلمون سر نره  ...با این برفی که داره میاد فردا یه متر برف ر وی
قبرتون ن ش سته و حاال و حاال آب نمی شه! قول میدم همین که برف
ها آب شد و هوا ر و به گرمی رفت چند تا بوته گل ر وش بکارم تا کسی
حتی به فکرش هم نرسه که شما دو تا این جا دفن شدید!»
ترس مثل تار عنکبوت به دور افکارش پیچید و قطره اشک جا مانده
از گو شه چ شمش جار ی شد و کج کج به ر وی گونه ی سردش سر
خورد.نگاه م صمم خ سرو حرفی دیگر دا شت ! کریم هر بیلی را که در
دل خاک فرو می برد چاله ی زیر پایش عمیر تر می شااد تکه ای از
وجود گی سو همرا بیل کنده می شد !...هنوز معمای ح ضور هومن
برایش نا معلوم بود ! چند بار پی در پی پلک زد تا برف ن ش سته ر و ی
مژه هایش جدا شااودو با صاادای هومن که رنگ التماس داشاات
مردمک هایش به سمت او چرخید:
« خسرو به جان مهناز قسمت میدم که می دونم برات خیلی عزیزه ،
به ناموس فرهنگ کار ی نداشته باش»....
خساارو با رضااایت سااری جنباند و زیر لب با خودش زمزمه کرد :
《خوبه التماس کن  ....از التماس کردن خوشاام میاد ،برام خیلی
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عجیبه! من جیبت ر و پر پول می کنم اون وقت ساانگ فرهنگ ر و
به سینه می زنی!؟》
باز هم مثل مار گز یده ها از جایش بلند شااد با رفتار ی که تعادلی
ندا شت و هر دم به شکلی ظاهر می شد  ،سرش به سمت هومن
چرخید :
《 نامرد مگه کم پول تو ی حسااابت ساارازیر کردم تا و جدان درد
نگیری و یه وقت پیچ دهنت شل نشه وجار نزنی من عقیم هستم و
ایراد از منه و فرزانه هیچ مشااکلی نداره !؟ مگه با پول های من اون
آزمای شگاه فک ستنی ر و ر ونر نداد ی ؟ اگه ازت آتو نمی گرفتم که هنوز
لفت و لیساات به راه بود مرتیکه قرمدنگ ! کجای وجدانت مور مور
شده بود ،که می خواستی بعد برگشتن فرزانه از نی شابور همه چی ر و لو
بد ی !؟ وا سه چی بهش گفتی از سفر برگرده مف صل با هاش حرف
می زنی !؟می خواستی پیش فتوحی ها ی هزار فامیل جار بزنی خسرو
ساالر ی مرد نی ست ! یا پیش اون بچه مثبت خود شیرینی کنی! زن
ساااده لو ح و احمر من بود که گوشاای ر و داد دسااتم و بین خط و
نشااون هاش حرف هاتون ر و برام گفت ! د....آخه بدب خت چه مر
گته !...؟ اگه من برم ته چاه که تو ر و هم با خودم می برم 》.
هومن لبهایش از شدت سرما کرخت و کمی بی حس شده بود و با
صدایی که می لرزید فریاد زد:
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« اون پول ها نتون ست وجدانم آ سوده کنه  ،من به اعتماد حاج رضا
و خانواده اش خ*ی*ا*ن*ت کردم! و خام رقم باال ی چک ها ی
تو شدم  .....پا شم خوردم به قیمت از د ست دادن سمیرا که تو با
نامرد ی از چنگم درش آورد ی »!....
هومن که خود را آخر خط می دید به سیم آخر زده بود  ،فریاد زد :
《 من عاشر سمیرا بودم و تو ی نامرد این ر و می دونستی ! ولی بازم
اون ر و خام حرف هات کرد ی ،فکر می کنی من نفهم یدم تو ی این
باغ چه بالیی سر اون دختر بدبخت آورد ی !؟ ک شتن سمیرا فقط یه
ات فاق بود من نمی خواسااتم اون ر و که جونم به جونش ب ند بود
بکشم! دو سه ماه پیش می خواستم همه چی ر و به فرزانه بگم که اون
اتفاق افتاد وگرنه خیلی ز ود تر از این ها می خواسااتم آبروت ر و ببرم و
کار ی کنم تا باخفت از فرزانه جدا بشاای ،حتی به قیمت از بین رفتن
اعتبار و آبروم  !...پیدا کردن دو ست پ سر سابر مهناز هم کار من بود
تا زهرم ر و بهت بریزم》 ...
گیسو در بهت فرو رفته بود تعجب ها یک به یک بال زنان در افکار در
هم و برهمش به پرواز درمی
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۴۵ ۱۷.۰۱.۱۷[ ,
آمد  ،میان ذوق ذوق شقیقه هایش حرفهای تازه می شنید !....تشش
قلبش از آن چه که می شاانید ر و به فلک اوج گرفت  ،باورش همان
قدر سخت بود که انکار نور خورشید!.....ناباور نگاهش به ر وی چهره
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ی برافروخ ته ی هومن ثا بت ما ند  ،حتی تصااور نمی کرد که
دکترهومن ریاحی مرد اتو کشیده و شر و رق با آن رفتار شیک و کالم
دلن شینش چنین کار ی کرده با شد و زمانی هم عا شر دلخ سته ی
سمیرا شاکری بوده باشد !....
خسرو ابرو هایش را به حالت تصنعی در هم کشید:
《 هیچ اجبار ی در کار نبوده  !....ساامیرا اومد طرف من چون این
جور ی به نفعش بود  ...چون من بیشااتر خرجش می کردم و پول
تو ی جیبش می ذاشااتم بعد هم شااد زن ص ایغه ایم ،کار ی تو براش
نکرد ی ! تو در گیر طالق زنت بود ی و مدام بهش وعده و وع ید می
داد ی اونم سیلی نقد ر و ول نکرد و به حلوای نسیه نچسبید! 》
خ سرودر حالی موبایل گی سو در د ستش بود  ،راه می رفت و قدم های
رفته اش را بر می گشاات و رد پایش ر وی دل برف تازه نشااسااته ر وی
زمین جا می ماند  ،بی وقفه حرف می زد و تماس های تلفن گیسو را
که یک به یک قطع می کرد و وقتی عکس فرهنگ ر وی گوشی ظاهر
شد ،حرفش را نیمه کاره رها کرد و موبایل را ر و به گی سو گرفت و آن را
میان دو انگشتش تاب داد و با لحن نفرت انگیز ی  ،گفت:
《 ان گار ی خیلی خاطرت ر و می خواد ا گه یه بار دی گه زنگ بز نه
رکورد پنجاه تا تماس بی پاسخ شکسته می شه 》!....
خسرو این را گفت و ر و به کریم که همچنان مشغول کندن زمین بود
شد و ادامه داد:
باغ سیب
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《 کریم ن باتی ....جون بکن دو تا گودال قد دو نفر که این قدر
معطلی نداره! برف داره شدید می شه تا صبح ن شده باید برگردم ویال و
خودم صاابح خواب آلود به اون صاااحب خونه ی فضااول نشااون
بدم ....آ ی  ،حال می کنم ق یافه ی فرهنگ ر و چند ر وز دی گه که از
زنش بی خبره ببینم !》
گیسو چشمانش از ترس ر وی هم افتاد و در دل زمزمه کرد:
《یا رب العالمین به دادمون برس》......
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷[ ,
فرهنگ م*س*تا صل و ناتوان ازفکری منطقی وم*س*تمر که دل
نگرانی و دلواپسای میان آن جوالن می داد و یکه تاز ی می کرد ،سالن
پذیرایی خانه ی پدریش را گز می کرد و قدم های رفته اش وقتی به
دیوار می رسید ،دو باره مسیر رفته را بر می گشت ! و نگاهش همچنان
به ر وی صاافحه ی ر وشاان موبایل و عکس گیسااو بود  ،که ر و به
دور بین لبخند و سیعی دا شت و موهایش ر وی شانه هایش پری شان
 ....و زیر لب با خود مدام تکرار می کرد :
《 گوشی ر و بردار دختر ،جواب بده!》
وقتی تماس بعد ازچندین بوق پی در پی بی پاسااخ قطع شااد ،از سار
ناتوانی ایستاد  ،خم شد و دست ر وی زانو هایش گذاشت ،حالتی مثل
رکو ع  ،با صدایی بلند ،گفت:
《 چیکار کنم خدایا  .....جواب نمیده !》
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گلی خانوم با رنگ و ر ویی مانند کچ دیوار از کنار مهرداد بلند شااد !
شااال  ،مانتو وشاالوارش مثل جعبه ی مداد رنگی هر کدام به رنگی
بودند وهریک ساز خودش را می زدو هیچ تناسبی با هم نداشتن !
با پر دساات چتری هایش را پس زد و با دسااتانی لرزان موبایلش را
قدر ی باال تر آورد و ر وی عکس گی سو ا شاره کرد وتماس برقرار شد و
بوق های ممتدد او هم بی پا سخ ماند! وقتی فرهنگ تماس گرفت و
سااراغ گیسااو را از او می گرفت  ،دنیا پیش چشاامانش به دوران افتاد ،
ذهنش به استقبال بدترین اتفاق ها که اولین آن تصادف بود ک شیده
شدو سرا سیمه سرش را جای پایش گذا شت و خود را به خانه ی
دخترش ر ساند وحاال میان چه کنم هایش پس و پیش می شد وزیر
لب خدا خدا گفتن هایش به راه بود،
گرشااا هم حال ر وز ی بهتر از خواهرش نداشاات دلشااوره ته دلش پر
جوش خروش زیر و ر و می شد ! از سر درماندگی پوف بلند ی ک شید ،
دستش را میان موهایش فرو برد  ،موبایلش را از داخل جیب پیراهن
چهار خانه اش بیرون کش اید  ،با دیدن ساااعت کالفه تر از قبل ر و به
فرهنگ پرسید:
《 ساعت ده و ر بع ،گفتی امتحان گیسو چه ساعتی بود....؟》
نفس عمیقی کشاید تا قدر ی به افکارش مسالط باشاد  ،حاال او هم
کاسااه ی چه کنم به دساات داشاات و دل شااوره هایش را در آن می
ریخت و جواب داد:
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《 ساعت چهار ونیم  ،نیم ساعت قبلش با هم حرف زدیم حالش
ا صال خوب نبود و این ر و می شد از صدای گرفته اش فهمید  ،بهش
گفتم ساعت شش و نیم یه قرار کار ی مهم دارم نمی تونم بیام دنبالت
،قرار شااد از جلسااه ی امتحان اومد بیرون با من تماس بگیره و با
آژانس برگرده خونه تا من خودم ر و برسونم و با هم بریم دکتر》....
برز و ر وی صندلی های ا ستیل مهرانگیز خانوم قدر ی معذب بود جا
به جا شد و به میان حرف فرهنگ دوید:
《 من از آژانس نزدیک دان شگاه سوال کردم م سافری با م شخ صات
آبجی گی سو نداشتند ....جی پی اس موبایلش اگه ر وشن بود شاید می
شد پیداش کرد  .پسرخواهر اسماعیل آقا بقال ،افسر راهنما و رانندگیه
 ،شااماره تلفنش ر و دارم و می توتم ازش بخوام چک کنه ببینه بین
مساایر خونه تا دانشاا گاه خدا یی نکرده تصااادفی اتفاقی افتاده یا
نه》.!...
مهرانگیز خانوم باد ی زیر پر چادرش انداخت  ،خ جالت زده از حاج
خانوم و این که تازه عرو سش بی خبر از شوهرش تا آن موقع شب
بیرون از خانه مانده  ،گفت:
《 برز و خان تو ر و خدا موضااو ع ر و جهانیش نکن دیگه !.....نگاه
نکن به حاج خانوم که با هم نداریم و مثل خواهرم می مونه  ،ما تو
در و همسااایه آبرو داریم همین مون مونده که تو ی محل پچ و واپچ
ب شه که تازه عروس فتوحی ها به خونه برنگ شته و همه ر و دل نگران
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کرده ،می گم شاااید رفته خونه ی دوسااتی  ،هم کالساای  ،و یا حتی
خرید  !...تو ی ترافیک گیر کرده و حواسش هم به موبایلش نی ست !
صبر کنیم شاید خودش پیداش بشه !》
فرهنگ میان آشفتگی هایش به چهره ی برافروخته ی گالب خانوم
و گلی نگاه کرد و ر و به مادرش با لحنی مودبانه ،کوتاه و هشدار دهنده
 ،گفت:
《 مامان خواهش می کنم ...ا ن تنها چیز ی که مهمه پیدا شاادن
گیسااوساات که همه ازش بی خبرن و تلفنش ر و به دالیلی که ما نمی
دونیم جواب نمیده !》》
مهرانگیز خانوم ابرو های بلند و نازکش در هم گره شد ور و به اف سانه
که بغ کرده جفت برز و ن ش سته بود شد و سر حرف را به سمت دیگر
چرخاند:
《 افسانه جون دست گلت درد نکنه ،زحمت چند تا چایی ر و بکش
گلومون خشک شده 》....
گالب خانوم از سنایوریه نو شته شده تو سط مهرانگیز خانوم و باال و
پایین کردن ابرو هایش اصااال خوشااش ن یامد !ر وی ترش کرد و با
ابروهایی که به ندرت در هم تابیده می شااد ر و به او با لحنی دلخور ،
جواب داد:
《 آدم باید خودش عاقل باشااه  ،مهرانگیز خانوم ! دختری که من
تو ی دامنم بزرگ کردم محاله بی خبر از شوهرش کار ی بکنه ! از اون
باغ سیب
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گذشااته صاابح که با هم حرف زدیم ساارمای سااختی خورده بود و
صااداش خروسااک داشاات آدم مریض با اون حالش میره خرید و
مهمونی !.....؟》
مهرانگیز خانوم از جواب تند و تیزمادر بزرگ گی سو بر آ شفت  ،دهان
پر کرد تا جواب او را بدهد اما حاج خانوم مجالی به او نداد:
《 یه صلوات ختم کنید ،به جای این حرف ها بیان عقل هامون
ر و ر وی هم بریزم ببینیم چی کار می شه کرد...؟ ا صال چرا زنگ نمی
زنید صدو ده ....؟ 》
مهرداد پارچ آب ر وی میز را برداشت و با لیوانی پر از آب به س
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷[ ,
مت گالب خانوم رفت و آن را به دست او داد ،گفت:
《 حاج خانوم  ،ز نگ بزنیم چی بگیم  ،بگیم دخترمون ب عد از
امتحانش که احتماال تا هفت شب طول کشیده تا ا ن که ساعت ده
و نیمه ،خونه نیومده !کالنتری هم بریم حداقل امشااب کار ی نمی
کنن》
گرشا چشم از چهره ی درهم و نگاه بی فروغ فرهنگ که مثل گلوله
ای از آتش سر خ شده بود برداشت و ر و افسانه  ،پرسید :
《 افسااانه خانوم  ،به غیر از نگار کس دیگه ای ر و می شااناس اید که
شاید از گیسو خبر داشته باشه ...؟》
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《 نه گر شا خان  ....تا اون جایی که من می دونم فقط  ،نگاره  ،به
اون هم هر چی زنگ می زنم جواب نمی ده ! شماره ی خونه شون
ر و هم ندارم》،
فرهنگ بی درنگ با لحنی م*س*تاصل ،گفت :
《می شه لطفا یه بار دیگه تماس بگیرید  ،شاید این بار جواب دادند
 ....امروز با هم امتحان داشتند شاید خبری ازش داشته باشه؟》
افساانه چشامی گفت و بار دیگر به ر وی شاماره ی نگار اشااره کردتا
تماس برقرارشود.
****
نور چراغ شارژی رفته رفته ر و به افول می رفت و رمقی ندا شت تا دل
تاریکی را ب شکافد ....بارش برف نم نمک زیاد شده بود و دانه هایش
هم ریز تر ...خسرو چراغ قوه اش را ر وشن کرد و به سمت کریم نشانه
رفت :
《 دست به جنبمون  ،چرا این قدر لفتش مید ی ! برو یه بیل دیگه
از بین خرت و پرت ها پیدا کن خودم هم دست به کارشم 》 .
کریم نفس های خ سته اش را که با هن هن همراه بود ترو تازه کردو
باهرکالمش ابر کوچکی دور دهانش شکل می گرفت و در دم محو می
شاد ...بیل را ر وی دل زمین فرو کرد و دمی ایساتاد و چنان حرف زد
که گویی کار هر ر وزش کندن قبر است!
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《 خساارو خان همین یه ب یل ر و پ یدا کردم ،بد زمینی به تورمون
خورده ! زمینش ساانگالخه ،بی خود نبوده که این قساامت از باغ ر و
درخت نکا شتن ! ال م صب پر قلوه سنگه باید چاله یه جور ی با شه
که دو تاشون توش جا بشن دیگه 》....
هومن دسااتمالی دور دهانش جایی ر وی چانه اش بود  ،اما گیسااو
همچنان به دور دهانش د ستمالی چهار خانه شبیه لنگ حمام ب سته
بو ند ...ساارما به تمام نسااو ج بدنش رخنه کرده و او ناتوان ازحرکت
اعضااای بدنش ،پلک هایش در تالشاای بیهوده برای باز ماندن رفته
رفته سنگین می شد  ...هومن درمانده و دل نگران از حال گی سو،
گاه به خ سرو خواهش و التماس می کرد و گاه نا سزا های در شت می
گفت و خساارو مملو از عقده ای پنهان فقط خنده های چندش آور
نا متعادلش را تحو یل او می داد  ،و م یان خنده هایش به یک باره
ایستاد و به نقطه ای نا معلوم خیره شد ،گفت:
《 به بابام ز یاد فحش بده ....حال می کنم ! مرتی که دساات بزن
داشت بد جور ی می زد هم من ر و هم مهناز ر و 》....
زنگ موبایل گیسو پایانی برای خنده های چندش آور و مشمئز کننده
ی او شااد ،با دیدن عکس نگار ر وی صاافحه ی موبایل یک لنگه
ابرویش را باال انداخت  ،ا سم نگار کنار عک سش حک شده بود .این
دختر را ر وز عروساای فرهنگ میان مهمانان دیده بود  .دختر تشل و
بانمکی که خنده های عجیبی داشت!
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صفحه ی ر وشن موبایل را به سمت گیسو گرفت  ،گفت:
ُ
《 از این دختره خوشام میاد ،دختر تشل و ُمشل و خوشاگلیه ! آب
ها که از آساایاب افتاد و فرزانه برگشاات ساار زندگیش شاااید رفتم تو
نخش !...احتماال تو ی این هاگیر و واگیر گم شاادن تو ز یاد ببینمش
 !...می دونی من تو کار زن شوهر دار نی ستم  ،ا صوال ترو تازه هاش ر و
دو ست دارم .دو ست دارم صداش ر و ب شنوم  ،میذارم باهاش حرف
بزنی ،هرچی خواسااتی بگو  ...ولی حرف نامر بوط بزنی و بخوای
زرنگ باز ی در ب یار ی ،بد جور ی باهات تا می کنم  ،حالته که چی
می گم....؟》
ذهنش مثل یخ منجمد شده بود اما حاضر نبود این فرصت را هم از
دست بدهد ،تعداد زنگ ها که بی شتر می شد دلهره ی او هم و سعت
می گرفت تا مبادا تماس قطع شود  ،چ شمان بی فروغش را بر ر وی
هم فشرد تند و پی در پی سرش را به عالمت تایید تکان داد :
خساارو مشااتاق بود تاهرچه ز ود تر صاادای نگار را بشاانود ،تندو تیز
د ستمالی را که محکم بین فک باال و پایین دهان گی سو جای گرفته
بود را پایین کشید و گوشه دهان گیسو خراش افتاد  ...و قبل از این که
صفحه ی موبایل برای برقرار ی ارتباط لمس کند ر و به هومن گفت
:
《 دکتر خفه میشاای  ،صاادا ازت در ب یاد تالفیش ر و ساار ناموس
فرهنگ در میارم حواست هست که چی می گم !؟》
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وقاحت خسرو مرز ی نداشت و از ترس این که بالیی سر گی سو نیاورد ،
نفس هایش هم آهسته شد  ...خسرو خم شد و کنار پای او ر وی زانو
ن ش ست ،گو شی را ر وی ا سشیکر گذا شت و تماس را و صل کرد ،و آن را
نزدیک دهان گیسو گرفت ....
سرش پر شتا ب هم نوا با استخوان هایش می کوبید سعی کرد قدر ی
به خودش م سلط با شد و با صدایی که خط و خش ب سیار دا شت و
نگاهش به صورت پهن و چ شمان ریز شده ی خ سرو بود آه سته اما
کوتاه  ،گفت《:سالم نگار》.....
همین جمله کافی بود تا نگار پشت خط منفجر شود:
《 سالم و کوفت ! کو ر ن شی الهی  ،یه ل شکر ر و نگران خودت کرد ی
! اصال معلوم هست کدوم گور ی هستی! شوهر بیچار ت وقتی با من
حرف می زد صااداش می لرزید ،گوشایم ر وی سااایلنت بود و متوجه
تماس هاش نشدم ! 》
از تصور حال و ر وز فرهنگ افکارش م
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷[ ,
چاله شد و نمی دان ست اهالی خانه هم از غیبت او مطلع شدن یا نه
!؟ نگاهی به ساامت قبری انداخت که لحظه به لحظه عمیر تر می
شد و دانه های برف پیش از او و دکتر ریاحی داخل آن دفن می شدند
و به لطف سنگ ها  ،کار کندن آن به کند ی پیش می رفت....
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ترس مثل قاچ ساامی خود ر و گوشااه کنار دلش می ر و ید و هر دم
تعدادش بی شتر و بی شتر می شد! سعی کرد نظمی به افکارش بدهد
،نباید این فر صت را از د ست می داد  ،به سختی آب دهانش را فرو داد
و با همان صدای پر خش و نا سور در حالی که سعی می کرد خ سرو را
نگاه نکند  ،زیرکانه ،جواب داد:
《 گوشیم ر وی سایلنت بود متوجه نشدم  ،تو ی ترافیکم دارم بر می
گردم خونه 》
《تو ساااعت هفت نشااده از جلسااه امتحان اومد ی بیرون و ا ن
ساااعت یک ر بع به یازده  ،تا ا ن چه غلطی می کرد ی که همه ر و
نگران خودت کرد ی!؟ خب یه تماس با شوهرت می گرفتی!؟》
میان افکار منجمدش و قلبی که بی امان همراه درد ا ستخوان هایش
می کوبید  ،اولین در وغی که به ذهنش رسید را به ز بان آورد:
《 رفته بودم کتاب فروشی جلو ی دانشگاه 》.....
نگار کم طاقت به میان حرفش دوید :
《 تو ی این هوای سرد  ،با این حالت پا شد ی رفتی کتاب فرو شی
چه غلطی بکنی می مرد ی وقتی حالت بهتر شد می رفتی!...؟》
نگاهش باال آمد تا امتداد چشاامان خساارو و نگاه او را به ر وی خود
مات وثابت دید .قرار بود به جرم کینه ی خ سرو به فرهنگ بمیرد ! و
نه چیز دیگری !
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برای زنده ماندن با ید آخرین تالشااش را هم می کرد و باقی آن را به
دساات تقدیر می سااشرد و دعا می کرد تا نگار حرفهایش را به گوش
فرهنگ برساااند.مژه بر هم زد تا برفهای نشااسااته ر وی آن به پایین
سرازیر شودو من من کنان بااحتیاط و شمرده جواب داد:
《 دلم طاقت نیورد  ،اومدم تا اولین رمانم که تازه چاپ شااده از
پشت ویترین تماشا کنم بعد هم تاکسی خالی پیدا نکردم 》
گیسو قلبش در دهانش می کوبید و جمالت را به خاطر سوز و سرمایی
که در تار و پودش رخنه کرده بود لرزان ادعا می کرد و چشاامانش از
ترس ر وی صورت خسرو ثابت  ! .....آوای نا خوشایند فرو رفتن بیل
در دل خاک که مدام پر و خالی می شد برایش همانند صدای ناقوس
مرگ بود! نگار معترچ شد:
《 گی سو صدات خیلی ضعیفه  ...یه کم بلند تر حرف بزن مگه تو
تاکسی نیستی این صدای ِخرت ِخرت چیه!...؟》

خب باید می گفت صدای گور کنی ا ست که قبر او و دکتر ریاحی را می
کند ! دست های کرخت شده اش را که از پشت بسته شده بودند ،در
هم تاب داد  .حاال می فهمید که جان چقدر عزیز ا ست  ،محال بود
آخرین ط ناب ن جاتش را بیهوده ر ها ک ند  ،جوابش را بی پاسااخ
گذاشت ،ترسان و لرزان سعی کرد قدر ی بلند تر حرف بزند.
《 نمی دونم ،شاید خط ر وی خط افتاده !》...
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نگار گیج حرفهای گیسااو ساارخوش و بی خبر از حال گیسااو  ،میان
خنده های پت پتی اش گفت:
《 کور نشاای الهی  ...پر حرفی باشااه برای بعد  ،یه زنگ به شااوهر
بدبختت بزن  ،همه ر و دلواپس خودت کرد ی ،افسااانه هم خونه ی
شما بود  ...بعدا در باره ی رمانت حرف می زنیم 》.
از ترس این که پر حرفی های نگار فر صت را از او بگیرد میان دل دل
هایش دل به دریا زد و به میان جمله ی او دوان دوان آمد وجمله آخر
را هم گفت.
《 به شون زنگ می زنم  .می خوا ستم بعد چاپ کتاب بهت بگم ،
فرهنگ با شخ صیت اول رمان م شکل دا شت برای همین مجبور
شدم یه تغییراتی بدم 》.
خساارو از صاادای نرم و دلنش این نگار خوشااش آمده بود و دلش می
خواساات این مکالمه همچنان ادامه پیدا کند ،اما با شاانیدن اساام
فرهنگ به آنی اخم هایش در هم فرو رفت و با زانو یش که مماس با
زانو ی گی سو بود محکم به پای او ضر به زد و تماس را در دم قطع کرد
 ....از جایش برخاست ودر حالی که گوشی را از بیخ و بن خاموش می
کردر و به کریم نباتی با لحنی پراز پر خاش گفت:
《 جون بکن کریم  ....مگه نمی بینی برف داره شدید می شه !؟》
کریم ،برف های ن ش سته ر وی صورتش را با پ شت د ست پاک کرد
وچشمی گفت و دست به کار شد،
باغ سیب
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****
صدای گی سو به یک باره آن سو ی خط جا ماندو الو الو گفتن های
نگار این سو ی خط !....بار دیگر شماره را گرفت و این بار صدایی بی
ر وحی در گوشای پیچید  «:دساتگاه مشاترک مورد نظر خاموش می
با شد»..درگیر مکالمه ی بی سرو تهش با گی سو  ،ابروهایش به سمت
باال پرواز کرد و با افکار ی درهم و بر هم و قدم هایی شل و وارفته پشت
میز تحریرش نشست و آرنجش را ستون چانه اش کرد....
مکالمه بین شااان را بار دیگر در ذهنش مرور کرد ،از صاادای خرت و
خرت که هیچ ر بطی به تداخل خط ها نداشاات  ،می گذشاات !
صدای لرزان و بی رمر گی سو را می توانست به سرماخوردگی ر بط دهد
اما بی خبر گذاشااتن فرهنگ تا آن وقت شااب برایش جای سااوال
دا شت!...؟ پ شیمان از این که بدون فکر جمله های صد من یه غاز
تحویلش داده و ته و تو ی ماجرای دیر آمدنش را در ن یاورده  ،با یک
تصمیم آنی شماره ی افسانه را گرفت...
****
صدای دیلینگ دیلینگ موبایل اف سانه سکوت سنگین حاکم بر
جمع را شکست و نگاه ها را مثل آهن ر با به خود جلب کرد .افسانه
با دیدن اساام نگار به یک باره از جایش برخاساات و ر و به فرهنگ
کوتاه گفت:
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷[ ,
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« فرهنگ خان ،نگاره»...
با این جمله بی فعل و ناقص همه از جای شان بلند شدند  ،به دور او
حلقه زدندو افسانه و سط دایره قرار گرفت .او بالفاصله تماس راو صل
کردو برای این همه صدایش را همه ب شنوند ا سشیکر آن را ر و شن کرد
بالحنی شتاب زده بدون سالم پرسید:
«نگار  ،تونستی از دوستای مشترکتون خبری بگیری....؟»
فرهنگ صاادای قلب بی قرارش را به وضااو ح می شاانید  ،افکارش
ناتوان پی کور سو ی امید ی دست و پا می زدو نگاهش به ر وی موبایل
افسانه بود .
نگار از پ شت میز تحریرش بلند شدکف د ستش را ر وی پی شانی اش
گذا شت و آن را ر و به باال تاامتداد موهایش ُسر داد و آن را ر وی گردنش
قالب کرد  ،گفت:
« ببین افسانه من هفت یا هشت دقیقه پیش به گیسو زنگ زدم »
نفس ها تو ی سینه حبس شده بود و فقط الهی شکر گالب خانوم
شنیده شد گلی از شدت ا ضطراب توانی برای ای ستادن ندا شت به
مهرداد تکیه کرد .و فرهنگ منتظر جمله ی بعد ی بود .
« گیسو می گفت رفته کتاب فروشیهای جلو ی دانشگاه ،برای همین
دیر شااده و تو ی تاکسایه و داره بر می گرده خونه ،داشااتیم حرف می
زدیم یه دفعه تلفن قطع شد بالفا صله تماس گرفتم ،ولی موبایلش
خاموش شااده بود  ....برای همین من هم دلواپس شاادم حرف
باغ سیب
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هاش خیلی مشاارق و مغرب بود  !.بهش گفتم برای چی با این
حا لت رفتی چرا یه زنگ به شااوهر بی چارت نزدی!...؟ ولی جواب
درست و حسابی نداد !
گرشا با شنیدن این حرف قدمی پس رفت بی درنگ او هم شماره ی
گیسو را گرفت و تالش او هم بی ثمر ماند  ،ر و به فرهنگ شد:
« موبایلش خاموشه »....
فرهنگ نفس هایش به شماره افتاده  ...ز بانش از ا سترس و دلواپسی
چنان ساانگین شااده بود که گویی ر وی آن سایمان ریخته باشااند و
قدمی پیش تر گذا شت تا به موبایل اف سانه نزدیک تر شودقبل از این
که نگار جمله ی بعد ی اش را بگوید ،پرسید:
« نگار خانوم ...من فرهنگ هسااتم ،خواهش می کنم دقی قا بگید
گی سو چی گفت ....ما با هم قبل امتحانش حرف زدیم قرار نبود بره
کتاب فروشی !...؟»
نگار که حاال متوجه شده بود صدایش ر وی ا سشیکر ا ست سعی کرد
جمالتش را مودبانه تر بیان کند .
« شبتون به خیر آقای فتوحی ...گیسو گفت که وسوسه شده تا اولین
رمانش ر و ر وی پیشخوان کتاب فروشی ها ببینه »!...
فرهنگ گیج و گنگ ن گاهش را ر وی چهره های نگران تابی داد و
پرسید:
« نگار خانوم چه کتابی !....؟ گیسو رمان چاپ شده نداره»...
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« آقای فتوحی ،گی سو گفت اولین رمانم چاپ شده  ،می گفت شما
با شخ صیت اولش م شکل دا شتید و مجبور شد یه تغییراتی بده می
خواست بعد چاپ رمانش بهم بگه»....
با جمالت نگار فرهنگ فکری مثل رعد از میان ذهنش گذشات ...
و ناباور و بهت زده فقط گفت :
« این امکان نداره !....اولین رمان گی سو باغ سیبه که ا صل رمان به
همراه فابل پی د ی افش پیش منه و هیچ وقت هم چاب ن شده!...
»
گلی خانوم دیگر تاب ای ستادن ندا شت در دم ر وی زمین ن ش ست و در
حالی که نفس هایش بند آمده بود نگاه ماتش به ر وی فرهنگ ثابت
و بی حرکت مانده بود.
فرهنگ از جمعی که سکوت به لبهای شان زده بودند ،قدر ی فا صله
گرفت ..گویی می خواساات آنچه که را رخ داده اساات را در ذهنش
حالجی کند و با لحنی ناباور با خودش زمزمه کرد :
« من تو ی رمان باغ سیب فقط با یه کاراکترش مشکل داشتم »....
لحظه ای مات ای ستاد ،حاال دیگر یقین دا شت که گی سو از این حرف
منظور خاصاای داشااته و محال بود بی ر بط از کتابی که هنوز ویرایش
هم نشده حرف بزند !....دست هایش مشت شد و رگ های غیرتش
متورم  ...و درحالی که به سمت در می دوید  ،فریاد گونه گفت:
« گرشا خسروگیسو ر و برده باغ سیب»....
باغ سیب
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سشس درحالی که دمشایی به پا می کرد ادامه داد:
« برز و زنگ بزن صد و ده  ،تا ما برسیم کر ج یک ساعت و نیم طول
می کشاه می ترسام دیر بشاه ،مجابشاون کن جون یه نفر در خطره
گشت پلیس ز ود تر از ما اونجا می رسه»....
همه در بهت فرو رفته بودند ....فرهنگ با دمشایی و بدون کاپشاان
مثل باد می دوید و سوز هوا مثل شالق به ر وی گونه اش نواخته می
شااد  ..گرشااا ،برز و ومهرداد هم به دنبالش  ....گلی خانوم در دم بی
هوش شد و گالب خانوم با حال و ر وز ی نه چندان بهتر از او و صورتی
رنگ پر یده  ،یا خدایی گفت و کنار پای گلی زانو زد  ،حاج خانوم ر و
به افسانه که مات مانده و مردمک هایش فقط می چرخید ،گفت:
« چرا خشااکت زده یه لیوان آب قند درساات کن مادرش پس افتاد
»!...
مهرانگیز خانوم که همچنان با نا باور ی هایش در گیر بود ،چادر از
ر وی سرش ُسر خورد و به ر وی شانه اش افتاد و زیر لب آهسته ،گفت
:
« خسرو با ناموس بچه ی من چی کار داره!....؟»
موبایل افسانه ر وی میز رها شده بود و نگار از همه جا بی خبر مدام از
پشت خط تکرار می کرد :
«افسااانه  ،آقای فتوحی تو ر و خدا بگید چی شااده من هم نگران
شدم ...چرا هیچکی جواب من ر و نمی ده ....؟»
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باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۳۶ ۱۹.۰۱.۱۷[ ,
قانون زمان بر پایه ی دقایر و ثانیه هااسااتوار اساات  .اما وقتی ترس
،دلهره و اضااطراب بر آن حاکم باشااد دیگر هیچ قانونی به آن حکم
نمی کند و کش می آید ،هر ثانیه ب سان هزار سال می گذرد و هر دقیقه
یک عمر  !....برای گی سو که صدای خرت خرت بیل زیر گوشش بود
و چاله ی گورش هردم عمیر تر می شد چنین بود !...
کریم که حاال فقط نیم تنه اش ازدا خل گودال د یده می شااد  ،به
سختی آخرین قلوه سنگ را از ته گودال در آورد و لبه ی گور گذاشت و
با نفس هایی آمیخته با هن هن ،گفت:
«خسرو خان تموم شد ،حاال چی کار کنم ....؟»
سیگار ر و شن خ سرو ،مثل یک نقطه ی نورانی متحرک در د ستان
عصاابی اش می چرخید ،عاقبت با یک حرکت کالفه آن را به زیر پا
انداخت و دود گرمش را از ریه هایش بیرون فرسااتاد و در حالی که به
سمت گیسو می رفت ،جواب داد:
« برو ساار کوچه باغ یه ساارو گوشاای آب بده یه کم بمون اگه دید ی
خبری نیس جلد ی برگرد »...
کریم همان کرد که او گفت جسااتی زد و از داخل گودال بیرون آمد و
کاله پشاامی قهوه ای رنگش را تا جایی زیر ال له های گوشااش پایین
کش اید ولحظاتی بعد هیکل درشاات و بی قواره اش البه ال ی درختان
سفید پوش باغ محو شد .
باغ سیب
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خ سرو نگاهش را از چ شمان وح شت زده ی هومن بردا شت  ،برف
صااورتش را پوشااانده وچهار چنگولی در خود فرو رفته بود واز ساارما
دیگر قادر به حرف زدن نبود!
م سرور از این پیروز ی ،به سمت گی سو رفت ،باز هم کنار پایش زانو زد
،چراغ قوه رابه ساامت او گرفت و خیره شااد  ،ممتد و یکنواخت
،....مردمک های گی سو در تال شی بی پایان از نور فرار می کردند و ترس
چنبره زده میان آن پر توان حکم فرمایی می کرد .خساارو در حالی که
نفس هایش بو ی تندسیگار می داد ،گفت:
« حیف از این چ شم ابرو که قراره طعمه خاک ب شه ! تو دار ی تقاص
اون شوهر الدنگت ر و پس می د ی  !....نق شه ام این بود که برم تو ی
جلد داماد خوب  ،تا ک سی بهم شک نکنه وگرنه پولم ر و که از سر راه
نیاورده بودم بدم د ست اون داداش الدنگ ترش خودش !...اونم پول
من ر و هاپولی ک نه و یه آب هم ر وش  !....آخر هم مجبور بشاام
نصاافش ر و ببخشاام  ..می خواسااتم فرهنگ ر و آتیشااش بزنم که از
همون ر وز خواستگار ی هی برام جفتک می پروند!
ولی بعد دیدم اگه ناموسااش گم و گور بشااه هر دقیقه آتیش می گیره .
وا سه همین تو شد ی پیش مرگ شوهرت ! یه نق شه ی دیگه هم
دارم  ،چند وقت بعد نرم نرمک چو می ندازم که گم شاادن گیسااو و
دکتر ریاحی با هم در یه زمان همچون هم بی دلیل نیست!»
سشس چشمکی زد و پوزخندش کج شد و ادامه داد:
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«حالیته که چی میگم !؟شاااید فرهنگ اول باور نکنه ولی برای من
همون تخم شک و دو دلی کافیه ».
هومن با لبهایی بی حس از سرما ،با آخرین توانش فریاد زد :
« بی شرف کثافت» ....
گی سوبه یک باره دلش در دره ی نا امید ی و ترس سقوط کرد ،حاضر
بود بار ها و بار ها بمیرد اماتهمتی به این ساانگینی حتی بعدمرگش
دامنش را نگیرد ...خ سرو یک سره شیطان را بلعیده و زیر سایه کینه
لم داده و افکار شیطانی اش را سرو سامان می داد ،حرف می زدو از عقد
هاسر به مهرش پرده بر می داشت:
« من به اندازه ی موهای سرم  ،زن تو ی زندگیم اومدن و رفتن ! ولی
فقط فرزانه ر و دو ست دارم و عاشقشم .وقتی شوهر بی ناموست تو ی
فامیل بهم محل نمی داد و برام طاقچه باال می ذاشاات  ،تالفیش ر و
با حرف هام ساار اون فرزانه ی بینوا در می آوردم...زخم کینه ام وقتی
عمیر تر شد که مهناز هم عا شر اون االغ شد و برای خواهر بیچاره
ی من هم بی محلی خر ج کرد!...
گی سو نگاه بی رمقش در چشمان به خون نشسته ی خسرو قفل شد
که مردمک هایش به طرز عجیبی بی قرار بود و در حدقه دو دو می زد
 ! ...خساارو لحظه ای کوتاه سااکوت کرد و به یک باره دساات کش
چرمی اش را در آورد و انگشاات کوچک دسااتش را ،همان که یک بند
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نداشاات را باال آورد،چهارانگشاات دیگر را در کف دسااتش فرو کرد تا
قامت انگشت کوچکش نمایان تر شود ،گفت:
« به غیر از من و مادرم هیچکس نمی دونه که این یه بند انگشااتم
زیرکتک های بابا م له شد و دکتر ها مجبور شدن اون ر و قطع کنن و
الکی به همه گفتم تصادف کردم »...
صدایش خر خر می کرد و کلماتش قدر ی نامفهوم بود.
«تالفیش ر و سرش در آوردم همین که سکته کرد فر ستادمش پیش
هم قطار هاش خونه ی سالمندان »!....
خ سرو د ستی به زانویش گرفت ،از جای برخا ست و برفهای ن ش سته
ر وی صورتش را پاک کرد و با صدای آرام ترزمزمه کرد :
« قرار بود فقط یه قتل ب یاد تو ی کارنامه ام و این دکتر عوضاای هم
وا سه ی من شاخ شد و وجدانش به درد افتاد  ،فکر می کردم با آتو ی
قتل ساامیرا دهنش چفت و بساات می شااه ولی وجدانش زیاد ی
قلقلکش می داد ! می خواساات جار بزنه که من بچه دار نمی شاام و
مرد ی من ر و تو ی خانواده ی فتوحی ها ببره زیر سااوال  !...چیز ی
که فقط مادرم می دونست و بس»....
هومن لبهای سردش را با سر ز بان تر کرد و با آخرین توان فریاد زد :
« نامرد کثافت  ،تو نامرد به دنیا اومد ی »...
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خساارو به یک باره به ساامتش چرخید ،نفرت تا حلقش باال آمد و
جو شید ،د ستهایش م شت شد ،با نعره ای به سمت هومن هجوم
برد و لگدش راچ
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۲:۳۶ ۱۹.۰۱.۱۷[ ,
نان محکم ر وانه ی سر هومن کرد که پا شنه کف شش شکافی عمیقی
باال ی ابرو ی هومن به جای گذاشاات ،پلک های اودر دم ر وی هم
افتاد و خون در مسیری صاف و م*س*تقیم از گوشه ی چشمش راه
گرفت و کج و معو ج تا ر وی پیراهن سفید او پایین آمد ....
گیسااو با دیدن این صااحنه در دل تاریک و ر وشاان باغ و زیر نور کم
سو ی چراغ شارژی نفس در سینه اش چهار چنگولی باقی ماند ...آن
چنان که حتی پلک هم نمی زد !
خساارو در حالی که خرناس می کشااید و بخار از حفره های بینی و
د هان نی مه بازش ساارازیر بود  ،به اطراف ن گاهش راچرخی داد وبی
درنگ به سمت هومن رفت ،و او را ک شان ک شان تا پای گودال برد و
بعدبا یک لگد محکم به داخل چاله انداخت .
سشس خم شد و بیل را از کنار گور برداشت و پی در پی کفه ی آن راپر از
خاک می کرد و ر وی هومن می ریخت ...گی سو در آخرین لحظه سر
به آ سمان بردا شت و دانه های برف نرم و سبک ر وی صورت داغ و
تب دارش نشست و در دل با خود نجوا کرد:
« خدایا راضیم به رضای تو»....
باغ سیب
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راز و ن یاز ش با خدا کوتاه بود .درساات مثل نفس هایی که یکی در
میان همراهیش می کردند و با صدای هرا سان کریم نگاه بی رمقش
به سمت او برگشت ،او را تار و مبهم می دید ،گویی پشت پرده ی تور ی
ایستاده باشد و صدایش دور و نامفهوم ،گویی از ته چاهی فریادمی زند:
« خ سرو خان بد بخت شدیم ،مامور بازار شد یه ما شین گ شت سر
کوچه باغه  ...دوتا شون هم دارن میان این جا  ...به گوشیتون زنگ
زدم خبرتون کنم ،خاموش بود » ...
گیسو دیگر چیز ی نمی شنید و پلک هایش در جدالی بیهوده برای باز
ماندن ،عاقبت ت سلیم شدند و ر وی هم افتادند و آخرین صدایی که
شنید  ،این بود « ایست ،پلیس»....
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۳۶ ۲۱.۰۱.۱۷[ ,
دقایر و لحظه ها هم طعم دارند گاهی شیرین ه ستند در ست مثل
ع سل ،و گاهی تلخ و گزنده مانند زهر  !....وحاال فرهنگ تلخ ترین
لحظه ها را سشری می کرد و دل شوره و دلواپ سی طعم دهانش راتلخ و
گس کرده بود !
برف می بارید و دانه های سافیل و سارگردانش ر وی دل شایشاه ی
ماشین می نشست وهمراه برف پاکن ماشین به این سو و آن سو می
رفت!
سااکوت هر چهار مرد با دلهره همراه بود  .اما هر یک به ساابک
وساایاق خودش دلواپساای هایش را رج می زد....برای مهرداد دزدیدن
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گی سو تو سط خ سرو یک ابهام بزرگ بود که چرایش را نمی دان ست !
ونیمی از دلش پیش گیسو بود و نیمی دیگر پیش گل پرش....
اما برز واز اختالف بین خ سرو و فرهنگ باخبر بود  ،از یک سو نگران
گیسااو و از سااویی دیگر نگران رگ های بر آمده و سااکوت ساانگین
فرهنگ  ،گاه برای دل دار ی او از ر وی صندلی عقب دست ر وی شانه
های او می گذا شت آن را نرم می ف شرد و هر بار تکرار می کرد « پ سر بد
به دلت راه نده هیچ اتفاق بد ی نمی افته  »...جمله ای که خودش
هم آن را باور نمی کرد!
گرشاحال ر وز ی بهتر از بقیه نداشت ،جانش بند جوجه برفی اش بود
وشایطنت های جوانی اش  ،بدون توجه به دور بین های کنار جاده
با سرعت غیر مجاز از بین ما شین ها الیی می ک شید وآنها را یکی بعد
دیگری پشت سر می گذاشت...
.حال ر وز فرهنگ هم گفتی نبود ،حس می کرد افکارش زیر بار مو ج
منفی در حال مچاله شدن ا ست .عرق از تیره ی کمرش چک چک
می چکید و نفس هایش زیر حجم و سیعی از دل شوره و دل نگرانی
در حال له شاادن بود ! میان هیاهو ی بی پایان افکارش که بدترین
اتفاق ها را دوره می کرد زنگ موبایلش سکوت حاکم بر فضای بین
آنها را شکست و توجه ها را به سمت خود کشاند...
نفسااهای ساانگینش را از زیر بارافکار منفی نجات داد و با دم و بازدمی
عمیر نگاهش به ساامت صاافحه ی ر وشاان موبایلش چرخید با
باغ سیب
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دیدن شماره ی نا آ شنا بی درنگ د ستهای لرزانش به ر وی صفحه
رفت و تماس به چشم بر هم زدنی وصل شدو کوتاه گفت:
《 بله بفرمایید》.....
صدای خش دار مرد ی پشت گوشی به استقبالش آمد :
《 من با گوشی پسر حاج رضا تماس گرفتم؟》
اخم های فرهنگ در هم جفت شد و کوتاه جواب داد :
《 بله ....شما ؟》
《 پساار حاجی  ....شااما با ید فرامرز خان باشاا ید،من فر ج ام !
شناختی.....؟》
ذهنش مثل چاه خالی بود،عمیر و تهی ! چشاام هایش را بر هم
ف شرد و در تال شی بیهوده فر ج نامی را نیافت  ...فر ج بی وقفه گویی از
ر وی صفحه ی حوادث ر وزنامه خبری را می خواند پ شت سر هم و
مسلسل وار حرف می زد:
《تو ی ده پایینی زندگی می کنم  ،حاج رضااا خیلی به گردنم حر
داره  ،حاجی گو شیش در د سترس نبود ،نمره ی شما ر و هم پر سون
پرسون پیدا کردم .
نبود ی ببینی نیم ساعت قبل تو ی باغ شما چه معرکه ای به پا بود
! ...
با صدای آمبوالنس که از جاده ی ر و ستا رد می شد و به طرف کوچه
باغ می رفت  ...جلد ی سوار موتور شدم و دنبالش رفتم ،یا للعجب
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!دامادتون خسارو خان ر و دیدم دسات بند به دسات مامور ها ساوار
ما شین پلیس کردنش و با خود شون بردنش بردن با صدای تفنگ
چند تا از اهالی دیگه هم اومدن  ،اون ها هم شاهدن  ،محشری به پا
بود بیا ببین !
یه دختر جوونی عین م یت ر وی برانکارد بود که نشااناختمش  ،اما
آقای دکتر ر و شناختم ! همون آقا دکتری که پارسال همراه حاج رضا
برای آزمایش زنم رفته بودیم پی شش و منت گذا شت و پولی ازمون نگر
فته بود ها  ،اون ر و میگم  ،بنده ی خدا سرش شک سته بود و یه باند
به چه بزرگی ر وی پیشااونیش بود ! و دراز به دراز ر وی ت خت سااوار
آمبوالن سش کردن و بردنش ،خوف برم دا شته بود یادم رفت بشر سم
کدوم بیمارستان میبرنش  ...پلیس از اهالی سراغ صاحب باغ سیب
ر و می گرفت 》 .
فرهنگ قلبش تا مرز حلقش باال آمد و نف سش رفت وفقط یا خدایی
زیر لب گفت  .گو شی از میان د ستش سر خورد  ،به زیر پا هایش افتاد
واز شدت ا ستی صال پی شانی اش را به ر وی دا شبرد تکیه داد ....نمی
توان ست معادالت چند مجهولی ذهنش را حل کند ! خ سرو چرا باید
هومن را همراه گیسااو به باغ س ایب ببرد !؟ این سااوال مثل چر خ
وفلک در ذهنش تاب می خورد ...مهرداد و برز و حاال قدر ی به سمت
صندلی جلو خم شده و دل نگران پی در پی می پرسیدند:
« فرهنگ کی بود ...جون به سرمون کرد ی حرف بزن »...
باغ سیب
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گر شا پر از دلواپ سی حوا سش پی فرهنگ بود و تماس تلفنی اش ....با
صدای بوق سمند کناریش به شدت از مسیر منحرف و خطر تصادف
از بیخ گوش شان رد شد .عاقبت سرعتش را کم کرد ،راهنما زد و به
الین کند ر و رفت و در حاشیه ی اتوبان توقف کرد.
فر ج صداهای مبهم آن سو ی خط را می شنید و بیهوده مت صل به
هم تکرارمی کرد :
«پسار حاجی گوشات با منه ؟ صادات ر و ندارم ها ....قطع می کنم
دو باره زنگ می زنم»
تمام اتفاقات به کوتاهی عمر چند نفس بود و برای فرهنگ هزاران
سال گذشت  !...صدای گرشا خفه و کش دار به گوشش می رسید :
« فرهنگ چرا جواب نمید ی!؟ کی بود ؟ از گیسو خبری شده؟»
دلهره مثل چنگک قالب دلش شده بود  ،سر بردا شت و خم شد
سشس کورمال کور مال موبالیش را از زیر صندلی پیدا کرد و بار دیگر
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۵:۳۶ ۲۱.۰۱.۱۷[ ,
دیلینگ دیلینگ موبایل نفس ها را حبس کرد و این بار بی آن که به
شماره را نگاه کند باصدایی مرتعش تر از قبل جواب داد :
« آقا فر ج  ...نفهمید ی کدوم بیمارستان بردنشون ...؟»
« آقای فرهنگ فتوحی ...؟»
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به جای صدای زنگ دار آقا فر ج صدای نرم و نازک زنی در گو شش
طنین انداخت و می دانست خبری پس و پشت صدای نرمش پنهان
شده و کوتاه با صدایی خش دار جواب داد «:بله خودم هستم »...
« آ قای فتوحی همساارتون تو ی بخش اورژانس بی مارسااتان کر ج
بستری شدن تازه به هوش اومدن و این شماره ر و به ما دادند،لطفا با
مدارک شااناسااایی تشااریف بیارید به آدرسای که خدمتتون عرچ می
کنم».
نفس های آسوده اش برگشت ،خبر زنده بودن گیسو جان به دست و
پایش برگرداند...
****
فرهنگ تمام حیاط پوشاایده از برف بیمارسااتان رابا دمشایی تا خود
اورژانس دوید ..دانه های برف ر*ق* صان ر وی صورت و سرش می
نشست و او فقط به گیسو فکر می کرد و دیگر هیچ ....
نفس نفس می زد ،وقتی به گیسااو رسااید و او را در حالی دید که ر وی
تخت اورژانس سرمی به دستش بود.
گام های خی سش شلر شلر کنان تا پای تخت رفت  .بی حرف و
کالمی سر انگشتان دستش را ر وی صورت او تاب داد  ....گیسوکه از مرز
مرگ برگ شته بودبا دیدن فرهنگ چ شمانش پر آب شد چنان که او را
از پس پشاات قطره ی شاافاف اشااک هایش تار و لرزان می دید به
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سختی آب دهانس را فرو داد .هر دو در سکوتی جان دار به هم خیره
شده بودند .
فرهنگ پر از هیجان و ا شتیاق از دیدن چ شمان پر آب گی سو  ،برای
پنهان کردن اشااک های مردانه اش قامتش خم شااد ،دسااتش را به
ر وی شانه ی گیسو گذاشت وسرش را بر ر وی بالشی که گیسو بر آن سر
گذاشته بود فرو برد ،صورتش مماس با گونه ی او شد و بی صدا اشک
ریخت  ....دست گرم و تب دار گی سو مثل نسیمی نرم میان موهایش
چرخید و ساارش را به او تکیه داد  ...حاال هر دو در هوای هم نفس
می کشیدند و بی صدا گریه می کردند.
****
اتاقکی چهار گوش ،یک میز چوبی مر بع شکل و دوصندلی پال ستیکی
در دو سویش و نور مهتابی سقفی  ،تنها دارایی اتاق باز جویی بود ....
هومن ناباور به اطرافش نگاه کرد  ،به خواب هم نمی د ید ر وزگار ی
گذرش به اتاق بازجویی اداره ی آگاهی بیفتد  !....از مرز مرگ به زندگی
برگشته بود و در انتظار سرنوشتی نا معلوم دقایر را با دلهره سشری می
کرد د ستهایش رار وی میز گذا شت  ،رد ت سمه ی فلز ی مثل یک نوار
قرمز دور مچش طوق بسااته بود،اخم هایش در هم فرو رفت و جای
بخیه ی ر وی پی شانی اش ضر به ی پاشنه ی کفش خسرو را به یادش
آورد ....
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لوال ی در با جیر جیر ر وی پا شنه چرخیدو مرد ی با لباس شخ صی
داخل شد  ،صورت سه گوش و چانه ی نوک تیز و هاله ی سیاه زیر
چشاامانش از او چهره ای ساارد و زمخت ساااخته بود تک صااندلی
ر وبرویش را اشغال کرد و بعد ازتاملی به قدر برانداز کردن او ،با لحنی نرم
ولی خالی از هرگونه حسی ،گفت:
« آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم »....
سشس پوشه ی آبی رنگ ر وبرویش را باز کرد،نیم نگاهی به آن انداخت
 ،سر برداشت و با همان لحن نه چندان دوستانه ادامه داد:
« خب آقای دکتر هومن ریاحی اون شخص سوم که سه ،چهار ماهه
ما ر و تو ی خمار ی گذاشااته شااما هسااتید  !....برام خیلی جالبه تا
بدونم چطور ی هیچ رد ی از خودتون به جا نگذاشتید!.....؟»
هومن دساتی ر وی پانسامان ر وی پیشاانی اش کشاید و بعد از تاملی
کوتاه بی آن که جواب سرگرد را بدهد ،پرسید:
«قبل از هر سوالی لطفا بگید حال گی سو دختری که همراه من تو ی
باغ بود چطوره ؟»
سرگرد کوتاه جواب داد:
« خوبه ...امروز صبح از بیمارستان مرخص شد ...خسرو ساالر ی هم
به همراه د ستیارش د ستگیر شد و اولین چیز ی که اعتراف کرد قتل
سمیرا شاکری توسط شما بود ».
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سرگرد این را گفت و هر دو د ستش را بندلبه ی میز کرد و به صندلی
اش تکیه داد و با نگاه خیره وممتد ش پرسید:
« خب می شنوم می خوام از «ب» ب سم الله ب شنوم تا نون پایانش...
هیچی هم از قلم نیفته»....
هومن نفس عمیقی ک شید گویی می خوا ست افکارش را سرو سامانی
دهد و بعد از اندکی تامل به قدر چند نفس شااروع کرد به تعریف
کردن آن چه که براو گذشته بود.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷[ ,
هومن بعد از سکوتی کش دار نفس عمیقی ک شید ممتد و طوالنی....
! آن چنان که سینه اش از هوا پر خالی شد  .سرش پر بود از کلمات و
به دنبال آغاز ی برای جمله هایش می گ شت لب زیرینش را به دندان
گرفت ونگاهش را به دستهایش داد ،گفت:
« دوسااتی من با خانواده ی فتوحی به سااالها قبل بر می گرده به
دورانی که پدرم دوست صمیمی حاج رضا بود  .وقتی پدرم فوت کرد و
مادرم به همراه خواهرم و شوهرش به خارج مهاجرت کردند وابستگی
من به خانواده ی حاج رضا بیشتر شد .
آ شنایی من با خ سرو از وقتی شروع شد که با فرزانه دختر خاج ر ضا
ازدواج کرد...فرهنگ با ازدواج خواهرش وخساارو مخالف بود  ،حاج
ر ضا هم مایل به این و صلت نبود ،ولی فرزانه خام ز بون باز ی های
اون  ،شد مر غ یک پا و گفت فقط خسرو» ...
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هومن ن گاهش به نق طه ای نا معلوم ثا بت ما نده و اف کارش در
گذشته طی طریر می کرد.
« فره نگ خیلی سااعی کرد جلو ی این ازدواج ر و بگیره ا ما موفر
نشااد .حقیقتش ر و بگم ،من هم از خساارو خوشاام نمی اومد  .آدم
نوکی سه ای که ادعای آدم ح سابی ها ر و در می آورد ...خیلی سعی می
کرد خودش ر و بهم بچساابونه و تو ی تموم مهمونی هاشااون من ر و
هم دعوت می کرد .ولی من همیشه فاصله مو با اون حفظ می کردم
و نمی ذاشااتم به من نزدیک بشااه تا این که فرزانه بعد از دو سااال به
صرافت بچه دار شدن افتاد ...
خ سرو تو ی حرف هاش با خنده می گفت  «:چه خبره ؟ برای بچه
دار شدن خیلی ز وده »...ولی فرزانه که عا شر بچه بود ،به من گفت
که می خواد دکتر زنانش ر و عوچ کنه ودنبال یه متخصااص زنان
خوب و به نام می گرده و من هم یکی از همکار های پزشااکم ر و که
همیشه بیمارهاش ر و به آزمایشگاه من می فرستاد معرفی کردم»...
سرگرد چ شمان ریزش را قدر ی ریز تر کرد و چند چین در شت پای
چشمانش متولد شد  .او آمده بود تا برای پرونده اش قاتلی پیدا کند و
برود !بی حوصله از این پرت و پال گویی ،گفت:
« خب این قصااه ها یی که بهم می بافی چه ر بطی به قتل ساامیرا
شاکری داره!؟ با سمیرا کجا آشنا شد ی؟»
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هومن با صاادای ساارگرد از گذشااته به حال پرتاب شااد و ساار نخ
حرفهایش در هوا معلر ماند  ! ....چ شم های او هم باریک شد و با
لحنی محکم جواب داد :
« ر بطش ر و می فهمید اگه اجازه بدید بقیه اش ر و تعریف کنم »
ابرو های پر پ شت سرگرد به باال پرواز کرد ولبهای نازک قیطانی اش را
ر وی هم فشرد و به عاقبت سری تکان داد و کوتاه گفت:
« خب می شنوم»...
هومن آب دهانش را فرو داد و بعد از تاملی کوتاه ادامه داد:
« دکتری که من به فرزانه معرفی کرده بودم اون ر و برای آزمایش پیش
من فر ستاد وتمام آزمایش هاش ن شون از سالمت فرزانه دا شت ولی
خب باید پزشک متخصص زنان نظر نهایی اش ر و می گفت ...
دلم می خواساات خودم این خبر خوب ر و حضااور ی به فرزانه بگم
...اما در کمال تعجب خ سرو به تنهایی به آزمای شگاه اومد  ...و با هم
رفتیم دا خل دفتر من  ،وقتی بهش گفتم خانو مت هیچ مشااکلی
نداره و می تون ید ب چه دار بشاا ید ،پزشااک خانو مت بهتر می تونه
راهنماییتون کنه ،صااامت و بی حرف فقط چند لحظه خیره به من
نگاه کرد و بعد از جیبش یه چک در آورد و ر وی میز گذاشت ...
مات و متحیر مونده بودم به من بر خورد  ،بدون این که چک ر و بر
دارم  ،گفتم :
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« این جا بقالی نیست که بخوای پای دخل حساب کنی  !...صندوق
دار آزمایشگاه بیرونه  ،و اون جا می تونی کارت بکشی»...
بی حرف از جاش بلند شد ،در حالی که ر وی میز خم شده بود ،چک
ر و به سمت من هول داد و جواب داد:
زد
« می دونم آ قای دکتر ...بهتره یه نگاهی به چک بنداز ی  ،این م ِ
سکوته»...
اونقدر ساده نبودم که معنی حرفش ر و نفهمم  ،اما نمی دونستم بابت
چی با ید سااکوت کنم! تا این که خودش به حرف اومد و گفت که
م شکل بچه دار شدن از اونه و این مطلب ر و به خاطر ترس از د ست
دادن فرزانه از اون پنهون کرده بود  .یه نقص مادر زاد ی که خودش به
طور اتفاقی متوجه شده »...
ساارگرد خود کار را م یان انگشاا تانش فری داد ،حاال حس قو ی
کنجکاو ی او هم تحر یک شااده بود و بد جور ی قلقلکش می داد
،تاادامه ی ماجرا را بداند  .باخودکار تپ تپ به ر وی میز ضاار به زد و
پرسید:
« آقای خسرو ساالر ی از کجا متوجه ی نقصش شده بود؟»
هومن ،د ستی به ر وی جای زخم طوق ب سته ر وی مچش ک شید و در
حالی که نگاهش به زیر بود و افکارش در گذشااته بال و پر می زد،
جواب داد:
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« من این موضااو ع ر و اتفاقی بعد ها متوجه شاادم  .خساارو قبل از
ازدواجش ت صادف می کنه و به د ستگاه تنا سلیش ضر به وارد می شه
دکتر برای اطمی نان از سااالمتیش براش آزمایش می نویسااه و اونجا
متوجه می شه که قادر به بچه دار شدن نیست».
هومن این را گفت و دو باره حواسااش به آن بعداز ظهر ابری و گرفته
زم*س*تانی و مالقاتش با خ سرو پرتاب شد  .مالقاتی که تمام زندگی
اش را تحت تاثیر خودش قرار داد و بعد از تاملی کوتاه به قدر یک یا دو
نفس ادامه داد :
«اون کاغذ م*س*تطیل شااکل مثل پر کاه ساابک بود اما رقمش
بدجور ی سنگین  !....پولی که می تون ست زندگی من ر و زیر و ر و کنه
و من ر و از زیر بار بدهی هام ن جات بده  ،من ر و از شاار مهر یه ی
سنگین
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷[ ,
زنم ن جات بده که مدت ها با اون اختالف داشااتم  .با اون پول می
تونستم ملک آزمایشگاه ر و که اجاره ای بود بخرم و ر ونقی به کارم بدم
 .و سو سه مثل خوره به جونم افتاد ولی باز جلوش وا ستادم و قبول
نکردم و گفتم :
« من نون و نمک این خانواده ر و خوردم » ...
خسرو گفت:
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« قی مت نون نمکی که خورد ی چنده  ...؟ اگه هر ماه یک سااوم
مبلغ این چک ر وبهت بدم وجدانت آسااوده می شااه ؟من عاشاار
فرزانه ام هر جور شده مجابش می کنم که با من زندگی کنه فقط این
وسط سر تو بی کاله می مونه»
ب عد هم به الت ماس اف تاد و گ فت«:مردونگی کن و نذار نقص من
چماق سرم ب شه  ،فرزانه عا شر بچه دار شدنه چیز ی که من نمی
تونم بهش بدم و وقتی بفهمه  ،دیر یا ز ود ازم جدا می شه»...
و سو سه ی تعداد صفر های چک کار خودش ر و کرد و من ت سلیم
خوا سته ی خ سرو شدم و تو ی آزمایش ها د ست بردم و اون ر و تغییر
دادم جور ی که دکتر م شکل ر و از فرزانه ت شخیص داد .بعد از اون دوبار
دیگه آزمایش ر و تجدید کرد و من شاخصاا تمام کار های مر بوط به
اون ر و انجام می دادم فرزانه دیگه باور کرده بود که واقعا مشکل داره....
و به خاطر اعتماد ی که به من داشاات آزمایش ها ر و باور کرد و دیگه
دنبالش ر و نگرفت».
ساارگرد گوشااه ی پوشااه ی آبی رنگ پیش ر ویش چیز ی یاد داشات
کرد سشس سر بردا شت و با همان نگاه ریز و هاله ی سیاه پای آن
پرسید:
« با سمیرا شاکری چه جور ی آشنا شد ی...؟»
ا سم سمیرا که می آمد دلش در هوای او بال و پر می زد ...د ستهایش را
مشت کردو چهره ی سمیرا پیش چشمانش جان گرفت.
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« من یه من شی ا ستخدام کرده بودم که دان شجو بود و شیفت بعد از
ظهر می اومد آزمای شگاه و سمیرا دو ست صمیمی من شی من بود .یه
دختر خوشااگل که همه نگاه ها ر و خیره می کرد ! تو ی رفت و آمد
هاش بهم نخ داد و من هم جذبش شاادم و در مدت کوتاهی بهش
دل بسااتم .ساامیرا برای من که مدام با خانومم تو ی خونه جنگ و
جدال دا شتیم مثل یه زنگ تفریح بود و دلخو شی که رفته رفته عشر
ر و با اون تجر به می کردم ».
سرگرد به میان حرفش آمد و یک نقطه ی در شت انتهای جمالتش
گذاشت و پرسید:
« ما پیرینت مکالمات مقتول ر و از مخابرات گرفتیم ا سم شما بین
شماره ها نبود !...؟»
هومن سری تکان داد و جواب داد:
« چون من هیچ وقت با موبایلش تماس نگرفتم  .سمیرا به هوای
دو ستش می اومد آزمای شگاه خودش ر و خیلی سفت و محکم ن شون
می داد ولی کدوم مردیه که نخ دادن های زن ر و نفهمه ! دلم ر و زدم به
دریا  ،دعوتش کردم کافی شاپ بهش پی شنهاد دوستی دادم یه گوشی با
خط اعتبار ی هم کادو  ....و تمام تماس های ما با اون خط بود و
وقتی همه چی بین ما تموم شد گوشی ر و به من پس داد».
سرگرد سری جنباند  ،لب زیرنش را میان دندان های ریزش مح صور
کرد ،پاز ل دیگری در جای خود قرار گرفت و کوتاه ،گفت:
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« خب بقیه اش ر و می شنوم»...
هومن دستی به ر وی باند ر وی پیشانی اش گذاشت و چشمانش از درد
ر وی هم جفت شد :
« خ سرو بعد از ماجرای چک و ر شوه کلونی که به من داده بود ،سر
وعده هر ماه مبلغ قابل توجهی به حسااابم می ری خت  ...ومدام با
بهانه و بی بهانه به آزمای شگاه می اومد ...اونجا بود که سمیرا ر و با من
دید .خب ازش تر سی ندا شتم که به هم سرم بگه چون ما مدتها بود
که با هم اختال ف داشتیم و قرار بود طالق بگیریم ...
ولی من ساده لو ح نفهمیدم خ سرو برای دختری که من دو ستش
دارم نقشه کشیده و به وسیله ی اون منشی احمر من که بعد ها رفت
خارج از ایران به سمیرا نزدیک شد و طر ح دوستی ریخته ...
تغییر رفتار سمیرا ر و می دیدم ولی علتش ر و نمی فهمیدم  ،من در گیر
طالق همساارم بودم و دلم می خواساات بافراغ بال با ساامیرا ازدواج
کنم و ازش فر صت خوا ستم ،اما اون همه چی ر و تموم کردوگو شی و
خطی که براش خریده بودم ر و پس داد. ،
چند وقت بعد متوجه شادم که صایغه ی خسارو شاده وحتی خط
موبایلش ر و هم عوچ کرده و همون جا همه چی برام تموم شااد .
من مرد ی نبودم که به زن کس دیگه نگاه کنم».
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سرگرد باز هم گوشه کاغذ چیز ی یادداشت کرد حاال او هم مشتاق بود
تا باقی ماجرا را بداند....با نوک خودکار ر وی دساات او ضاار به ی
کوتاهی زد و پرسید :
« پس به خاطر همین سمیرا ر و کشتی!....؟»
هومن برآشفت و صدایش قدر ی جان دار و بلندتر شد:
« اون یه اتفاق بود من عا شر سمیرا بودم و نمی خوا ستم بک شمش
»...
هومن پر از از حس های بد  ،میان جمالت به هم ریخته ی ذهنش
دست و پا می زد ،صحنه ی افتادن سمیرا پیش چشمانش زنده شد ،
نفس تو ی س اینه اش هم دساات و پا افتاده بو د  ،بعد از تاملی کوتاه
سرو سامانی به افکارش داد و گفت:
« خسرو با وجود این که یه ویال تو ی شمال داشت  ،ولی پاتوقش باغ
سیب حاج ر ضا بود ! چون هم نزدیک به تهران بود و هم یه جای
خلوت و دنج و حاج ر ضا و خانواده اش به خاطر م شغله ها شون
فقط تعطیال ت به باغ می رفتند و خسرو این ر و می دونست ..
.بعد ها سمیرا بعد از تموم شدن صیغه ی محرمیتشون اومد آزمایشگاه
و به من گفت یه تو ضیح به من بدهکاره و این که خ سرو تو ی باغ
ساا یب به عفتش دسااات دراز ی کرده  ،وقتی این ر و خانواده اش
فهمیدن
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷[ ,
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اون از ترس آبرو ی خانواده اش مجبور شده به صیغه ر ضایت بده و از
خیر شااکایت بگذره ! بهش گفتم  :من دوسااتش دارم و گذشااته ر و
فراموش می کنم ،حاال که زنم ر و طالق دادم بیا زن من بشااو ،قبول
نکرد و گفت با ید با خساارو بمونه تا آتو ازش گیر ب یاره و انتقام این
خفت ر و ازش بگیره.
د ستم بد جور ی تو ی پو ست گردو مونده بود من از خ سرو آتو دا شتم
ولی پای حیث یت شااغلیم در میون بود .بهش گفتم چرا نمیری به
فرزانه بگی !؟ گفت ،خساارو ز بون بازه  ،فرزانه ر و بلده خام خودش
بکنه و آخرین برگه برنده ام از بین میره  .من باید نزدیکش باشاام تا
اون آتویی که می خوام به دست بیارم .کوتاه نیومدم رفتم سراغش ولی
خونه اش ر و عوچ کرده بود».
سرگرد خودکارش را به ر وی میز گذا شت ،گردنش را به تریبب ابتدا به
سمت را ست و سشس چپ خم کرد صدای ترق ترق قولنجش در
فضاای سااکت اتاق بازجویی طنین انداخت و سارد و بی ر وح مثل
رفتارش پرسید:
« از شب قتل سمیرا شاکری بگو می شنوم »...
هومن حتی از یاد آور ی آن شب نفس هایش هم مچاله می شد ...
نفس عمیقی کشید  ،گفت:
« اون شب من خونه ی یکی از دو ستان مشترک من و خسرو دعوت
بودم و متا سفانه خ سرو هم اومد  ..تحمل ح ضورش ر و ندا شتم و از
باغ سیب
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مهمونی زدم بیرون  ،آدرس خونه ی سمیرار و با مکافات از همسایه ها
ی خونه ی سااابقش پیدا کرده بودم و اولین بار بود که به اون جا می
رفتم زنگ آیفون ر و زدم که برم باال پیشااش ولی در ر و باز نکرد  .چراغ
سالن پذیرایش ر و شن بود می خوا ستم بهش زنگ بزنم ولی متوجه
شاادم موبایلم ر و جا گذاشااتم و از باجه تلفن نزدیک خونه تماس
گرفتم .
به محض این که صدای من ر و شنید شروع کرد به دادو فریاد که چرا
د ست از سرش بر نمی دارم .من هم تلفن ر و قطع کردم و رفتم دم
خونه اش در ر و برام باز کرد و در حالی که داد و بی داد می کرد رفت تو ی
آ ششزخونه ،بهش گفتم دو ستش دارم از خر شیطون بیا پایین و حاال
که زنم ر و طال ق دادم با من ازدواج کن .
تو ی چ شم هام براق شد و گفت  :یه کیس بهتر پیدا کرده و ا صال می
خواد از ایران بره  ...خونم به جوش اومد من به خاطر اون جون می
دادم ،و اون هر بار من ر و به خاطر یکی دیگه پس می زد !
نفهمیدم چی شد همین که به سمت در پله ا ضطرار ی رفت تا اون
ر و ببنده چ شمم به قند شکن ر وی کابینت افتاد برش دا شتم وزدم
تو ی سرش  ،همون لحظه افتاد.
د ست پاچه کنارش زانو زدم می خوا ستم سرش ر و بر گردونم که دیدم
از گو شش هاش و حفره های بینی اش خون میاد بالفا صله نب ضش
ر و گرفتم و متوجه شاادم که تموم کرده ،دسااتم ر و با پیراهنم که آبی
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ر و شن بود پاک کردم و قند شکن ر و بر دا شتم کت ر و در آوردم و اون
ر و ال ی کتم مخفی کردم و بدون این که به چیز ی دست بزنم از اونجا
اومدم بیرون »...
پاز ل های پرونده ی قتل سمیرا شاکری دانه به دانه کنار هم قرار می
گرفت  .....حاال می فهمید که چه ک سی از باجه تلفن تماس گرفته و
نبودن آلت قتاله در صحنه ی جرم دلیلش چی ست ح ضور شخص
سومی که حتی خانواده ی سمیرا از حضورش مطلع نبودند ...سرگرد
قدر ی پلک های خ سته اش را با نوک انگ شت ش ست و سبابه اش
فشرد ،پرسید:
« آقای ساالر ی از کجا فهمید که شما قاتلید ؟ این مطلب ر و باب
تفریح که بهش نگفتی!؟»
پوزخند لبهای هومن زیاد ی کج و معو ج بود و تلخ ....
« وقتی با اون حالم برگ شتم خونه خ سرو مثل جن جلو ظاهر شد و
بهم گفت موبایلم ر و برام آورده  ...سااعی کردم خون ر وی لباساام با
کتم بشو شونم  ،بهش گفتم من خ سته ام و می خوام برم بخوابم ولی
اون پاپی من شاد و چرا به خاطر یه دختر هرجایی دارم دوساتی مون
ر و به هم می ریزم .
همین جمله کافی بود تا نقطه جو شم سر ریز ب شه ،آدمی که خودش
م سبب بد بختی سمیرا بود بهش می گفت هرجایی ! با م شت تو ی
صورتش زدم و قندشکن از ال ی کتم ر وی زمین افتاد و خسرو پیراهن
باغ سیب

wWw.JustRoman.iR

902

خونی من ر و دید اون شب خیلی کنجکاو بود تا بفهمه علتش چیه
و بهانه های دم دستی من قانع اش نکرد.
من با وجود حال بد ی که داشااتم ،هم خیلی عاد ی برخورد کردم و
فرداش رفتم ساار کار حتی برای مراساام تدفین ساامیرا نرفتم تا مبادا
پلیس به من شک کنه  .خانواده ی سمیرا هیچ وقت از وجود من
مطلع نشدند چون عمر دوستی ما به لطف خسرو کوتاه بود ...
خساارو وقتی به اداره آگاهی میاد تا بازجویی بشااه متوجه می شااه که
سمیرا با ضر به ی یه ج سم سنگین به سرش به قتل ر سیده ...
خ سرو بین ساعت قتل سمیرا و بیرون رفتن من از مهمونی و لباس
خونی  ،قندشااکن ال ی کت ،یه دو دو تا چهار تا می کنه و با زرنگی از
من حرفی به پلیس نمی زنه و در عوچ میاد سااراغ من  ،اولش انکار
کردم و زیر بار نرفتم  ،ولی وقتی گفت خب اگه این قدر خیالت راحته
به پلیس می گم که تو دو ست پ سر سابر سمیرا بود ی و اون شب
تو ی مهمونی همون ساعت قتل سمیرا یه دفعه غیبت زد ».
هومن به این جای حرفش که ر سید می دان ست به آخر خط ر سیده
 ...سرش را قدر ی خم کرد  ،آن را میان دو د ستش گرفت و با سری
فرو افتاده ،ادامه داد:
« خساارو برای این که دیگه به من باج نده دنبال یه آتو بود و خیلی
راحت به دستش آورد  .اون قتل من ر و پنهون کرد
باغ سیب افسون امینیان ✔]۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷[ ,
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و من نقص اون ر و ...ولی زیر بار وجدانم داشتم له می شدم  ،تصمیم
گرفتم اول د ست خ سرو ر و پیش هم سرش ر و کنم و بعد هم خودم
ر و به پلیس معرفی .....که ماجرای دزدیدن من و همسر فرهنگ برادر
خانوم خسرو پیش اومد .خسرو ی پر از کینه ی فرهنگ همسر اون ر و
می دزده تا عقده هاش ر و التیام بده»...
برای سرگرد تمام پاز ل ها سر جای خود نشست  ...پوشه ی آبی رنگ
پیش ر ویش را بساات  ،دو کف دسااتش را ر وی لبه ی میز گذاشاات و
برخاست ودرحالی که چشمانش را ریز می کرد ،گفت:
« می خوام از اول اولش بنوی سی  ،از شب قتل سمیرا شاکری شروع
کن و تا آخرش برو»...
سرگرد این را گفت و کاغذی با آرم اداره ی آگاهی در باال ی صفحه به
سمت او هول داد ،گفت:
« شروع کن »....
هومن شروع به نو شتن کرد و می دان ست این آغاز  ،پایانی تلخ برای
اوست.
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۱ ۲۶.۰۱.۱۷[ ,
****
«می گویند عمر هر چیز به از آدمیزاد ا ست و به را ستی چنین ا ست.
بن بساات کوچه در دار بابافت قدیمی و خانه های قدیمی ترش ،
قدمتش به سال های دور می رسید .پدر ها و مادر ها را دید ،تولد بچه
باغ سیب
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هایشاان را که با سافید ی هر تار مو ی آنها قد می کشایدند و کم کم
عنوان شیرین پدر بزرگ و مادر بزرگ کنار اسمشان می نشست.
کوچه ای که خشت به خشت دیوار هایش  ،شاهد شاد ی ها  ،غم ها
و نذر ی پزان وعرو سی اهالی آن بوده و پا به پای آنها فر سوده و کهنه
شد » .
خودکارش را ر وی میز تحریر گذاشاات و خسااتگی هایش را به پشااتی
صندلی سشرد  .هنوز هم عادت نو شتن کنار پنجره از سرش نیفتاده
بود و نگاهش را از پس پرده ی تور شیری رنگ به شب زم*س*تانی
و غروب ز ود رسااش داد و چراغ خانه هایی که چشاام انداز پنجره را
دیدنی کرده بود ،منظره ای که همیشه از دیدنش پر از آرامش می شد.
چند جمله ی پایانی رمان باغ سایب را مرور کرد  ...یکی ،دوتا جمله
ی دیگر می توان ست ح سن ختام رمان باغ سیبش با شد.این پایان
دلخواهش بود کوتاه و موجز و مختصر...
طره مویی را که پیش چشاامانش به ر*ق*ص در آمده بود ،پس زد و
چ شمانش را ب ست .عزمش را جزم کرده بود تا بعد از نه سال به رمان
باغ سیب سر و سامانی بدهد ....رمانی که زندگیش را مثل یک ر ود با
خود همراه کرد به او عشر و زندگی داد.
سرش را به لبه ی صندلی چرخان تکیه داد  ،پلک هایش ر وی هم
افتاد و ذهنش به ساامت گذشااته بال و پر زد ،هنوز کاب*و*س آن
شاب جهنمی برایش تازه بود ،هر ر وز با طلو ع خورشاید به خود یاد
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آور می شد که خداوند ،فر صتی دیگر برای زندگی به او داده ا ست و باید
شاکر این نعمت باشد .
و لی پای ثا بت کاب*و*س هایش خساارو بود ،دا ماد خانواده ی
فتوحی ها که به جرم آدم دزد ی و اقدام به قتل راهی زندان شااد و به
جرم های دیگرش هم مثل رشوه و پول شویی اعتراف کرد.
از یاد آور ی خ سرو حتی بعد از گذ شت این همه سال باز هم صورتش
در هم می شد و اخم هایش در هم تر ....خسرو باعث شد حاج رضا
فتوحی آبرویش را بردارد و با سااری افکنده خانه ای که میراث پدر
بزرگش بود را به یک بر ج ساااز واگذار کند و از آن کوچه که هیچ از آن
محله هم کو چ کند.
البته فروش خانه برای او و فرهنگ خیلی هم بد نشااد  !...چرا که
حاج ر ضا کمک کرد تا کم و ک سر پول خرید خانه جفت و جور شود
و آنها هم صاااحب خانه ای م*س*تقل شااوند ،چیز ی که گیسااو
همیشااه آرزویش بود .آپارتمانی که فقط یک طبقه با خانه ی پدر
شوهر و مادر شوهرش فاصله داشت و حاج رضا و قلب بیمارش تنها
یک سال مهمان آن بود و مهرانگیز خانوم را تنها گذاشت.
فاتحه ای زیر لب نثار ر وحش کرد .پلک هایش را باز و نگاهش به
قاب عکس ر وی میز افتاد  .لبخند ی نرم ر وی لبش جای گرفت.
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عکس مر بوط به ساایزده بدر پارسااال بود که دساات جمعی به باغ
سیب رفته بودندو همه به صف مثل بچه مدر سه ای ها با د ست
های آویزان و نگاه م*س*تقیم ر و به دور بین ایستاده بودند .
اول صف فرامرز بود با لبخند ی محزون که لبه ی کاپشنش به داخل
تا خورده بود ،فرامرز ی که الهه رفیر نیمه راهش شد ور شک ستگی او را
تاب نیاورد و مهر طالق در شنا سنامه های شان ن شاند.فرامرز هم بعد از
فوت پدرش تمام زندگیش را به قدر یک چمدان کوچک کرد و به
خانه ی پدر ی برگ شت و همراه مهرانگیز خانوم زندگی را از سر گرفت
و دو باره در چاپ خانه مشغول به کار شد .
بعد فرامرز  ،فرزانه بود وتمام تکیه اش به ر وی گر شا  ،که پ سر دو ساله
ی شان« امیر گر شا سب» را در آغوش دا شت  .ا سمی که مامان بزرگ
گال بش برای اولین نوه ی پسااریش انت خاب کرد ه بود  .فرزانه عبد
وعبید مرام گالب خانوم و بی درنگ پذیرفت ،اما گر شا معترچ شد و
گالب خانوم چشمانش را براق کرد و جواب داد:
«آدم باید خودش عاقل با شه ،اگه یه ا سم پ سرونه ی بهتر بلد ی که با
حرف گاف شروع بشه بگو تا ما هم بدونیم !...؟»
گرشا اگرچه ناراضی بود اما به حرمت مو ی سفید مادرش لبخند ی زد
و کوتاه گفت  « :چ شم هر چی شما بگید » هر چند همه او را امیر
صدا می زدند ولی مامان بزرگ گالب به او گر شا سب می گفت .خب
گویا قرار نبود حرف گاف از خانواده ی آنها بیرون ر ود !
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برای فرزانه که در شوک کار شوهرش تا مدتها در خود فرو رفته بود ،
این مرد بلند قامت و جذاب که تمام نگاه ها را به ساامت خود می
کشاااند  ،حکم نجات غریر را داشاات گرشااا  ،فرزانه را در شاارکتش
ا ستخدام کرد ،آن دو با یک دو ستی ساده شروع کردند و به ع شر
رس ایدند .دایی گرشااایی که زندگی خصااوص ای او پیش از ازدواج برایش
همچنان مجهول بود.
برای فرزانه و انتخاب اشتباهش ،گرشا سکو ی پرواز بود تا اوج بگیرد ،
با حظ فراوان به او نگاه می کرد و می گفت  «:گیسااو معنی خانوم
خونه بودن ،زن بودن ر و کنار گرشا دارم تجر به می کنم و شش سال از
عمرم ر و حروم خسرو کردم».
نفس عمیقی کشید و قدر ی جا به جا شد.
بعد از گرشااا گالب خانوم ایسااتاده بود با ر وسااری فیروزه ای  ،همان
رنگ دلخواهش ودست گرشا را در دست داشت  .او هم با گرشا زندگی
می کرد و فرزانه از او راه و ر سم زندگی را می آموخت و یک مامان گالب
می گفت و دهانش شکوفه باران
باغ سیب افسون امینیان ✔]۲۳:۲۱ ۲۶.۰۱.۱۷[ ,
می شد.
کنار مامان بزرگ گال بش ،مامان گلی ایسااتاده بودو یک دسااتش در
دسات او بود و دسات دیگرش در دسات مهرداد فخار ،نویسانده ی
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خوش نامی که نو شته هایش کوال ک کرده بود .آن دو هم لبخندشان
مثل خوشبختی که در کنار هم تجر به می کردند عمیر بود .
برز و شانه به شانه ی مهرداد ای ستاده ور و به دور بین ز بانش را در آورد و
آخرین لح ظه ب عد از تنظیم دور بین برای عکس گرفتن اتو مات یک،
دوان دوان خود را به صااف رساااند و خودش را کنار مهرداد جای داد
وتند و پر عجله گفت « همه بگ ید ساا یب تا خنده هاتون تو ی
عکس بیفته» و تا صاادای چیلیک دور بین عکاسای لبخند ها ر وی
لبها ثابت ماند.
بین او و آتیش پاره اش افسانه  ،پسر هشت ساله اش بهزاد بود ،پسری
که شباهت عجیبی به برز و دا شت و مثل سیبی بود که از و سط به
دونیم کرده باشند!
گی سو با دیدن چتری های فرفری اف سانه که ر و به باال پرواز کرده بود،
لبخندش عمیر شااد  ...شاایطنت های آتیش پاره ی برز و تمامی
نداشاات و برز و عاشاار جنب و جوش های او و قرو قنبله هایی که
برایش جان می داد.
کنار افسانه  ،حاج خانوم خوش قلب ایستاده وگرد ی صورتش را چادر
سفید ی قاب گرفته و لبخند نرمی هم ر وی لبش بود .
به آخر صف ر سید ،مهرانگیز خانوم جفت فرهنگ ای ستاده بود ،زنی
که بعد از اتفاق باغ سیب عدوات هایش را با گی سو بقچه کرد و گوشه
ی صندوق خانه ی فراموشی گذاشت و بعد از تولد اولین نوه اش ،یک
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گیسو می گفت و از دهانش گیسو می طرواید  .زندگی کردن با مهرانگیز
خانوم در یک ساااختمان برای او که با ید به دانشااگاه می رفت و
اعتماد ی به مهد کودک ها ندا شت یک نعمت بود و مهرانگیز خانوم
با جان و دل از نوه اش مراقبت می کرد  ،گاه ناهار و شااامی هم برای
آنها مهیا...بعد از خوا ستگار ی گر شا از فرزانه ،لبخند پای ثابت لبهای
مهرانگیز خانوم شدو گرشا جان از دهانش نمی افتاد.
کنار مامان مهری ،فرهنگ ایستاده بود با چهره ای جا افتاده و مردانه
تر وتار های ساافید ی کنارشااقیقه هایش خود نمایی می کرد ودختر
پنج ساله ی شان رادر آغوش دا شت و د ست دیگرش  ،د ست گی سو را
محکم گرفته بود .ثمره ی عشاار عمیر آنها به یک دیگر دختر ی
بود که تمام زی بایی ها را به ارث برده و از او یک عروسااک متحرک
ساخته بود .
چشمان سبز بابا فر خ در نگاه دخترش می درخشید وچشم و ابرو یی
شبیه به خودش دا شت و با پو ستی سفید و گونه هایی صورتی  ،از
فرهنگ لب دهان خوش فرمش را به ارث برده بود و ازدایی گرشااا
چال گونه اش را  .....بینی ظریف و کوچکش هم به ما مان بزرگ
گلی اش شباهت داشت.
اساامش را هم به عشاار مامان بزرگ گالب خوش عطر و بویش «
گالب» گذا شت  .دختر شیطان و شیرین ز بانی که همه را در ب ست
عاشر خودش کرده بود و بیش از همه فرامرز را  !...برای فرامرز گالب
باغ سیب
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کوچک نقطه ای برای اتصااال به زندگی بود تا غم هایش را فراموش
کند.
انتهای صف خودش بود با یک ژاکت سبز رنگ و سیب سرخی میان
دستش و تمام تکیه اش به فرهنگ بود.
حاال بعد از گذ شت نه سال عنوان پز شک را همراه ا سمش یدک می
کشااید و در یک درمانگاه عمومی مشااغول به کار بود « دکتر گیسااو
درخشان» حاال می بایست برای آزمون تخصص آماده می شد  .البته از
نوشااتن هم غافل نبود و کنار مشااغله هایش می نوشاات و دو رمان
چاپی هم داشت که با استقبال خوبی مواجه شد و به چاب سوم هم
ر سید و باغ سیب اگر به چاپ می ر سید ،سومین رمان چاپی اش می
شد .
گیسو با صدای متصل تلفن دل از قاب عکس جدا کرد ،از پشت میر
تحریرش برخاساات و به سااالن پذیرایی رفت  ،تا تلفن دسااتی را که
گالب مدام با آن باز ی می کرد  ،پیدا کند ،تماس قطع شااد و به ر وی
پیغام گیر رفت ،صدای افسانه بود مثل همیشه پر از زندگی ....
« سااالم خانوم دکتر سااالگرد ازدواج تون مبارک  ،می دونم لیلی و
مجنون دو ست دارن سالگرد ازدواجشون خلوت کنن و به اموراتشون
برسن  !...برای همین مزاحم نشدیم  ،کادوتون ر و گرفتم  ،به دست
لیوانه  ،ر وش پره عکس قلبه ،در ضمن بهزاد یه کم سرما خورده فردا
که شایفت نیساتی میام خونتون بهزاد ر و ویزیت کن حاج خانوم ر و

911
هم م یارم برای اون هم یه چکاپ بنویس .به آ قای مهندس سااالم
برسون و گالب خوشگلم ر و بب*و*س».
صدای بوق کوتاه نشان از پایان تماس داشت  .افسانه آدم بشو نبود و
می دان ست فردا به بهانه ی معاینه ی بهزاد می آیند و شام هم ماندگار
ه ستند  .پیام بعد ی و صدای فرزانه نقطه ای برای پایان افکارش شد
:
« سالم به زن داداش خودم  ،سالگرد ازدواجتون مبارک  ،به فرهنگ
زنگ زدم مو بایلش خاموش بود !...من نمی فهمم این چه قانونیه
که گذاشتید و سالگرد ازدواج تون هیچ کس ر و دعوت نمی کنید و می
خواهید تنها باشاید !...بابا شااما دساات لیلی و مجنون ر و از پشات
بسااتید به خدا  ! ...گرشااا هم سااالم می رسااونه یه ر بع پیش با گلی
حرف زدم می گ فت آخر هف ته ی آی نده از ای تال یا بر می گردن حاال
خودش بهت زنگ می زنه ،خو شگل عمه ر و بب*و*س دلم براش
یه ذره شده فردا شب میام ببینمش »...
صدای بوق  ،انتهای جمله ی فرزانه ن ش ست .خب باید به لی ست
مهمان های فردا شب  ،فرزانه  ،دایی گرشا و مامان بزرگ گالب را هم
اضااافه میکرد .پلیور ساارمه ای رنگ فرهنگ را از ر وی صااندلی کنار
تلفن برداشاات و توپ گالب از ال ی آن قل خورد وتا جایی کنار در
آششزخانه رفت .پیام بعد ی لبخند ی وسیع ر وی لبش نشاند :
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« آدم باید خودش عاقل با شه  ،منه پیرزن سراغی از تو نگیرم نباید یه
سر به من بزنی !؟حتما باید درد و بال به جونم بیفته که بیای این جا
...دلم برای گال بم یه ذره شااده  ،اون موبایلتم که همیشااه یه پاش
میلنگه  !..یا خامو شه یا یه جایی گم وگور شده و در د سترس نی ست!
به گرشا میگم فردامن ر و بیاره اونجا ،میرم پیش مهرانگیز خانوم تا تو
از درمانگاه برگرد ی بچه ام گر شا سب ر و هم میارم ،به فر هنگ سالم
برسون»
مامان بزرگ گالب مثل ساانجاق قفلی گوشااه ی یقه ی پیراهنش
بانی و صل بود ،ساده و بی آالیش ....در جدال و کش و قوس ر وز گار
کمرش خم شد  ،زنگ زد ،کهنه و فرسوده شد ،اما استوار ایستاد تا کمر
دختر و نوه اش خم ن شوند  .او سنجاق قفلی گلی و گی سو شد تا آنها
را به خو شبختی و صل کند .حاال پ سر و دختر و نوه اش خو شبخت
بودند .حاال دیگر تنها نبود  ،خانواده اش مثل یک درخت پر شاخ و
برگ شده بود.
پلیور فرهنگ را زیر بینی اش گذاشاات ،نفس عمیقی کشاا ید ومثل
غواص در در یای بو ی او فرو رفت و ناگهان دساات های مردانه ی
فرهنگ از پشت به دور کمرش حلقه بست و سرش را در گود ی گردن
او فرو برد و با لحن خواب آلوده ،زیر گوشش نجوا کرد :
« تا خودم هستم ر وا نیست پیرهنم ر و بو کنی »!....
دست هایش را بنده دست فرهنگ کرد و تکیه اش را به او داد:
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« بیدار شد ی خوش خواب ..از وقتی از سر کار اومد ی یه سره خوابی
ا ن دوساعتی می شه»!....
موهای نرم ولطیف گیسااو را که تا ر وی شااانه اش بود  ،پس زد و
ب*و*سه ای نرم ر وی گردنش به جا گذاشت :
« تو چرا نخواب ید ی !؟ امروز ر و که مرخصاای هسااتی الا قل کمی
استراحت می کرد ی »
« پاراگراف انتهایی باغ سیب ر و می نو شتم ،دو یا سه تاجمله ا ضافه
کنم تکمیل می شااه ،باالخر ه بعد از کلی حذف و اضااافه به قالب
دلخواهم رسید .مجبور شدم بعضی از قسمت هاش ر و کامال حذف و
دو باره باز نویسی کنم».
فرهنگ گوشه یقه گی سو را کمی پس زد و از گردن به ر وی شانه هایش
رسید و نرم ومالیم تر از ب*و*سه هایی که می کاشت ،گفت:
«باغ سیب ر و به دست ویراستار نمیدم و خودم اختصاصی ویرای شش
می کنم  .من به این رمان خیلی مدیونم »
شاااد ی تو ی دلش پر پر زنان بال و پر گشااود ،نویساانده شاادن دیگر
برایش یک آرزو ی دور نبود ،حاال یک نوی سنده ی تح صیل کرده بود
وتا چند وقت دیگر سومین کتابش هم با عنوان باغ سیب راهی بازار
کتاب می شد .
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نگاهش به ساااعت دیوار ی برگشاات ،عقر به هایش به شااش و نیم
رسیده بودند  ،گوشه لبش طبر عادت همیشه به سمت باال کج شدو
با لحنی مانند پچ پچ ،گفت:
« عزیزم بذار برم  ،می خوام برم طبقه ی باال دنبال گالب ،از ظهر اون
جاساات  ،ا ن ما مان مهری و فرامرز خان ر و کال فه کرده ! نرفتم
دنبالش تا تو بیشتر بخوابی»...
دسااتهای فرهنگ بی پروا می چرخید  ...حواسااش پی چیز دیگری
بود! گی سو را به سمت خود برگرداند و نگاه هر دو در هم سرازیر شدو
فرهنگ ،گفت:
« بذار همون جا بمونه،پیش فرامرز و مامانم بهش بد نمی گذره ...ما
هم به کار و بارمون می ر سیم .فرامرز و مامانم تمام دل خو شی شون
تو ی گالب خالصه می شه ...شام هم از بیرون سفارش میدیم»..
خب پی شنهاد آخر شگفت انگیز بود  !...چون اصال حوصله ی شام
درست کردن نداشت و می خواست رمانش را به سرانجامی برساند ودر
مورد پاراگراف پایانی باغ ساایب حرف بزند و با او مشااورت کند ،اما
فرهنگ مجالی نداد و نفس هایش پر پیچ تاب با نفس او گره شااد و
باغ سیب را میان نفس های فرهنگ فراموش کرد.
قصه ی زندگیش با آرزو ی نویسنده شدن و رمان باغ سیب شروع شد
.رمانی که راز های بساایار ی را بر مال کرد و برای او عشاار و زندگی به
همراه داشت .

