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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
   :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 :  تلگرام کانال

 ستیدر جگر خارنام رمان : 

 شبانگاه مینسنویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 آدرس سایت : 
    کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 ستیدر جگر خار
 

 شبانگاه مینس

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 ستیدر جگر خار 
 یباسمه تعال

 
نا  باشددین ح یاد صدددداشددون میینم: آبتیندآبین  ود  که م نه  صددددان  

 رسید...بدویین...
 

 «این مگه کلید نداره؟؟؟» نگو میزنم
 

برمیگردم تو اتاق تا آماده بشددمدخدا کنه به مو ب برسددمد بهار خیلی رو و ت 
 حساسهد اصال رو همه چی حساسهد رو و ت بیشتر...

 
 پس ملت ...حنا اومده کجایین؟؟؟ صدان حنا میاد: کوشین

 
 «بوق مرگ شدن ا  این استقبال گرم نه؟؟؟»
 

 د چه خبرته بابا د مگه سرآوردن؟؟؟
 

عدزیددددددددددددددددددددد دددزمد خستگی ا  سر و روش میبارهدبه رون خودش 
نمیارهددلم براش تنه شدددهد بعد یه هفته همنونم برگشددتهد همنونه منو ب ه 

 . دوست رو ان سنت.هام... دوست..



 5 ستیدر جگر خار

 
تو یه دسددتت تارد تو یه دسددتت یه عالمه کیسدده هان رنگی و یه سددا  خیلی 
سوغاتی واسه  سه هان کوچیک  شتر اون کی صف بی کوچیکد ومن میدونم که ن

 منو ب ه هامهد امیان نداره حنا جایی بره و اونجارو واسه ما بار نینه بیاره...
 

 مینو ا ت »هم تلنبار میینه رو اپن لبنند میزنه و همه وسددایالشددو رو هم رو
 «گرفتن؟؟؟ میریزن خووو

 
 لبنند...

 
ستامو با  میینمد ب*غ*لم میینهدب*غ*لت میینمدا   شو با  میینهد د ستا د
ی *و*سدددهد  هان دم اسددبیمو م ی *و*سددمد مو رو شدددال گوشددشددو م

 سیوت.....................................
 

 .کافیه واسه دلتنه شدن....یه هفته خیلی  یاده واسه ندیدن...
 

تا ابد همین جا تو ب*غ*ل هم بمونیمدولی صددددان ب ه ها یعنی  ما میتونیم 
اینیه محاله تا ابد تو ب*غ*ل هم موندند تو گوشددت میگم: دلم تنگت شددده 

 بود...
 

 د منم....
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شون  شار شینهد دو لوهامو باهم ب*غ*ل میینهدبه هم و به خودش ف رو  انو می

کسددی تو دنیا هسددت که یادگاریانز رو ان سددنت همنونشددو انقدر  آیا» میده 
 «محیم دوست داشته باشه؟؟؟

 
هام اونو »چقدر دوسددت دارم...  ته  نداشدد به ا ان همه  که  یا شددیرت  خدا

دارم...شددیرت...تو بدترین لح ه ها هم چیزن واسدده شددیر کردن بهم دادن 
 «خدا...

 
 رند من شیرا د اونا خونه عزیز.رفب دلتنگی نشده ولی دیرهد باید برمد باید ب

 
 
 

سترز  سیقی رفتهد با گروه ارک شنواره مو شتهد بران ج صفهان برگ شتهد ا  ا تا ه برگ
سترس رفتهد برا مهمترین اجران تا  سنتیز فوق العاده محبوب رفتهد نگران و پر ا
به امرو ش رفتهد خوشددحال برگشددتهد موفگ برگشددتهد خوشددحالم برگشددتهد 

 گشته....خوشحالم خوشحال بر
 
خدایا همیشدده موفگ و خوشددحالت کندخواهت میینم...خواهت میینم » 

 «دوست زخوبز رو انز بدو پاداش خوب بده... مرسی که خوشحاله... مرسی.
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مانتو جلو بسته ساده مشییمو میپوشمداسلت سفید پامه... مقنعه مشییمو سر 

 مییشمد ویا علی...
 

پا  یان افمو  یذارم  مینو کتون میینمد خیلی گرون نیسدددتن ولی کولمو م
 خوبند ورم نمیرسه گرونتر بنرمدخرج و منارجم  یادن  یاده...

 
 
 

شون به نگهبانی که اگه  ودتر ا  ما  شته میدم شو جا گذا ترانه مو ب رفتن کلیدا
شهد شت دربدر ن ست؟؟؟ مگه ما خواهر »برگ شبیه هم نی سم منو ترانه  چرا ا

 «یه همدیگست...نیستیم؟؟؟ ببین اسم آبتینو آبین شب
 
 
 

ستس... ولی چاره چیهدخودش  شن میینهد نگاش میینمد خ شمد رو سوار می
گفته بود هسددتم... خودش گفت پا به پاتمد خودش گفت مدیونی اگه دیدن 

 بارت سنگینی میینه با من نصفت نینی
 
ستی...تو همونی که تو رفا ت کم بر میدارن که رفیقت کم »  سی که ه حنا مر

عزیزترین کس...نیاره...نه؟؟  «؟ مرسی عزیز...مرسی عزیزز
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شه ها! نه! فر طبیعیند رنه  شون کرده با ست دارمدنه اینیه فر شو دو موهان فر
 هوه ان مایل به  رمزشددونم دوسددت دارمد نه اینیه رنگشددون کرده باشدده ها! نه! 
ست نزندخیلی  شون د شه بهت میگم هیچ ر مه به شون اینهدهمی رنه طبیعی

 هارمونی رو با اون چشان گنده آبی المصبت دارن. خشیلند بهترین
 

 همیشه هی ی نمیگه...نمیگه مرسی...نمیگه توام خشیلی... فقط میننده...
 

 ولی هیچ و ت بهشون دست نمیزنه.
 

ست  شاله...د شون بیرون  صف شتر ا  ن شه بی شم نمیاد همی ولی... خوب خو
 خودم نیست که خوشم نمیاد...خیلی خشیل میشه

 
 «دان شوهرارو در نمیارم...در میارم؟؟؟من که ا»
 

 ایناروهم همیشه بهت میگمد ولی اون همیشه هیچ و ت گوش نمیده...
 
 «خوش بحال خودم که مرد نشدم.»
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شو میده به  شا ست میگیرمد گذرا نگاهم میینه و دوباره چ شو که رو دند ست د
ستمد این یعنی ا  شار به د شلوغ تهراند یه ف شه خدا  نه شیت د خیابونان همی

 حواسم پنج تاش به توست....
 

و ن نگاهم دوباره نگاشو برمیگردونهد دوبارن یه فشار کوچیک به دستم میده و 
 بعد ولت میینه: چی شده؟؟؟

 
 
 

 شونه میندا م: هی ی... فقط رفب دلتنگی نشده دوباره باید دور شیم.
 

جا  تی یهو یهدنده رو عوض میینه:عیبی نداره حاال یه هفته ام تو میرن برگشدد
عوض همشددو در میایمد دلی ا  عزا دراریم اون سددرش نا پیدادیه شدد  باید تا 

 صبح بحرفیمو بنندیم گفتنی  یاد دارم.
 

خندم میگیره ا  لحنتد من شدداید بشدده گاهی اینجورن حرن بزنمد ولی اون 
 خیلی کمدشاید هر صدوپنجاه سال یه بار.
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شتو نگاه میینمد شونو کردن تو تبلتداحتماال با م دارن تو اینترنت  پ ب ه ها کل
ب ه هان باهوشم!ضری  هوشیتون به من رفت الهی بنتتون به » سرچ میینن

یه  به من برینداین  ید  با عارن میگم خودتون  باشدددهدولی بی ت ته  من نرف
دستورهدهمیشه همه جا محیم باشیندهیچ جا هیچ و ت نشینین ... نشینین 

 ...«عزیزان من
 
 
 

 د ببنت میدونم خسته ان ولد........
 

 د خف بمیر...
 
 
 

با م مینندم این طورن حرن  دن یعنی؛ من خوبمد خسددته نیسددتمدنگران من 
 نباشد برو با خیال راحت به کارت برس.

 
 

http://www.roman4u.ir/


 11 ستیدر جگر خار

 
شون  سر سرن ندارند  شون میینهد لباش کت میاد:طفیلیا که درد ا  تو آینه نگا

نیستندتا ه مینوایم یه هفته با عزیز و آ ا جونم  تو ال  خودشونهد سوار من که
یه  گذرونیم حرف تان تو خوش ب با غنیم خالی کنیم  جان تورو  یه  بدون این

 خواهر؟؟؟
 
 
 

ومن خیالم راحتهد میدونم مثل خودم و شددداید بهتر مواغ  غنایمم خواهند 
فت و فراوو»بودد که بران مردن بهونه  مت رو ایی  نا غنیمتند غنی که او ته   نالب

 «بودد اونا شدن تنها دلیل موندن و وایسادن.
 
 
 

هی ی نمیگمد تشددیر نمیینمد خودش گفته نیا ن نیسددتد میدونم که نیا ن 
آدم که ا  خودش تشددیر نمیینهد میینه؟؟؟حنا یعنی نفس.. نفس » نیسددتد

 «یعنی حنا...
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سال لیه شگاه بریم فرودگاهد ام شیمد  راره ا  با شیرا  ت پار  میینهد پیاده می و 
برگزار میشهد همه اومدنو منت ر منند سالم میدمد بهار کمی جذبه گرفته:علیک 

 سالمد عادت دارن دیگه همیشه لفتت بدن.نه نفس؟؟؟
 

 ساعت موبایلو نشونت میدم:سر مو ب رسیدم غرغر نین.
 

 چت غره میره دوست نداره جلون ب ه ها باهاش اینطورن حرن بزنم.
 
 
 

 ت بندش آبتین و آبین...حنا سالم میدهد پش
 
شون ا  » شمد خود شون گفته با شعورن کوچولوهان مندیادم نمیاد به چقدر با 

ََ کالمد چه خوب  برخورد بقیه با هم و با خودشون فهمیدن که ؛اول سالم بعدَا
 «که ال م نیست واسه این جور چیزام انرژن بذارمد که اینو مدیون هوششونم.

 
شی شون برام کمر  شی نهدنوش جونم... نوش جونم که مینوام آینده خرج با هو

 ب ه هام تضمین بشه د نوش جونم که نمینوام بشن مثل نفس.
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ست ولی در  یاس با  شت نی ست میدمد  دو هییلم به اندا ه اونا در با ب ه ها د
حنا من درشددتمد سددرعتی  ن وایمیسددم تو  میند فیر کنم اگه ییمم کوچییتر 

 بودم میشدم لیبرو.
 
 
 

ی هامو دوسددت دارمد معتقدم آدما رو باید دوسددت داشددت تا و تی که هم تیم
خودشون اصرارن ندارن ا شون متنفر بشی... حاشیه هستد مشیل هستد 
خوب ور شددده دیگه.... بدون تنشددم که مزه نمیدهد اما تو  مین تا حد امیان 

 متحد و م یم...
 

 اونا خوبند ب ه هامو دوست دارن...
 

شون آبینو یه عد سوار یه عد سه دیگه  شر میاد:ب شونم آبتینو دوره کردن بهار ت
 شین پروا  ا  دست میره.

 
 
 

شاید همین جذبت  شوخی ندارهد سی  ساب میبرند بهار با ک ب ه ها ا  بهارح
باعث شددده یه مربی موفگ باشددهد ولی من بیشددتر به خاطر سددوادش  بولت 

سواد یعنی بهار دالیی و کیلویی کار نمیینهد ع ش دارمدمربی با  ادت داره هر 
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تمرین ومتد رو  بعدو تنطیم کنهد این شاخه اون شاخه نمیینهد همیشه دستت 
 پره.

 
خوبه که آدمی تو هر کارن که هست سعی کنه به بهترین نحو انجامت بده... »

حتی اگه اون کار ا  ن ر دیگران بی ار ش باشددده... ار ش یه کار و تی معلوم 
 «میشه که اون پست خالی بمونه...

 
 
 

 ب ه ها بی حرن سوار میشند شمیم و فاطمه سنت ا آبتین دل میینن...
 

 پسر  خشیلمو دوست دارندپسرکم د پسره اما ا  خواهرش خشیلتره ...
 

 نه این که آبین  شت باشه ...
 

 آبتین  یادن خشیلهدبامزست...
 
 «چه دختر کشی بشهد چقدر طرفدار داشته باشه ب م تو دهه سوم  ندگیت.»
 
 ین نه تنها خشیل که با هوشترم هست.آبت
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 آبین خشیله اما نه به اندا ه آبتیند بیشتر ملوسهد ملیحه...

 
 نمیدونم چرا و تی نگاش میینم یاد  اصد  میفتم.

 
 
 

ستم میره رو با ون  ست را شم د شیند خم می شمیم میبره تو ما کولمو میدم به 
 !آبتیند دست چپم رو با ون آبین: ب ه هان خوبی باشین

 
 نگاهم میینن و با هم میگن:هستیم

 
 د میدونم هستیند خوبم بمونین اوکی؟؟؟

 
 د باشه

 
 
 

به  یادن  حد خیلی   تا  یه  با این یدارن  پاس م فارسددی رو  نا بیشددتر ا  من  او
 انگلیسی مسلطن.
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ننده دخترهد نا کترهد شددی اول آبینو می *و*سددمد بعد آبتینو...آبین کوچییترهد
ستون دارمد خیلی د حنارو ابیت  سی تره: دو سا ساس ترهد مهربونتر و اح ترهدح
تونم  خود غ   موا یند  ن ی ن تت  یدد خسددد ن ک تون  خود تونو  کارا یند  ن ی ن

 باشین...هوم؟؟؟
 

چشددمان آبین به اشددک میشددینه... همیشدده همینطوره یه دفه یادش میفته که 
ن دسددتشددو میگیره... پسددر  باهوشددم بی دوسددت داره گریه کنه...دسددت آبتی

احساس نیست...میفهمه فقط احساشو برو  نمیده...کنترل میینه...مثل...مثل 
 ارس

 
 «آخ ارس...آخ...آخ...فقط  یافت شبیه تو نیست...وان ارس...وان...»
 

 باهم میگن: مام دلمون تنه میشه
 

 د چیزن مینواین براتون بیارم؟؟؟
 

اهوش هسددتن و انقدرم مطالعه و کنجیاون دارن فرشددته کوچولوهام انقدر ب
 بدونن تو شیرا  چیا پیدا میشه...
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 د نه

 
 آبتین گونه راستمو می *و*سه...آبین گونه چپمو...

 
تین...اونم  بان کوچولون آب ل یه ب*و*سددده ا   بار اول  ن ی تر میرم ا ن ی ی پا

 می *و*سه...
 

 حاال یه ب*و*سه ا  لبان انارن رنه آبین ...
 

 داره خفت میینه ... بغض
 

 نمی *و*سه...
 

 اشک به چشمام میاره بغضت.
 

 صدان بهار کمی بلنده:یاال نفس خیلی کم معطلمون کردن ...
 
گاه همین » که نمینوایم بریم دفرود قدر عجول؟؟؟ سددیبرن  وان آدمم ان

 «ب*غ*له ها... مینوایم بریم سیبرن؟؟؟
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 برمیگردم: اومدم...
 
 
 

شیل دارن...دارن همدیگرو تییه پاره صدان ب ه ها بلندهد ب ناطر جا با هم م
میینن  نان گندهدحنا بهشددون میننده و میاد جلو تا آبینو ا  ب*غ*لم بگیره و 

 همزمان یه ب*و*سه مییاره رو گونم: مواغ  خودت باش دموفگ باشی.
 

سالم  شتن خود موفقیتهد تومم مواغ  خودتو ب ه ها باشد به عزیز  دددد تورو دا
 ا ش تشیر کن.برسوند 

 
 آبین به حالت  هر دست میندا ه دور گردنشو سرشو میذاره رو شونت.

 
شو به کی » سی حنا... اگه نبودن نفس ب ه ها ستی یار  ار... مر سی که ه مر

 «میسپرد؟؟؟...
 

 دستشو که به دور آبین تپل مپل حلقست می *و*سم: مرسی حنا...
 

 یرده...کشت خودشو...د کم حرن بزن بدو برو تا بهار  تل عاممون ن
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 فیر کنم شنید...ولی به رون خودش نمیاره...فقط با غیض رو برمیگردونه.
 

فیر کرده کاپیتان کشتیه؟؟؟...اون آخر پیاده »سوار میشم تا بعد من سوار بشه
 «میشه دایدددن آخر سوار...

 
سئول تدارکات تیم شار م  ب ه ها کلی ابیتم میینن تا یه جا بهم بدن...خانم اف

برگشته داره ا  خنده ریسه میره شمیم همیشه شیطونو هل میدمو میشینم: خدایا 
آخر و عا بت مارو با این دسددته مجانین بنیر کن...صددحیح و سدددالم بریم 

 برگردیم به آغوش خانواده.
 

صدان ب ه ها بلند میشه و یه پس گردنی مهمون شمیم میشمدسرمو به شیشه 
شن تییه میدم و تو اون دورا عزیزام و دید میزنم که دارن کوچیک و کوچییتر می

 سر آبین هنو  تو گردن حناست...
 

همیشدده همینطوره بدون پیت  مینه  هر میینه...ولی بدون پیت  مینه آشددتی 
که  نه...برخالن آبتین  کامال دخترو تار  یه رف بدم... باج  ید کلی  با نه... نمیی

ست مثل  سرونه که مردونه رفتار میینه...در شه نه پ ارس...آخ ارس...آخ همی
 دلم...

 
خدا! ارسددو گرفتی اونارو نگیر...اونارو واسدده سددر پا موندن من و دل داغونم »

حف شون کن...ولی خدا بنتشونو مثل من نین... براشون خدایی کن...نمیگم 
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واسددده من خدایی نیردن... همین که اونارو دارم... همین که حنا هسدددت... 
س ستی... تو  لبم ه تی ... یعنی اینیه خدایی کردن دیگه... فقط همین که تو ه

خدا... مرحمت بفرماو پیشونی اونارومتفاوت تر ا  پیشونی من بنویس و امضا 
کن د مرسددی.... سددرنوشددتشددون کمی متفاوت تر ا  سددرنوشددت ارس باشددهد 

 «ممنون.
 

صدددان بهار اندیشدده هامو میگره و مییوبه به شددیشدده ب*غ*ل سددرم...نگاش 
 ه این اواخر حسابی رسمونو کشیده...میینم...بهارن روک

 
خدا کمک کن رضددایتشددو جل  کنیم وگرنه بی برو برگرد سددرمونو واسدده »

 «با ماندگان میفرسته دگ*ن*ا*ه دارن ب ه هام دآخه  ودشونه بی مادرن...
 

صدان ب ه ها بلنده...دارن توپ با ن  سرو سم...گوش میدم... شت در وایمی پ
عادت اسددم ماال طبگ  هان همراه توپشددونم  میینن...احت این ورجه وورجه 

گذاشددتن والیبال...آبین همیشددده میگه من بزرگ شددددم مینوام مثل مامانم 
 بشم...من ورش اینه که مینواد والیبال با ن کنه...

 
باشددده چی » مامانم بشددم...حواسدددت  عزیز دل هی و ت نگو مینوام مثل 

ره ا آدمو بی امیگی...درست حرن بزن... بعضی و تا این بی حواس حرن  دن
میینن...خداسدددت دیگه دیدن یه و ت حرفتو جدن گرفت...اگه یه رو  مثل 
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من شددی .............نه...خدا نیاره اون رو و...من مثل من شدددم واسدده همه 
بشددریت کفایت میینه...تو دیگه مثل من نشددو...من خودمم دارم جون میینم 

دا...حرفشددو گوش نده... یادم بره مثل من بودن یعنی چی ...دروغ میگه ها خ
به من گوش کن...ب سددت نمیفهمه چی داره میگه...نین...اونو مثل من نین 

 «خدا...
 

 هوان اواخر خرداد خنیه...این یه نعمته تو تهران...
 

 کمی نسیم داره...چه خوب!...
 

بجان ایفون  نه حیاطو فشار میدم...بدم میاد ا  صداش... رو منه...هر چی 
با  نگت به آ ا جون میگ گه من این خونرو  یده می یم عوضددت کند گوش نم

یه خونه بمونه  نه بره نامرد یدم... قدر »خر قدر لطیف؟؟؟...مردم ان آدمم ان
نا   دل؟؟؟...مردم آدمارو ا  آر وهاشددون دور میینن عینشددونم نیسددت...آ ا 
جون ما دلت نمیاد خونشددو ا   نگت جدا کنه... تو این دنیا گویا  رار نیسددت 

 «سر جاش باشه...چیزن 
 

 آبین درست پشت گویا دآخه صداش خیلی  ود و خیلی نزدیک میاد:کیه؟؟؟
 

یه  عد  نه ب ی  شددیری باره بپرسددده...صدددداش برام عج تا دو یدم  جواب نم
 «شیرینه صداش نه خدا؟؟؟»هفته...
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 بلندتر:کیدددددددددده؟؟؟؟

 
 جواب نمیدم...

 
 نمیده تو وا نین... صدان آبتین میاد:صبر کندوایسا منم بیامدجواب

 
هی! مرد کوچولون خشددیل...نگو غیرتی شدددن... وده واسددت...مثال االن »

گه بنواد  که ا قدر  ویترند گه تو چ نه؟؟؟...م با  کنی توفیریم میی تواین درو 
 اتفاق بدن پشت در باشه بتونی جلوشو بگیرن؟؟؟

 
لی  ی خ مردن... لی  ی خ توا  االن  نی  ع ی حرن  ین  لو ا چو کو مرد  هی! 

ست مثل ارس..آه ارس...چه خوب که اگه ارس برادر سئولی...در ن...خیلی م
پونزده سددال دیگه یه ارس دیگه رو -رفته تو هسددتی...یعنی امیدوار باشددم که ده

  مین خدا  دم برداره؟؟؟
 

ید واسددده ارس  ها!...ارس سددنتی کشدد ته  ا  االن بگم ارس بودن سددن
 «میشه. بودن...نشو...ارس نشو...سنتت میشه نفسز نفس...سنتت

 
 در با  میشه...
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دستامو با  میینم...آبتین میدونه که باید کنار وایسه تا اول آبین سهمشو ا  این 

 سفره برداره................
 

 دختر کوچولوم دل دل کندن نداره...
 

با یه دستم اونو محیم میگیرمو دست دیگمو واسه آبتین درا  میینم...دستشو 
ر ا  دلتنگیه...بزرگترین مرد دنیام که باشددی مادر تو دسددتم میذاره...نگاش پ

 مادره...دلت میره واسه مادرانه هاش....اما اون میدونه آبین هنو  سیر نشده...
 
ید بگم » با تاسددف  مال  جان در ک قدر...آبتین  قدر میفهمی مرد من... چ چ

ضی  شنیجه ن آدم...بع شه ابزار  ضی و تا  یاد فهمیدن و  یاد در  کردن می بع
تا دلم  و تا به نفهمیدن  یه نعمته...عزیزکم بعضددی و تا خودتو بزن  نفهمیدن 

 «انقدر نسو ه...نترسه... نلر ه...
 

کاش یه رو ن نیاد که ا  لوس کردنام »دل میینه این عزیزکرده ن کمی لوس...
شم... شیمون ب سه «پ شینمو آغوش با  میینم وا شو رو نو  پام می  مین میذارم

 .................................. ..................آبتین................
 

 دل ا  دل آبتین میگیرم ...
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 رون عزیز ماه تر ا  ماهو می *و*سم...چقدر ممنون این فرتوت با مرامم...
 

هنو م ا  »میریم داخل...آ ا جونز رو تنت تون حیاط با  لیونت سددرگرمه....
 «عهد  اجار میندا ه... این پشتیا پیدا میشه؟؟؟آدمو یاد فیلمان

 
 کسی تعارفم نمیینه برم داخل...میدونن عاشگ این تنت ...

 
 و این حوض فواره دارو ...

 
 این درخت گردو و...

 
 این شاخه هان تاکو...

 
 این بوته هان گل سرخو ...

 
 و اون توده پیچ امین الدوله*

 
 وبوشو...

 
 و دونه دونه آجران این خونه ام...
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 نمیینه بشینم...میدونن نیا ن به تعارن ندارمکسی تعارفم 

 
 میشینم کنا رآ ا جون متیی به پشتیان عطیقت و درگیر با  لیونت

 
یار نیسدددت » بده فان دکترا  به حر مه  هی پیرمرد!...گوشدددت هیچ ر 

نه؟؟؟...نمینوان به دل مام راه بیان نه؟؟؟...مریض شدددن وا  دسددت رفتنت 
ه باشددم...بعدا نگی نگفتی!...که کالمون بد بران ما گرون خواهد بودها!...گفت

 «ر م میره توهم..........................توروهم دوست دارم....آهان پیرمرد...
 

 د سالم آ اجون خوبی؟؟؟
 

 خودش گفته آ اجون صداش کنم
 

 خودش گفته آ اجونمه
 

 د سالم به رون ماهت  هرمان.
 

 که اول شده باشه نه به ما که سوم شدیم. د  هرمان به کسی میگن
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دددد چه فر ی میینه جان بابا مهم این بود که رو ییی ا  اون سیوها برید دست 
 خالی که بر نگشتید.

 
شقانه » شه بهت بگم ا  متعلقات این خونه ییی ا  عا فیر کنم هیچ و ت روم ن

 «هام جان بابا گفتنت باشه...آ اجونم...آ ا... بابا... بابا.
 

ددددد ییی بیاد اینو به بهار بگه که پدر ب ه هارو در آورد با غرغراش...شددما 
 میگی؟؟؟

 
ددددد جرمت مینواد جان بابا...جرمت... کار من نیسددت...جرمت کیلویی چند 

 و تی بهار  یاده خواهز ایده عالیست روبروت وایساده باشه...
 

 مینندم به لحن جاهالنه کنار این کلمات  لمبه سلنبت...
 
صتهی!پ» ش س-یرمرد نمینوان بگی که این کلمه هارو تو اکابران  ال هفتاد 

پیت مشددگ کردن؟؟؟...این رو  نامه ها هرچی نداشددتن رو حرن  دن شددما 
 «خوب تاثیر گذاشتن.

 
 د خون ب ه هارو کرد تو شیشه ...اخماش با  نشد که نشد که نشد.
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 د  لدره  لدر...
 

س ضی و تا فیر میینم ما اگه تو لیه د ته یک که هی ی تو لیه جهانیم دددد بع
 اول بشیم راضی نمیشه.

 
ته  که نوش در پیت گرف تارایی  با رف نه  یدو گه...م نه و هی ی نمی سددیوت میی

 اینجور فیرا در موردش پربیراهم نیست...
 

 یه کام جانانه میگیره ا   لیونت
 
 شددده تا حاال ا  عزیزم این جورن کام بگیرن آیا؟؟؟...اصددال اگه پان  لیون»

 «وعزیز و کام گرفتن ا شون وسط باشه کدومو به کدوم ترجیح میدن؟؟؟
 

فیر کردن به صددحنه عاشددقانه هان این دوتا  مرن عاشددگ  لقلیم میده به 
 خنده...

 
شونو » شقانه ها بران پیر وجا انقدر محال و دوره...اونا که عمر صور عا چرا ت

ستن. شقی ه شگ تر ا  هر عا صور پیت پا بهم هدیه دادن... اونا که عا ..چرا ت
 «افتاده ترین تبعات عاشقی بران عاشقترینا محاله؟؟؟

 
 د به چی مینندن جان بابا؟؟؟
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بگم به چی مینندم؟؟؟ بگم؟؟؟ تضمینی هست بعدش  نده بمونم؟؟؟ اگه » 

 «هست بگم...یه درصدم فیر نین روم نمیشه...میشه...
 

 وه خونه و  لیونسددراییبا ابرو اشدداره میینم به  لیونت :نصددف رو  شددما تو  ه
نصف رو   لیونسرا ا  پس شما روان...اگه نگران خودتونو اون دم ودستگاه >با 
برتون  هان دورو نت بی اره  بد ب به فیر  هاشه  یه  به ر ابرو اشددداره 
باشید...شمایی که عاشگ فرت و فرت ماچیدن ب ه هایی میدونی تا دو ساعت 

  هوشددیشددونو پایین بعدش نباید هیچ ب ه ان رو ب *و*سددی چون ضددری
میاره؟؟؟باباجان چند بار بگم پیرمرد ما به این ضددری  هوشددیا بران سدداختن 

 آینده نیا  داریم؟؟؟
 

ددددد جان بابا شددما  ود خوندن و  یاد خوندن و  ود سدداختید کجارو گرفتید 
 ...کجارو گرفتی که اینا نتونن... به کجا چنین شتابان جان بابا؟؟؟ به کجا؟؟؟

 
 راست میگه... غصه مینورم که

 
 با چه شتابی رفتم تو آینده...» 
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ست میگه و هیچ جارو  اگه میدونستم آینده چیه...اگه میدونستم....بماند که را
 «نگرفتم...

 
عزیز هندونه به دست میاد و آبتینز کارد و چنگال به دست و آبینز جلو دستی به 

 دست به دنبالت....
 

 در ضمن پیرم اون عزیزته... و و تی به اندا ه کافی نزدیک میشن :
 

 مینندم و عزیز چشم غره میره
 
 «هی مرد! نمیدونی شوخی با سن وسال  ن تو هر مقطعی خطرناکه؟؟؟» 
 

د پیرم باشه ا  دست شماو اون  لیونتون پیر شده... در ضمن پیر نشده که کهنه 
 «شده عطیقه ها پیر نمیشن کهنه میشن.

 
ین عطیقه رو این  نو همینطور شددوهرش برام ا  ا  ته ترین نقطه  لبم گفتم... ا

نارو  ته  لبم گفتم... او که ا   جان آبتینم  سددم  به  قه ان گرونترن...  هر عطی
 دوست دارم به همون اندا ه که مادرمو دوست ندارم...

 
 نگاه میینم به جمب دروبرم...
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 به دستان عزیز که سر آبتینو مینوا ه ...
 

ن آبین رو  انوهاش شیلنه  لیون آویزون گردنت به دست آ ا جون که با نشست
 میینه و هلت میده کنار...

 
وا عا بران من دلتنه بودن؟؟؟ همت با یه ب*غ*ل رفب شدددد؟؟؟ فیر کنم »

 «ییم بیشتر میموندم جام ا   لبشون به خاطره هاشون منتقل میشد.
 
در انق یه سوال خدا! چرا  ندگی که انقدر پر ا  دوست داشتنیهاست بران من» 

 «دوست نداشتنیه؟؟؟... اون چیه که  ندگی رو واسم ننواستنی کرده؟؟؟...
 

به بحث خصومت گونه ولی عاشقانه شون نگاه میینم... اگه این عاشقی هان 
وا عی رو نمیدیدم هرگز نمیتونسددتم عشددقو باور کنم و تمام خواسددتن هارو 

 ه*و*س اسم مییردم...
 

 حنا میندا ه... چشمان عزیز همیشه منو یاد چشمان
 
کجایی حنا... دلم تنگه...تو دو هفته یه سدداعت دیدنت  یاده...رو ن یه بار » 

سود کرده...بیا دختر  سبت به گوشم ح شممو ن شنیدنت کفان نداده... فقط چ
 «دیگه ...االن که باید کالست تموم شده باشه...
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 ساعت موبایلمو نگاه میینم تا ببینم چقدر دیر کرده...

 
شده میاد ...امرو   رار عزیز  شیار میینه بیقرارن تو نگاهمو: عجله نین دیر ن

 بود برن واسه ییی ا  شاگرداش گیتار بنرن...
 
 «امرو ؟؟؟ گندت بزنن شانس...» 
 

پووون دوست دارم کلشو بینمد حاال هرچقدرم حگ داشته باشه باید مثل بنی 
شر باهام رفتار کنه ... دمار ا  رو گارم درآورد م رد  امرو  بس که اخم کرد و ب

قدر  که ان تت خیرات نیردن  گه واسددده اموا داد د و ...َاَاَاَاه...ییی نیسدددت ب
طلبیارن آ ا جان ... اواًل که بدونه حقوق مرخصددی دادند در ثانی همه عق  
چی ا در  پس ا   نم د یرسدددو م کارن  فه  با اضدددا که  هم  یارو گ تاد ف ا

؟؟؟؟ به  ول یارو: شیارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
...چه میدونم همون که اون میگه.... ...چگرهز ...چقرهز  مردییه چغرهز

 
موبایلم کوووووووووو...صداش هست خویت نیست... آها ایناها...حناست: 

 جانم؟؟؟
 

دددد جانمو کوفتدجانمو دردو بی درموند جانمو  هر هالهلد جانمو مرض ا  
 نوع العالجت
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 من نیستد حنا آدمهد شعور داره اشتباه نینید این حنان

 
د َ ددددددددددددددددددددددد هر د یه دیقه الل مونی بگیو  نییه وروره جادود 
سه خودت  ست تو چی کار میینه؟؟؟ چی دارن بلغور میینی وا موبایل حنا د

 مگه من جانمو به تو گفتم االغ؟؟؟
 

آدم منت ر  ددد چیددددددددده ؟؟؟ گویا یه چیزیم بدهیار شدیم! یه ساعته یه گله
 خانومن تا ه یه  ورت و نیمشم با یه

 
هدددددددددددددددددددددددد ددددی ...راست میگه امرو   رار بود تو دربند به 
شیم واااااااااااااااااااااااا ان که گند  شمیم دور هم با سبت موفقیت منو حناو  منا

  دم
 

 د چیه ایشاال گور به گور شدن بیشعور...
 

سرم آورده که  رار  دددد وااااااااااااان معذرت محبوب ...امرو  حیمت بالیی به 
 که هی ی اسمم یادم رفتهد شرمنده همتونم بندا نمیشه بینیال من بشید؟؟؟
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د جااااااااان مددددددددددددددن؟؟؟ راسددددددددددتتت میگی؟؟؟ آشغال... تا ه 
 ؟؟؟بعد اینیه علف  یر پامون سبز شده یادت افتاده نمینوان بیان بانو

 
بانو تهت چیه؟؟؟ احیانا منو که مسددنره نمیینه... »  اون فشدددا چیه... این 

 «میینه؟؟؟
 

ددددد میدونم بندا شددرمنده ام ولی جوون تو نا ندارم رو به  بله شددم بمیرم چی 
 جورن تا اونجا بیام؟؟؟ ماشینمم که دست حنا و ترانست.

 
دنبال حضددرت  دددد ان جووون! چه نا یم داره خانمد مینوان رانندمو بفرسددتم

ََ بگو با این وروجیات که تو بیسددت دیقه سددی و هقت بار  واال؟؟؟ االن د یقَا
 سراغتو گرفتن چی کار کنیم؟؟؟

 
 ییی بیاد منو بیشه تورو خدا...

 
ددددد نیم سددداعت دیگه اینجا بودن بودن وگرنه حان تو این دوتا جنت میان 

 میشن!!!
 

 د نیم ساعد....بوووووووووووووق
 

 ُاندُاندُان
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مۀ »  یپ ه که رفتیم تو این اک ما چی بود  یا کمبود  هدن  گه  به من ب ییی 

اعضاش همه ر مه به هم نا مربوط...بمیرن شمیم که همه این گورا ا  آتیت تو 
 «بلند میشه...نه !همه این آتیدشا ا  گور تو بلند میشه..

 
ا  دور میبینمشددون که رسددتوران سددنتی که هی ی کل دربندو گذاشددتن رو 

یه گروهو اینجورن ببینم میگم سددرشددون ََ تو حالتین که من اگه  داالن د یقَا
 بدبنتا کمبود توجه دارن

 
بندا حنا ما باید خودمونو به یه دکتر نشددون بدیمد ما بین اینا چی کار میینیم »

 «آخه؟؟؟
 

به هیشددیی  نا نمینوریم هیشددیی  به ای که  ما نیسددتیم  بد بنتی فقطم 
 نداریم جون تو...« نداریم»اکیپ  نمینوره...هر چی بنوان تو این

 
شک مقدسد جلفو جفنهد  سطد خ سفیدد رنگید فقیرد مرفه بیدرددمتو سیاهد 
عاشددگد  یارد  غلد بی ندد بی هنرد شدددا باسددوادد بیسددواددهنرم نه رود  یا م
فارغدبدبنتد خوشددبنت.............. خالصدده که خونه دار و ب ه دار  نبیلو 

 بردارو بیار
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 یادیم که نمیتونیم همه یه جا جمب شددیم و هردفعه ده  ایجورن بگم که انقدر
دوا ده نفرن با هم  رار میذاریم اما ا  حال همه دوسددتا کم و بیت با خبریمد 
خیلیامونم غیر هم کسیو نداریمد  بلنا هر کی با ننه باباش دعواش میشد میرفت 

ه شددته آوردخواننده میشددد حاال میاد تو گروه ما...هر کی یه ب ه یتیم دیده وردا
اینجا...مردم میرن رفیگ پیدا میینن ییم ا  بار مشددیالتشددون کم بشدده ما همه 

 الحمدالله ییی ا  ییی بدتر...
 

محبوبه و شمیم به بهانه آبتینو آبین دارن سربسر یه عده پسر که چه عرض کنم 
... گویا همه گیره این درد ما....بگذریم دارن واسه همون چه عرض کنما اشوه 

ن...خدددا  بر سرتون که بهانه دم دسبی تر ا  ب ه هان من پیدا نیردین میریز
 واسه گندکارن...

 
 د سالم

 
 «سالم من به رفیقان خودم بود اینا چرا جواب دادن؟؟؟»
 

 آبین میپره ب*غ*لم: سالم مامی کجا بودن پس؟؟؟
 

 صدان پسرا بلند میشه:
 

 د جددددددددددددااااان؟؟؟ مدددددددددددامی؟؟؟
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 دختر کوچولو اشتباه نمیینی ایشون باید عروسیتون باشن نه مامانتونا... د

 
 د وااان مامی!!! منم ا  این مامیا مینوام...

 
 د مامی جان به سن تیلیف رسیدن شما؟؟؟

 
؟؟؟ ََ  د مامی خانم هدفتون ا  این کار داشتن عروسیان  نده نبوده احیانَا

 
شمیم که با  ا ست ب ه بی توجه به اونا و غرغران  شدد د ین اومد نون ما آجر 

 هارو میگیرم برم پیت بقیه که ییی صدام میینه: ببنشید خانم...
 
 «چه عجی !!!؟چه مودب!!!؟» 
 

 د بفرمایید
 

د خواستم بگم اگه دوتا کفان نمیده...من هم شرایطشو دارم دهم مایلم شمارو 
 به عنوان مادر خونده  بول کنمد وکیلم؟؟؟

 
   خنده... همینطور شمیمو محبوبهجمب منفجر میشه ا
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یعنی دوسدددت به این دوتا میگن... اند رفا ت...فردین جان کجایی که بیان »

 «لونه بندا ن واسه رفیقان ما...
 

 یه نگاه به تک تیشون میندا م...
 
این جمب بی مغز ار ش حرص خوردن داره؟؟؟ هزار درصددد نه؟؟؟ البته که » 

 «نه...
 

 دل خوششون تنها میذارم برمیگردمو اونا رو با
 
چه ایرادن داره بذار یییم با ما شددوخی کنه و دلت خوش باشددده... اون که »

 «نمیدون غیر م*س*تقیم دست گذاشته رو  خمی و داره انگولیت میینه...
 

شون میینه ودر حالی که به  ور نمیننده میگه: این یعنی جواب  محبوب رو به
 .ابلهان...چددددددددددی؟؟؟ خاموشیست

 
ََ به خاطر همین داره واسه شما  صه حسین کرد  همون پسر: آها ...االن د یقَا

 میگه دیگه نه؟؟؟
 

 سالم و احوالپرسی با ب ه ها دیگه نمیذاره چی جواب میگیره و ...............
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که  هایی  یادد ب ه  نت ب*غ*لی م مامی ا  ت مامی  مدت صددددان  مام  ت

شددده بودن ... فقط به خاطر ب ه مینواسددتن  لیون بیشددن و ا  تنت ما جدا 
هان من...هرچند خیلیم بد نشد...هر چی ال م بود که شبنم و محبوبه و ساینا 
و نرگسو شیواو سگل به آ ایون برسونن بلند بلند به نفسو حناو این ییی محبوبه 

 و  هرا و ترانه میگفتن....
 

شو  شده ... میگه کمی امتحانا ه سنت گذروندنگام میره پی ترانه...کمی الغر 
نده........ومن  گذرو گه خوب  که می نده...خودش  گذرو گار خوب  ... ولی ان
تا  حمتان من  که خوب درس مینونه  یدونم  گذرونده...م که خوب  یدونم  م
شت...و  شدم رون دو شفته با ار بارن  شرمنده ام که تو این آ هدر نره... میگه 

دونم میدونه دارم براش میدونه که منتی نیسدددت... ولی میگه ... میگه تا من ب
  حمت مییشم...

 
میدونمد میدونم عزیز... همینقدر که  در خوبی میدونی بسدده ... همینقدر » 

گه نگران نمیینی بسدده... تو بار نیسددتی... تو بار نیسددتی... تو خواهرن... تو 
 «یتیمی... یتیمی تو تقصیر منه...یتیمی تو تقصیر منه... این عذابم میده...

 
 که حدس میزدم  ودتر ا  ما برگشته بود...همونطور 
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 آبتین ا  دست ماچان دم به دیقه ترانه کالفه شده...
 

سته و در حالی که داره با لبه  ش سگلو کالفه کرده...رو پاش ن سواالش  آبین با 
 ََ هان چادرش ور میره درمورد پوشددت و فلسددفه این پوشددت سددواالن گاهَا

 تیرارن میپرسه...
 

شیک داره محبوبه دیگه ا  غ شده و خیلی  سته  یر م*س*تقیم گفتن حرفاش خ
ََ شماره ردوبدل میینه... ََ کل میندا ه و باطنَا  با همون پسره غاهرَا

 
 ترانه گاه گاهی یه نگاه  یر  یرکی به سمت آ ایون میندا ه...

 
 و...........

 
سنتید  سیقی  سفر میگیمد اون ا  مو هر کی یه کارن میینه و منو حنا داریم ا  
من ا  مسدابقات والیبالدمن دیشد  برگشدتمو هنو  و ت نشدده که یه شد  تا 

 صبح بحرفیمو بنندیم...
 

نگاه حنا میره رو سدداعت ... این یعنی داره دیر میشدده بران بیرون بودن یه عده 
 دختر خشیل مشیل...

 
 به ب ه ها میگم و ت رفتنه و اونا مینوان که ییم دیگه بمونن...
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 هام خوابشون گرفته دیره... ب ه

 
ها  هان این ب ه  که ا  تضددداد که  که خودم... من غرغرو  و من فیر میینم 
صله ممینه به این گروه منم...من..من و ب ه هام...من  شیارم...ناجورترین و
شون کمتر  سنم ا  خیلیا شاید  مادر دوتا ب ه تو این گروه چی کار دارم؟؟؟... 

 ه ام... ب ه هام ...گرچه  یادتر ا  سددنشددون باشددده به هرحال مادر دو تا ب
میفهمن...گرچه همسن خودشون نیستن... گرچه بزرگتر ا  خودشونن... ولی 

 ب ه ان... ب ه...من و ب ه هام بیشتر ا  همه به این گروه نمیایم..
 

یا پر شدددده ا  این نیومدنها... پر شدددده ا  این  نداره... دن ولی هیچ اشددیالی 
 م به این گروه نیایم...مهم نیست...تضادها... بذار ما

 
چیزن که مهمه منم.. ب ه هامن... من مینوام تو لح ه  ندگی کنم و شددداد 
نا  به این خواسددتم برسددم...من بین او ها میتونم  باشددم... و بین این ب ه 
ستی... اگه  ستی ...چی ه سه کی ه سی نمیپر سی ا  ک شادم... ک مینندم...

همه گوش میدن... ولی کسددی نمیپرسدده ... کسددی بنواد بگه ا  کی بودنت... 
َز این گروه همینه...همینه که  َز َز َز َز َز َز َز هی ی نمیپرسدده... و بزرگترین خوبیز

 باعث میشه بنوان و بتونی باهاشون بمونی... با اونا میشه شاد بود...
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 پس بذار عیسی به دین خودش باشه و موسی به دین خودش...
 

بگذرونن...تا هم ب ه هان من بیشتر ا  این اوپس...  راره بقیه شبو تو خونه ما 
 کالفه خواب نشند هم اونا کیفشون نصفه کاره نمونه...

 
 
 
 
 

فال و  فال  هوه میگیریمو بران  یدار میمونیمو  هوه مینوریمو  ما کل شددبو ب و 
 بنت هم مینندیم...

 
 و سیگار مییشیمو من خیالم راحته که ب ه هام خوابنو نمیبینن که منم آره...

 
ومن نمیذارم که سدداینا  هرماریایی رو که تو ماشددینت داره بیاره...همینم مونده 
که  یل ا  خونم برن بیرون... هرچی  پات تا دختر م*س*ت و  که ده دوا ده 

 هست... هر خالفی ... ا  چهار دیوارن خودم بیرون ننواهد رفت...
 

و نگاه و ب ه ها سددوغاتیاشددونو هر چند کوچیک ولی نشددونه به یادتون بودم
 میینن...
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و در آخر به این نتیجه میرسددن که واسدده خرید عروسددیاشددون منو حناروهم با 
 خودشون ببرن...

 
 وتا صبح شلوغ میینیمو... میزنیمو... مینونیمو... میر*ق*صیمو...

 
و من خیالم راحته که صدا ا  دیواران عایگ صوت واحدمون بیرون نمیره... اگه 

سایه ستن  ام بره ما انقدر هم سایه هام انقدر خوب ه ستیم و هم هان آرومی ه
که شددیطنتان هر  رن یه بارز دو تا دخترانز همسدددایه رو ندید بگیرن...تا ه ما 
مهمون دو رو یمد خیلی  ودد به محض اینیه نقاشی خونه خودمون تموم بشه 

 ا  اینجا میریم.
 

...  و چقدر خوب که ب ه هام خوابشون هم و ن کوهز
 

مو ب رفتن با یه خونه که انگار توش بم  منفجر شددده روبرو ومن که صددبح 
د دوا ده تا دختر که یه عده بی  یر اندا و یه بی رو اندا  رو هم  میشم... و یه ده 

 تلنبار و بی هوشن...
 

که و تی بر  یام بیرون مطمئنم  که ا  خونه ب هامو میگیرم  و و تی دسدددت ب ه 
 ...میگردم خونه به تمیزن دیرو  خواهد بود
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ضر میینم...چیزایی رو که باید میدونن...  صبحانه حا شت میذارم نه  نه یاددا
انقدرم پررو هستن که یه صبحونه و حتی نهار پروپیمون واسه خودشون دست 

 و پا کنن...
 
 
 
 
 

تابسددتونه... فصددل شددادن و خنده....فصددل با ن تون کوچهد مثل چند تا 
 ااااااا.... به کوهستاند به جنگلد.....پرنده.........فصل سر دن به هر جااااااا

 
 
 

ستانه که داره ب ه  شهر شبیه  شم تا ببینم کدوم  سر  میی شپزخونه  ا  رو اپن آ
که گرچه کم د گرچه کوتاهد ولی بودن  یاد میاره  به  هارو  نده میینه... داره  گی
...رو ایددی کدده تددوش بددی  ددیددداندده خددندددیدددیددم... ا  تدده تدده دلددمددون 

اونقدر  یادخندیدیم که گاهی دل درد گرفتیم...اونقدر خندیدیم...خندیدیم...
 که رو گار حسودیت بشه............حسودیت شد.

 
آبتینو نگاه میینم که تا یه ربب پیت داشددت م*س*تند میدید!...آخی ...طفلی 
خوابت برده...میرم باال سددرش ...تبت نسددبت به دیشدد  خیلی کمتره...ب م 
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مریضددی هسددت... تا حاال کنجیاو نشدددم که اوریون گرفته... نمیدونم چطور 
برم دنبالت که ببینم چیه... خیلی محتاطانه و گنه فقط حرفان دکترو گوش 
یدم آبین نزدییت  جا ه نم جاش تیون بنوره... ا یدم ا   جا ه نم یدم...ا م
سرکار و مطمئنم با م حیمتو تبدیل کردم به یه دیه  شه...دیرو و امرو  نرفتم  ب

 غر....در حال  ل  ل و غر
 

پاپ اطمینانت در بره  حس میینم دیگه و تشدده... امرو و فرداسددت که سددو
تا دیگه ا  کارمندان مثل  به غیر من چند  و............وبوم ...یه انفجار که 

 منشو م*س*تفیض کنه.
 

 ولی چه کنم... نمیتونم که بینیال ب مو سالمتیت بشم که !!!
 

و سر حنا به شدت شلوغ... و ت ب ه مدرسه ایا آ اد... پس کالسان  تابستونه
با   نا شددلوغ و فشددرده...این یعنی نمیتونم تو این رو ا روش حسددداب  ح
شبا حتی و ت نمیینه چان بعد ا  شامشو که عاشقشه بنوره و  کنم...بعضی 

ت قرون راحتیان جلون تلویزیون خوابت میبره... ونه من و نه ترانه نمیتونیم ن
که  با ن کنیم و ببریمت تو تنتت... خوب دلمونم  نارو  ما مرد خوب تون ر
صفه مردم  سه تامون یه ن سه تا  نیمو بران  نمیاد بیدارش کنیم... وچه بد که ما 
شه یه بدن دردناکو  سنت و مردال میمون نداریم...و نیجه ش می سه رو ان  وا

بی نینینو منو بیدارم کوفته واسدده حنا و یه عالمه غرغر سددهم ما که بیاین خو
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کنین برم تو جام...و ما که میدونیم حنا چقدر بد خوابه... و بی خوابی  ودتر 
صبح فردارو هم بدنت درد  ضت میینهد ترجیح میدیم  ا  بی آب و غذایی مری
شرایط رو  سر ما غرغر کنه تا اینیه بنواییم مریض دارن کنیم...با این  بگیره و 

 .اون حساب کردن اشتباه محضه
 

شو اون  سا شتهد همه کال شم بردا ترانه همینیه مواغ  آبینه کلی بار ا  رو دو
میبرهد و تایی که بهانه آبتینو میگیره سددرشددو گرم میینهد همپان با یاش میشددهد 

 اینا خودش درست به اندا ه نگهدارن ا  آبتین مهم و سنته.
 

اره و ندرون آبتینو مییشددم که باد کولر بدنشددو خشددک نینه...طا ت گرما ر
...حتی تو چله  م*س*تون...ا  صددد ه سددرن اونم هسددت که تابسددتونا کولر 

 بیست وچهار ساعته روشنه...درست مثل ارس... آه ارس...آه...آه.
 

سوپ آبتین آماده میشهد تیون تیونان نشون ا  بیداریشم شروع میشهدمییشم 
 تو یه سوپ خورن تا کمی سرد بشه...

 
ینم ت  داره...خیلی کمه...ولی خوب مادر بودن میرم سراغت... با م حس می

به بودن خیلی بیشددتروسددواس  مادر جوون وبی تجر یه  یاره...  وسددواس م
میاره...امانت بودن ب ه هات ترس میریزه تو دلتد حتی اگه صددداحبشددون 
سراغشونو نگیره...با م همیشه تو دلت تاب و تبه... که اگه طورن بشه جوابشو 

 چی بدم...



  46 

 

 
شورم... میبرمت تود شود تا  انو می شود تا آرنج و پاها ستا صورتو د شویی و  ست

بی حالی و کسددالتت دلمو خون کرده...حاضددرم ده بار مریض بشددم و اونا آخ 
شن  شتر ا  اینم که ابیت ب شن... و خوب تعارن که نداریم بی نگن... ابیت می
سم  س صرفه تره... اونجورن فقط ج شدن خودم به  منو ابیت میینن... مریض 

 تحلیل میره... اینجورن عالوه بر اون روحمم سوهان مییشن.
 

تن آبتین خنیتره... داره سوپشو مینوره...چون نهارشو کم خورده عصرونشو با 
اشددتهاتر مینوره...هوا رو به تارییی مره و من با خودم میگم که دیگه و تشدده 

 ترانه و آبین برگردن...
 

 میدم به خوردشون...نگران شام نیستم...سوپ  یاده... همونو 
 
 
 
 
 

 داروهایی که به خورد آبتین دادم خواب آور دارهد چشماشو گرم کرده...
 

 ترانه و آبین برنگشتن...
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ََ دیر شده...  دیگه وا عَا

 
 سر ابتینو میذارم رو بالشو میرم که بهشون  نه بزنم...

 
  نه میزنمو مشتر  مورد ن ر خاموش است...

 
 ادش رفته گوشیشو بذاره شارژ...دختره احمگ طبگ معمول ی

 
شیه: وان  شونی شد مییوبه رو پی عادت داره و تی گوشی ا  بی جونی خاموش 

 یادم رفته بذارمت شارژ...
 

سرتو  ست دارن  این حرکتت ییی ا  اون کاراس که و تی طرن انجام میده دو
 بیوبی به دیوار... سرشو بیوبی به دیوار... حتی اگه عزیزترین کست باشه...

 
 این عادتت خیلی رو منه...خیلی.
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نان  ماس میگیرمو مشددتر  مرد ن ر هم  که دارم ت باره  ندمین  یدونم چ نم
 خاموش است...

 
 
 
 
 

با م مشددتر  مورد ن ر خاموش اسددت و من به فیرم تو دربند فیر میینمد به 
 فیرم که فیر مییردم این رو ا  ندگی کمی  یادن آرومه... و من...

 
 وما...

 
 عادت نداریم به آروم و بی تنت  ندگی کردن...ما 
 

 ما ا  اون دسته ا  آدماییم که آرامت  یادن به مزاجمون نمیسا ه...
 

 ما ا  آروم بودن  یاد  ندگی میترسیم...
 

 ما ا  آرامت  یاد  ندگیمون درست مثل ارامت  بل ا  طوفان میترسیم...
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 و من میترسم که فیرم...
 

 ترسم...
 

 دلشورم...
 

 حال امرو م...
 

 کالفگی بی دلیل چند رو م...
 

 و شک کردن به آروم شدن یهویی  ندگیم بی مورد نباشه.
 
 
 
 
 

 من ا  اینیه مشتر  مورد ن ر با م خاموش است نمیترسم...
 

من ا  این میترسددم که ترانه و حتی آبین میدونن که کن بدم میاد  ن جماعتد 
 یابون باشن...دختر جماعت خیلی بعد ا  تارییی تو خ
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 من بدم میاد...
 

من ا  این میترسددم که میدونن و سدداعت ده و نیمه و اونا هنو  بیرون ا  خونه 
 ان...

 
 من ا  این ترس بدم میاد...

 
 من ا  این بیرون بودن بدم میاد...

 
 من ا  این ترس میترسم...

 
 من ا  این بیرون بودن میترسم...

 
 یزارم...من ا  این ترس که مینوره آدمو ب

 
 من ا  این بیرون بودن که مییشه آدمو بیزارم...

 
 بیزارم...

 
 من ا  این بیزاریها بیزارم...
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 من ا  این بیزاریهان همیشه هشدار دهنده  ندگیم بیزارم...

 
 بیزارم...

 
 بدم میاد...

 
 میترسم...

 
 میترسم...

 
 من ا  طوفان میترسم..

 
 من ا  طوفان بدم میاد...

 
 یزارم... من ا  طوفان بیزارم...من طوفان ب

 
 من ا  بیزارن میترسم...

 
 من ا  ترسیدن بیشتر ا  همه چیز میترسم...
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 من ترسیدنو بیشتر ا  هر حسی تو  ندگیم لمس کردم...
 

 حس کردم...
 

 وبا م میترسم...
 
 
 
 
 

حاال من ا  خاموش بودن همیشددگیو عادن مشددتر  مورد ن ر به طر  غریبی 
 میترسم...

 
 ا  ساعت یا ده میترسم... من

 
 کمتر مردو مردمی بیرون ا  خونه ان و من با م میترسم ...

 
 میترسم...من ا این نبودنو...

 
 خاموش بودنو...
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 خواب بودن آبتینو...

 
 مریض بودن آبتینو...

 
 جواب ندادن گوشی حناو...

 
 ا  سایلنت بودن گوشی حنا سرکالساشو...

 
 ا  این بی خبریو...

 
 ن دلهره هاو...ا  ای

 
 ا  این حس بدو...

 
 ا  همه چیزو...

 
 ا  دنیا میترسم بیزارم...

 
 من مو ب ترس و عصبانیت و دلهره وناراحتی حالت تهوع میگیرم...
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باال  باال میارم... ا  این  ا  این حالت تهوع بیزارم... من اینجور کو عها حتما 
 آوردن بیزارم...

 
 ن میترسم...باال میارمو ا  این باال آورد

 
 این باال آوردنا هیچ و ت پس آمد و عا بت خوبی نداشته....

 
 من ا  عا بت کار میترسم...

 
 
 
 
 

 و مشتر  مورد ن رهم نان خاموش است و من میترسم...
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من میدونم مشددتر  مورد ن ر خاموش اسددت و با م میگیرمدبران جبران اینیه 
 کار بهترن ا  دستم بر نمیاد...

 
 
 
 
 
 ن بار حنارو میگیرمو اون جواب میده...ای
 

با م ت  داره و  میگم: ترانه وآبین برنگشددتنو نگرانم...ترانه خاموشددده و آبتین 
 نمیتونم ا  خونه برم بیرون... ومن نگرانم... بیا حنا تنهایی میترسم... بیا

 
ََ پن رکردند  میگه:دارم میام خونهد نگران نباش باهم پیداشددون میینیم...حتمَا

 دت که میدونی ترانه تو این جور موارد چقدر خنگو بی دست و پاست...خو
 

 میگه و من لر ش صداشو میشنوم...
 

 و بیشتر میترسمو نگران میشم...
 

 حتما دلت گواه بد میده...
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 شور میزنه...
 

 دلم بیشتر به شور و واویال میوفته و دوباره باال میارم...
 

رمو ...وان... در کمال حیرت مشددتر  مورد تا حنا برسدده دوباره ترانه رو میگی
 ن ر خاموش نیست.

 
به سددرم ا  آن ه  مد  خاموش نبودن میترسددم...و مطمئنم آ بار ا  این  این

 میترسیدم... ودلم مینواد داد بزنم من
 

 میددددددددددتدددددددددددد ددرررررسددددددددددددددددد دددددممممممم..........
 

ترسددمد اما برعیس درون پر ا  غوغام خیلی آروم گوش دلم مینواد داد بزنم می
 میدم به حرفان مرد پر اضطراب پشت گوشی.

 
 
 
 
 

 نمیدونم باید چی کار کنم...

http://www.roman4u.ir/


 57 ستیدر جگر خار

 
 نمیفهمم چی کار میینم....

 
 چی باید بپوشمود چی سرکنم...

 
 فقط میدونم که نمیتونم آبتینو تو خونه تنها بذارم...

 
 منت ر بشم تا حنا برسه...همینطور نمیتونم چند دیقه بیشتر 

 
 شال ترانه رو آویز رخت کن جلون دره... سرم میینم...

 
 پان وشم همونجاستد تنم میینم...

 
یام...ولی  گه میتونم خودم ب تابسدددتونی رو دور آبتین میپی م....می پتون 
شو نمیدم...فقط میگم  شده... ولی جواب سه چی  ب*غ*لت میینم...هی میپر

 آژانس  نه  دم االن میرسه... باید بریمدبه
 

 نه مینوره...کلیدامو پیدا نمیینم... بینیالشددون میشددم...ماشددین اومده... 
 دیره

 
 با همون ماشینی که آبتینو گذاشتم خونه عزیزینا خودمو میرسونم بیمارستان...
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در که با  شددد آبتینو فرسددتادم تود نشدددد نتونسددتم برم داخل و توضددیح بدم... 
 م....نمیتونست

 
 حال فیر کردن به اینجور چیزارو نداشتم....

 
 
 
 
 

 نمیدونم چقدر کرایه دادم به راننده...
 

 بی اهمیت ترین چیز تو این لح ه هان پرا مرگ...
 
 
 

 به در ورودن که میرسم پنت  مین میشم...
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 دوباره بلند میشمدو تت نیست که به درد آرنجم فیر کنم...
 

 شد... حس میینم آستینم خیس
 

 مهم نیست...
 

 مردن که ا  روبرو اومده و باهاش برخورد کردم دادو ال راه انداخته...
 

 مهم نیست...
 
 «اونیه  مین ننورد...»
 

 مهم نیست...
 
 «اون که طوریت نشدد چرا هوار میزنه؟؟؟»
 

 مهم نیست...
 

 اینجا بودنت این و ت ش  نشون میده که ممینه اونم داغون باشهد
 
 «ق و دلیشو سر من خالی میینه...داره د»
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 مهم نیست...

 
 بذار خالی کنه مهم نیست...

 
مهم ترا  این نیست که مرد میگفت ا  عصر تا حاال بهوش نیومده و اون مجبور 

 شده کیفشو بگرده...
 

 مرد میاد جلو...
 

 به ن رم آشنا میاد...
 

 مهم نیست...
 

 خواهرم اونجاست... با انگشتت جایی رو نشون میده و میگه
 

 مهمه...
 

 پشت اتاق می ایستم...
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 دست و پاهام ضعف میره ا  اینیه نمیدونم  راره چی ببینم...
 

 مهم نیست...
 

 خواهرم...
 

 سالم باشه....
 
 «خدا... تورو خدا... تورو بنودت سالم باشه...»
 

 میرم تو...
 

 پیشونیت خراش داره...
 

 مهم نیست...
 

 دستت تو گ ه...
 

 مهم نیست...
 

 آخه پرستارن که پشت سرم اومده داخل میگه حالت خوبه ...
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 مهمه...

 
 حالت خوبه....

 
 خدایا شیرت...خدایا شیرت... خدایا شیرت...»
 

 « ول میدم همه نذرایی رو که تا اینجا گفتم ادا کنم...  ول میدم مرسی...
 

 میگن چند تا کوفتگیو خراشو شیستگیشه...
 

  یاده...
 

 مهم نیست... ولی
 

 هست...  ندست...
 

 مهمه... خدایا شیرت... شیرت...مگه من به غیر ا  اونا کیو دارم؟؟؟
 

 اونا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 کیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 برق هزار فا  ا م رد میشه....

 
 ترانه تنها نبود................

 
 همه خون تنم هجوم میاره تو کلم...

 
 ............................آبین

 
 نبض شقیقم نمیزنهد غوغا میینه....

 
 آبین کنار ترانه بود...............

 
 گوشم سوت میزنه................

 
 نیست...

 
 خودش نیست....
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 سدددددددددددددددددددددددد دددددددددوت....
 

 صدان گریت نمیاد.....
 

 تن نیمه جونم حاال دیگه بی جونه...
 

االن باید با صدددان گریه ناشددی ا  ترسددت کل بیمارسددتانو گذاشددته باشدده رو 
 سرش...ولی نذاشته...

 
 میرم سمت ایستگاه پرستارند

 
همون مردز به ن رم آشددنا اونجاسددتد دو نفرم کنارش وایسددادند اونام آشددناند 

 یییشون خیلی بیشتر...
 

 نگام میینن....
 

 نگاشون میینم...
 

 نگاشون ناخواناست...
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 نه نگاه اونا ناخوانا نیست من خنه شدمد هنه کردم...
 

 مینوام ا  پرستار  یادن الغر بپرسم...میترسم
 

 باید بپرسم......اما...
 

 جون میینم... نمیشه... صدام گم شده...نیست
 

 کمددددددددددددددددددددددد ددک!!!!!!!!!!
 

 ییی نگامو بنونه...
 

 دیلماج بشی....حنا کجایی به دادم برسی... نگاهمو 
 

 صدان مردونه ا  پشت سرم میاد:
 

 د شما مادر اون به این؟؟؟؟؟؟؟؟
 
کدوم ب ه؟؟؟ این چرا انقدر توپت پره؟؟؟ من چرا سددرمو تیون میدم؟؟؟ »

ضیه با کبودیا و  مگه من میدونم کدوم ب ه رو میگه؟؟؟ چرا یه چی بهم میگه  
 «خراشا و شیستگی ترانه تموم ننواهد شد؟؟؟
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ضا دددد کج ضایت نامه رو ام شماییم بیاین ر ایین خانم ؟ما خیلی و ته منت ر 
 کنین...

 
 صدام هنو  گم و گوره...

 
 مثل پنمه ها سرمو کج میینم...

 
 به نشونه استفهام ابرو توهم مییشم...

 
 باهوشه...میفهمه...اگه باهوش نبود که نمیتونست دکتر بشه...

 
 د رضایت نامه واسه عمل...

 
 : عمل.........................................سرم مییوبه

 
دل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ د د د د دم  �صدام نیست که داد بزنم... دلم هوار مییشه:ع

 ؟؟�
 

  انوهام ... نه دیگه طا ت ندارن...نمیتونن نگهم دارن...
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 تییمو میدم به دیوار پشت سرم...

 
ضن...  ضعیفن... هنو  مری ست ...هنو   انوهام  هنو  نا ندارن... با م کافی نی

 هنو  نمیتونن نگهم دارن...
 

شون... ست میذارم رو شمو د ا نلر ین لعنتی»همونطور که تییم به دیواره خم می
... نلر ین و تت نیسددت... و تت نیسددت... من این لح ه هارو  بلنم  ندگی 
ها محیم بودنو... و ت بران  ن  لدم تو این لح ه  یدم...من ب کردم.. چشدد

 «بودنو... ضعیف بودنو...نیا  به تییه گاه داشتن  یاده...بودنو...مادر 
 

یه نفس عمیگ  یدونم....  یدم آه... نم ندم...نفس عمیگ... شدددا مامو میب چشدد
ستم... ا  تو میلر م  ستم... کج و رنجور ولی میای شایدم با م آه...میای دیگه... 

 ولی میایستم...درد دارم ولی میایستم....
 

 : عمل چی؟؟؟نگاه به تک تیشون میینم
 

 د تو سردختر کوچولوتن خون ل*خ*ته شده.... دنیا خراب میشه
 

 د باید  ودتر درش بیاریم......دنیا سیاه میشه
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 د خطرناکهد جان حساسیه.... دنیا آوار میشه
 

 د عملت خطرناکهد موندن ل*خ*ته خطرناکتر.... دنیا تنه میشه
 

 د ممینه هر اتفا ی بیوفته... نفس میره
 

که دلمون نمینواددنمینواییم و و  تشددم نیسدددت  ددددد فا ایی  فا ید ات هر ات
درموردشددون حرن بزنیم... ولی همون اتفا ا ممینه بدون عملم بیفتن... ما 
مینواییم همه سددعیمونو واسدده نجات دخترتون بینیم... هر چه  ودتر بهتر... 

ست................. ........  ندگی ثانیه ها ار ش دارن...و ت برا تلف کردن نی
 تموم میشه

 
  ندگی تموم میشهدولی و تت نیست...

 
نمیدونم چه طور میپرم به پرسددتارن که اصددرار داره در صددورت امیان پدرش 
رضایت نامه رو امضا کنه و میگم که... که... که ما متارکه کردیم... که نمیدونم 

 کدوم گوریه...که حضانتت با منه... با منه.....
 

 امضا میشه......... رضایت نامه
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دارن همه امیدمو آماده میینن بران عمل... دارن همه آر وهان خم شددده وله 
شدددمو میبرن بلیه بتونن سددروسددامون بدن... بلیه بتونن نذارن بریزه... نذارن 
بشینه... نذارن... مینوان همه سعیشونو بینن... ولی نمیذارن برم ببینمت... 

چطور... چطور دارم دووم میارم که مثل لح ه هان نمیدونم چرا...نمیدونن 
االنم پر ا  تشویت نباشم... مثل آر وهام خم نشم ... و تی نمیتونم عروسیمو 
همه  نگیمو ب*غ*ل بگیرم ... فقط میگن اینجا منت ر شین... ومن له له میزنم 

 واسه یه لح ه دیدنت...
 
 
 
 
 

اندا ش نیست...تنت واسه  دارن میارنت... دارن میارنت عروسیمو... تنتت
ََ خدا جاش رو اون تنت نیسددت...جاش رو سددینه  اون تنت بزرگه... اصدداَل
من... تو ب*غ*ل منه خدا... تو اونو واسه ب*غ*ل من آفریدن خدا... مطمئنم 
به  بدیت  که  به هم  نه... چرا همه  مینو  مانو دوختی  خدا... مطمئنم... اگه 

ساختی سه من... چرا همه چیو اونجورن  سه به من... نیو وا و پاختی که بیاد بر
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امرو ...نگو همه اون کارارو کردن که امرو  باهت شددینجم کنی خدا... بسدده 
 خدا....

 
اون داره میره و منی که له له میزدم واسدده یه لح ه دیدنت د هیچ کارن نمیتونم 

 بینم... فقط نگاش میگنم ...
 

 صورت بدتر ا  صورت ترانه  خمشو...
 

 دستان تو گ شو... جفت
 

 صورت نصف بیشتر کبودشو...
 

 نفس حبس میینمد
 

که خواهرم اونجورنددخترم  قدر بوده  به چ گه شددددت ضددر چی شددددهد م
 اینجوریه...

 
 برمیگردم دنبال خطاکار میگردم...

 
 اوناهاشن ... اونجان...
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 آبین رفت تو اتاق عمل...

 
 من میرم سمت اونا...

 
 بهم...هر سه نگاه پرترحم دوختن 

 
 د کدومتون؟؟؟

 
 همین یه کلمه کافیه تا بفهمونم من ورمو...

 
چددرا کدده ندده... اگدده ندده کدده اون بددوره سددددرشددددو نددمددیددنددداخددت 

 پایین...شرمندس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

صددبر میره... و ار میره... متانت میره ... شددعور میره... در  میره...فهم اینیه 
 اینجا بیمارستانه میره....

 
 میاد... تندر میاد...تورندو میاد... رعد میاد... برق میاد... خشم میاد... طوفان

 
خشم میشم... طوفان میشم... تندر میشم... .. تورندو میشم... رعد میشم... 

 برق میشم...
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 جمب میشم تو دستم د شالق میشم د میشینم رو صورتتد

 
شه... موهاش میاد  صورتت کج می شه... ستم... تا کتفم پر ا  درد می و رآخ د

شره میینه...کی گفته یه  ن نمیتونه مردن رو  شه لبت  شونیت...خون ا  گو پی
 مثل مردا بزنه... اگه این نشونه مردونگیه من مردم...

 
شهد آدم جرمت نمیینه  ستات با شه میگه بهت نمیاد انقدر  ور تو د شمیم همی
بره  یر توپاتد و تی مینندمدمیگه بایدم بنندن تا حاال ضرب شصت خودتو 

 که ن شیدن....
 

شبنم جان کجایی که ببینی ضرب شصتمو چشیدمد اونو  دمو ضرب شصت 
 خودمو خودم چشیدمد همه دستم درد میینهد آرنجم بیشتر...

 
شه تو پنجه  سه برابر منت... یقت جم می شاید  شم میپرم رو هییل  طوفان می

. ..غریف و  نونم... دوسددتاش میان جلو... دسددتت به معنی اسددتپ میاد باال
یاد رو مچ  حال دسدددت یییشددون م با این  یت میینم... مدیر که خودم  یعنی 

 دستم:خانم!!! خواهت میینم...
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نگاش میینمد همونیه که بیشددتر ا  اون دوتا آشددناسددت...چه اشددیالی داره که 
 اینجا بیمارستانه؟؟؟ حرن را باید گفت....

 
رعدوبرق میشددم و خراب میشددم رو سددرش: کدوم جهنمی داشددتی چشددم 
می روندن که این شددده وضددب منو خانوادم... عوضددی... هان ...پشددت کدوم 

 ه*ر* *ه ان داشتی هیزن مییردن... هان؟؟؟
 

ََ حرن دهنتو بفهم صداتم بیار پایین...  دوستت: خانم لطفَا
 

 هشدار میده: اردالن!!!
 

 ومن فیر میینم یه  ورتو نیمشونم با یه آیا؟؟؟
 

فهمم که طوفان و تندر و رعد و برق و همه و نمیفهمم که چی میشدده... فقط می
چی باهم ترکی  میشنو اسمشون میشه نفس .... و بیمارستان که رو سر منه... 
و من که ا  پشددت میون با وهان ییی حبسددم... و پرسددتارن که میگه خانم 
مریض اینجا هسددت...خانم دارین بیشددترا  همه به خودتون آسددی  میزنین... 

شرفا جدا میینه پنجه هایی که  ورم نم شن درآم...داره منو ا  اون بی سه ا  تو یر
... منیه تالش میینم برم سددمت اونا ... وچه خوب که ولم نمیینه... چون 
حس میینم م*س*تعد این هسددتم که بتونم جفتشددونو با هم نیسددت کنم... 
دکترن که داد میزنه به پرسددتار میگه  ود برام آرامبنت تزریگ کنن... توده ان 
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ستم به که ه شدم... وتهوع ال م... د صبانی  جوم میاره تو دهنم... منی که با  ع
طور غریزن میره سددمت دهنم و عگ میزنم... صددداح  پنجه میفهمه... ولم 

 w.cمیینه... میدوم سمت درن که روش نوشته
 

ا  ب گی همینطور بودمد اضددطرابو اسددترس پدرمو در میارهد من تو بحرانان 
شم  ندگیم بلدم بجان گری سیوت کنم...انقدر که ب شتر ت  و  ه و بی  رارن بی

 یه کوره متحر  ...وباال بیارم...انقدر که هی ی ا م نمونه...
 

ندارم برا پس  گه چیزن  یه دی یارمد هرچ باال م که  باره  ندمین  یدونم چ االنم نم
آوردن و همت  رد آبه که تلنیت هرچند گزندستد ولی جلون تلنیایی که با 

 ه کردم هی ه... هیچ.دست رو گار مز
 

یاد جلون  نا مفهوم م قه پیت خیلی  ند دی تان چ گاه میینم... حرک نه ن تو آی
 چشمم...

 
این کارا چی بود نفس؟؟؟ اون خودشددم به اندا ه کافی داغون بود...ندیدن » 

ََ که این کارو نیرده... این کارا ا  تو بعید بود...  «رینتشو؟؟؟ عمدَا
 

  میفتمد هم ا  سددرمان آب جلون ت  باالن تنمد آبی به صددورتم میزنمد به لر
هم ا  سددرمایی که فیر چند سدداعت بعد بهم تزریگ میینه... وان خدا... چند 
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سدداعت بعد  راره چی بشددنوم؟؟؟ پشددت اون در با اون عالمت ورود ممنوع 
 بزرگت چی داره میشه؟؟؟

 
.. کارن کن وان خدا ... یادت نرفته... میدونم که نرفته من چقدر نذر کردم .»

 «برم دنبال ادا کردنشون...
 
 
 

شه هان  شی سمت  شون میرم  سمت شویی بیرون میامو بدون نگاهی به  ست ا  د
ستان  سبهد د شونی میذارم روشد خنییت به دلم می  ستاند پی تمام  د بیمار
داغمم میذارم روشد خنک میشدده... کاش میتونسددتم کل تن ا  پنجمین رو  

 م.مرداد داغترمو باهاش خنک کن
 

امسال آسمون عجی  طاعی شدهد آسمان جان خبر دارن درست دو ساعته که 
وارد پنجمین رو  مرداد شدیم؟؟؟ شاید دارن به حال مند و شاید کسی بی اره 
تر ا  من گریه میینی... بی اره تر ا  منم هست؟؟؟ البته که هست؟؟؟ همیشه 

شرا ست تو  شن در ست دارن به جان ما با ستن آدمایی که دو یطی که به ن ر ه
 خودمون مفلوکترینیم.
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ََ دیگه تاب ندارن... خودمو میسددپارم به ییی ا  صددندلیان فلزن   انوهام وا عَا
تو راهرود اون سه تام روبروم نشستند نمیدونم چه میینند نگاشون نمیینمد نه 
ا  سر شرمندگی که به خودم حگ میدم ا  بالیی که سر عزیزانم اومده عصبانی 

شمد حت سونامی به پا با سم با م  شون نمیینم چون میتر شتر ا  این... نگا ی بی
 بشه...

 
 مینوام به این فیر کنم که خوش به حالت که تنها نیست...

 
 کاش منم تنها نبد...» 
 

هنو  جملم تو منیلم تیمیل نشدهد هییل غریفو مضطرب حنارو ا  پشت در 
تو لح ه آخر منو  شددیشدده ان میبینم که داره میدوه سددمت پذیرش... درسددت

میبینه... پاهاشددورو  مین مییشدده و سددر مینوره تا بتونه خودشددو نگه دارهد تا 
بیشددتر ا  این دور نشدده ا  پیچ راهرویی که من رو نیمیتت نشددسددتم... رنه 
صددورتت طعنه میزنه به گچ دیواران سددفید بیمارسددتان... خدا میدونه چقدر 

 ... شرمندگی سربه  یرم میینه...شرمنده میشم ا  اینیه اونو یادم رفته بود
 

شو  صدا صورتمو نمیبینه...  شو میبینم... صورتی شو نمیبینم اما کالجان  صورت
میشددنوم: هیچ معلومه چه غلطی دارن میینی؟؟؟ نگفتم وایسددا دارم میام؟؟؟ 
نمیتونی یه خبر بدن کدوم گورن دارن گورتو گم میینی؟؟؟ من به در  اسفل 
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شعور... میدونی تا  اون دوتا پیرمرد پیر ن شدن بی بدبنت هزار بار مردنو  نده 
 پیدات کنم چی کشیدم؟؟؟

 
قدر »  یدهد و تی صددددات میلر هد و تی ان گت پر یدونمد و تی رن که م ته  الب

ستان  صدات بلنده که آدمان تک و تو  تو بیمار ستید و تی انقدر  صبانی ه ع
منو تو خونه پیدا نگامون کنند یعنی حالت خیلی خراب شددده... و تی اومدیو 

به عزیز  نه  دیو اون گفته اومدمو آبتینو بی حرن پس و پیت  نیردند و تی 
گذاشتم دم درو خودم غی  شدم...میدونم هنو م خرابو داغونی که نمیتونی تن 

 صداتو کنترل کنی و داد میزنی: نفس باتوامد جواب منو بده...
 

 ال مه... سرمو بلند میینم تا یار  ار بفهمه اون ه رو که
 

میبینه نگاهمود و ماهرانه مینونه خط به خط حرفان لونه کرده توشددود میفهمه 
حال خرابمود میفهمه که: رفیگ رو ان سددنتد داد نزن که با م رو ان سددنتهد 
با م نفس رفیگ ال م شدددهد با م بعد اون آرامتد طوفان سددر دهد سددر  ده به 

  ندگیمون...
 

صدا شتر ا  حرن تو دهنت وا میرهد رنه  صورتت بی سفیدن  شتر میپرهد  ش بی
شنوم که؛  شو به  ور می صدا سرش دهن کجی میینهد  شت   بل به رنه دیوار پ

 چی شده نفس؟؟؟
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صدامو گم میینمد من تو بحران  ود  ضب داغونتر ا  منتد با م  ومن با دیدن و
به  ود میتونم صدامو گم کنمد نمیگم ... نمیگم چون میترسم با وضعی که داره 

شنیدن فاجعه ن دوباره ن  ندگیم  ودتر ا  ترانه و حتی آبین پس بیفتهد ولی ب ا 
اون اصددرار داره که بشددنوهد و بران اینیه منو مجبور به گفتن کنهد وشدداید بی 
یاد  به  اختیارو ا  سددر نگرانیو هیجان داد میزنه... بلندتر ا  هر  مانی که من 

مونی گرفتی حرن بزند لعنت دارم: با تومم نفسد میگم چی شددده؟؟؟ چرا الل
 به تو و بی مو ب سیوت کردنات حرن بزن.

 
 گویا اردالن خان هم دستی تو خوندن رنه نگاه آدما دارن که به دادم میرسن...

 
ا  پشددت به حنا نزدیک میشدده... صددداشددو صددان میینه... حنا میشددنوه... 

یه به من... و  یه نگاه خنه  به اون...  یه نگاه گنه  بار  برمیگرده...  گاه این  ن
 استفهامی به اون...

 
 د سالم خانمد نریمان هستمد امیر اردالنز نریمان...

 
حنانه با م خنه و گیج تر ا   بل سر تیون میده:سالم آ ان نریماند منم حنانه 

 م فرن هستمد خوشو تم ا  آشناییتوند ولی ببنشید...
 

 ضیح بدم....د اردالن هستم... تشریف بیارید بشنید تا من براتون تو
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ستهد به اندا ه من حیرونه که ترانه تو بزرگراه  ش حاال که رو نیمیت فلزن کنارم ن
ست به اندا ه  شه... در ست به اندا ه من نگرانه که چی  راره ب چه مییرده... در

 خودخودم داغون و بهم رینته و گیج...
 

اید ر وا ب بمیدونه که تو این لح ه ها به هی ی بیشددتر ا  سددیوت نیا  ندارمد د
که چیزن جز سددیوتو نمیفهممد نمیتونم  قدر گیجم  بگم این جور موا ب ان

 چیزیو حالجی کنمد بفهمم...
 

 کمی  مان میبره تو این بلبشو خودمو پیدا کنم...اون میدونه و سیوت میینه...
 

 با سیوتت حضورشو اعالم میینه...
 

سان میتونه شو به من  و این بلندترین فریادیه که یه ان ضور شو... ح باهاش خود
 بگه...
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نمیدونمد نمینوام بدونم که سددداعت چنده... میترسددم ا  اینیه بفهمم چند 
سدداعته که کوچیترین و ملوسددترین موجودیت من د تو اون اتاق شدداید داره با 

 مرگ دست و پنجه نرم میینه...
 

 همه چیز  ندگی االن بران من ترسناکه...
 

ََ بزرگ رو دیوار و تو این لح ه ب تَا عت نسددب یشددتر ا  هر چیزن ا  اون سدددا
 میترسم...

 
 
 
 
 

  دم  دن کالفگیمو کم نمیینه...
 

 ل  گزیدن اضطرابمو کم نمیینه...
 

 ناخن کف دست فرو کردن سو ش معدمو کم نمیینه...
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 کالفگی دیونم کرده...

 
 اضطراب بی ارم کرده...

 
 سو ش معدم امونمو بریده...

 
یده رو اون تنت  ولی آیا نا اهمیتی جلون اون همه چیز خواب یه کدوم ای حتی 

 داره؟؟؟
 
 
 

 د خانم؟؟؟
 

 با صدان پرستار برمیگردم...
 
 
 

 د خواهرتون...
 

 میدونه اگه تا ابدالدهر اینجا وایسه صدایی ننواهد شنید...
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ددد خواهرتون به هوش اومده... نمیتونیم آرومت کنیمد مدام سراغ دختر شمارو 

گیرهد نصفه شبی کل بنشو گذاشته رو سرشد چون به سرشون ضربه خورده می
دکتر خواسددته عالیم هوشددیاریشددو بسددنجیمد بران همین نمینوایم آرام بنت 

 بزنیم بهتد اگه میشه تشریف بیارین شاید شما بتونین آرومت کنین...
 

سه... و حنا میف شنا همه ومن هنو  گیج و خنگم.... حنا هنو  رنه نگاه منو می
 که با م و ت اون رسیده بجان منم کمی  ویتر باشه...

 
 د من میام باهاتون خانوم...

 
 
 

میره... دلم میریزه... کاش بلد بودن مثل آمی  و باکترن تیثیر بشددی حنا... 
عا... ییی  حال د خدا در  گاه  نه... ییی تو در  نار ترا ییی بران من... ییی ک

 پیت آبتین تنها و مریض...
 
 
 

  لبم میریزه... میترسم...ُطفیلی میشم...تنها میشم... نرو
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 بودنت  وته... بران  لبم... بران  انوهام...

 
 سیوتت حضوره... بران  لبم... بران چشمام

 
 
 

 میره...مجبوره که بره...رفتنشو نگاه میینم...
 

ها میشددم... کنج دیوار سددر   لبم میریزه...میترسددم... ُطفیلی میشددم... تن
 ... کز میینم... تنها میشم..مینورم

 
 اونو خوب بناطر داره...

 
شه... تو  صیتان  یادن داره بران اینیه تو هر بهنی موندگار ب صو دخترن که خ

 بهن خودشم همینطور...
 

 البته فقط موندگارتون بهن... نه چیزن بیشترد نه چیزن کمتر...
 

 . رمز بودنه..بار ترین خصوصیتتد کنار اون دخترچشم آبی با اون موهان 
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اون دختر مو  رمز که خودش با اون همه  یبایی میتونه یه خاطره باشدده... فقط 
 یه خاطره...

 
به غیر اون... آدم مگه تو  ندگیت چندتا عروسددک میبینه که با یه جثه شدداید تا 

 حدن کوچیک...
 

 با یه صورت دخترونه و بیر...
 

مادر دو تا ب ه چهار دددد پنج ساله باشه... یه مادر  با سنی شاید به  ور بیستد
 خوردنی و خوشمزه...

 
با تیپی شددبیه ب ه مدرسدده ایان شددیک پوش اون شددبتد وتیپ شددل*خ*ته اما 

 خواستنی یه ب ه ترسیده امشبت...
 

 اونو خوب به خاطر داره...
 

یه  به بعد هم تو خاطرش خواهد موند... دخترکوچولویی که امشددد   ا  این 
ن اسدداسددی به پا کرد...با  ور  یادن که به  ور تونسددته بود نگهت داره تا طوفا

 هاوش و اردالنو تییه پاره نینه...
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 آره اون دختر براش به یاد موندنیه...
 

 دخترن که خیلی شبیه همه  ناست...
 

 دخترن که خیلی شبیه همه دختراست...
 

  ر میاد...دخترن که خیلی با دختران هم سن و سالت متفاوت به ن
 

 دخترن که هر کارن میینه  ن خطابت کنهد نمیشه...
 

  نی که  نه اما  ن بودن بهت نمیاد...
 

 مادرن که داره بران ب ت بی تابی میینه اما مادر بودن بهت نمیاد...
 

 نگاه میینه به اون چهره خواستنی...
 

ر چیز مدن چیزن که خیلی و ته عادت کرده تو همه  نا و دخترا بیشددتر ا  همه 
  رار بده...
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شو جل  کردهد  صورتت توجه پیت خودش اعتران میینه اولین چیزن که تو 
 اون چونه کوچیک با اون گودن کمشه...

 
گا   یه  یده  که دیده بودش فیر کرده بود؛ چونت جون م ا  همون لح ه اول 

 اساسی ا ش بگیریو جیغشو در بیارن...
 

رنهد که مدام داره  یر دندوناش پوسددت  نگاش میره سددمت اون  لوه ایان بی
پوست میشه... شاید بشه با یه رژ کالباسی تبدیلت کرد به شییترینو خواستنی 

 ترین لبی که یه دختر میتونه داشته باشه...
 
 
 

!... آخه این  ََ بینی عمل نشددشد نیا ن به عمل نداشدته که عمل نشدده دحتمَا
شبت م شه که به نون  شو عمل نیرده رو ا کمتر  نی پیدا می شه و دماغ حتاج با

ََ مشنصه که ا   یر دست ییی خیلی ماهرتر ا  یه  باشه...ولی مال اون کاماَل
 متنصص  یبایی در اومده باشه...
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گونه هاش هیچ برجسددتگی خارق العاده و خاصددی نداره...فقط کمی پرتر ا  
 بقیه جاهان صورتشه...

 
یله اند نه حتی مشیی همون رنه چشماش ... نه سبزهد نه آبید نه عسلیدنه ت

 شیک و خاص شر ی جماعت...
 

به طر  عجیبی بزرگیشددون تو  کاماَل معمولیدولی ... ولی  یه  هوه ان تیره و
شون نگاه  ست دارن هی به یه بهانه برگردن و تو شما که دو شمه...ا  اون چ چ

 کنی...
 

و به باال...با دو تا گون  هوه ان براق  یر اون ابروهان پهن و صان و مرت  و ر
ََ دو درجه تیره تر ا  موهاش...  رنگی شاید یه درجه و نهایتَا

 
 
 

موهاش که نه طالیید نه مشددیید ونه حتی مثل دوسددتت  رمز باشددهد یه توده 
خرمایی روشن و خوشرنهد که اون ش  بدون هیچ آرایشی دو یا سه سانتت 

شندگی ر شنی درخ سبیرون بود و بناطر تیرگی چیره غروب به رو ته بود و  نتون
شنایی  ستم رو سی ش  د اینجاد  یر نور  ون  شنیص بده... و ام شونو ت رنگ
بیمارسددتان که غال  به تارییی شددبه میتونسددت رنگشددونو تشددنیص بده که با 
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صدالبته ایرانی  شر ی و  سندش بران یه  ن  وجود اینیه رنه محبوب و مورد پ
 نیستداما به شیل شگفت آورن خوشرنه به ن ر میان...

 
یلونید تواین ا  خود بی خودند نصدددف  و االن تو این بی خبرد تو این و
شونه  سبز رنه و کلیپس در رفتن و دور گردن و رو  شال  شترشون ا   یز اون  بی

 هاش دارن خود نمایی میینن...
 

ستنی کردند  صوم و خوا شو  یادن مع صورت صان و  یادن بلند  اون خرمایان 
سید چه  ن و چه مرد شه تا جایی که جا داره  طورن که هرک ا  این راهرو رد می

 خیره خیره نگاهت میینه...
 
 
 

 وه که چه خواستنیه این صورت گرد و سفید بران هر مردن...
 
 
 

 و چقدر خودش رو تو این خواستنها مرد میدونه...
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ها و  جه بوده همین غرافت بل تو ها براش خواسددتنی و  ا که ا   ن ها چیزن  تن
ست داره اعتران کنه با وجود اینیه هیچ چیز   یباییهان ست... اما االن دو  نون

خارق العاده و خاصی تو این صورت نیستد ولی بی شک  یبایی خیلی خیلی 
 خاص و جذابیت فوق العاده ان توش هست...

 
 
 

شرایطی  شرایط... تو این دلنگرونیا... فیر کردن به  یباییهاش تو  شاید تو این 
دخترش اونجا و هاوش کنارش و پسددر کوچولون هاوش تو  که خودش اینجا و

 بنت بیماران  لبی همین بیمارستان دارن جون میینن... بی انصافی باشه ...
 

ولی ا  ن ر خودش که بلده خیلی  ود و راحت با وا عیتها... با اجبارهایی که 
ت بر ت ندگی جلو پان آدم میذاره کنار بیاد... و  بول کنه که و تی کارن ا  دسدد

 نمیاد خودخورن اشتباه ترین کار دنیاست...
 

اصال اشتباه نیست که شاید نیم ساعته  ل  ده به اون موجود کوچولون کز کرده 
 کنج دیوار...

 
 به ن ر خودش کافیه که اینجا کنار پسرعموشه...
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اینجاسددت که اگه کارن ا  دسددتت بر میومد انجام بده... شدداید کمی پول که 
 ت نیا  داشته باشه...بعیده هاوش به

 
 شاید واحدن خون که ممینه اون دوتا مصدوم بهت نیا  داشته باشن...

 
شاید دستی که بشینه رو شونه دوستت و جمله ان که بتونه کمی ا  حال خراب 

 رفیگ شفیگ ب گیهاشو کم کنه...
 

شددداید کمی  ور که بتونه باهاش اردالن و هاوش رو ا  خطر جرواجر شدددن 
سط اون م شبیه اون تو  ََ صاَل سالن نجات بده... که حاال ا شه  ادر کز کرده گو

 ماده یو  کمی پیت نداره...
 
 
 

صورتی گرفته و  شه  شاید تو این لح ه ن شو به  ور ا  موجودن میگیره که  نگاا
رنه پریده تر ا  اون رو پیدا کرد... و تو لح ه آخر با م اعتران میینه این  ن 

شیلی م شیلهد و این خ سن اون خطرنا   یادن خ یتونه بران یه  ن مطلقه به 
 باشه... این رنه پریدگی خواستنی ترش کرده....

 
*** 
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 نمیدونم درست چند ساعته که اینجا نشستم...

 
 نمیدونم چند ساعت پیتد جراح آبین ا  تو اون اتاقد ا  اون در بیرون اومد...

 
 اومد و گفت که عمل خوب بوده...

 
 اما...

 
 نیست دختر کوچولون من کی بنواد به هوش بیاد... اما... معلوم

 
 
 
 
 

 نمیدونم دخترکم چند ساعته که تو کماست...
 

 نمیدونم چند ساعت... چند رو  دیگه  راره تو کما بمونه...
 

 ولی میدونم که دوست دارم بهت ملحگ بشم...
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ش   ش د تو همون راهرون دی ست دارم انقدر اینجاد رو همون نیمیت دی دو
م که دخترم د دخترکمد  اصد   شنگمد ا  عالم بی خبرن دل بینه و بیادو بشین

 و دستمو بگیره وباهم برگردیم خونه...
 

 پیت آبتین عزیزم...
 

 دوست دارم دست تو دست نیمه جونم برگردم پیت نیمه دیگت...
 
 
 

سی شه... نه اینیه ننوام ک شو  با  صدامو صدام هنو  گم و گوره... نه اینیه 
 بشنوه...

 
 فقط حرفی بران گفتن نیست...

 
 و تی دنیا رو نقطه ضعف تو انگشت گذاشته باشه...

 
 و تی تو اوج بی ارگی ایستادن و کارن ا  دستت بر نمیاد جز صبر...

 
 سیوت میشه بزرگترین کارن که ا  دستت برمیاد...
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د رن گرفته به  صددحنا میگه ترانه همون سددر غهر که آبینو ا  کانون پرورش فی
صادن  شته که با جناب هاوش خان نریمان ت صد خروج ا  تهران رو دا کرج  

 میینه...
 

که  بده  به من خبر  ته بوده  باترن تموم کرده بوده نتونسدد میگه چون گوشددیت 
سیان مقیم کرجت بره و آبین رو هم با خودش  مینواد به دیدن ییی ا  همیال

یه هوایی بنوره هم منو به خاطر ت   میبره که هم  آبتینز خسددته ا  بی خوابیز 
 شبونه آبتین یه استراحتی بینیم...

 
میگه هاوش خان به پشت گرمیه دم کلفتو و وثیه چند صد میلیونیت و با کمک 

 اردالن خان نریماند پسرعمون گرامت که گویا وکیلهد بیرونه...
 

 میگه پسرش تو همین بیمارستان بستریه...
 

شدن شنیده بوده که انقدر بی حواس و تند رانندگی  میگه خبر بد حال  سرشو  پ
 مییرده که منو به این رو  انداخته...

 
 میگه پسرش یه سال ا  آبین من کوچییتره...
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 میرم د به دیدنت...
 

شتر بتونه تبمو کمی کم  شاید دیدن اون ب ه نزار بی شاید...  ست ولی  آبتین ه
 کنه...

 
 ا  التهابم کم بشه... شاید دیدن اون باعث بشه ییم

 
 کمتر دلم بنواد خرخره پدرشو بجوم...

 
 
 

 من بعد ا  به هوش اومدن ترانه به دیدنت نرفتم...
 

 ا  دستت عصبانیم...
 

 میدونم نیتت خیر بوده... ولی عصبانیم...
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 میدونم دردش ا  من بیشتره...
 

شما سمت درد داره... وجدانت درد داره ...  لبت درد داره... چ ش درد داره ج
 بسیه پروخالی شده...

 
 من ترانه رو میشناسم... اونو بزرگ کردم و میدونم همه این دردارو داره...

 
نمینوام چیزن نا خواسددته سددیوت ل  منو  ل  اونو باهم بشددینه... دردشددو 

 بیشتر کنه...
 

 نمینوام بی ارگیمو ببینه و بیشتر ا  اینی که ترانه میگه به خودش بپی ه
 

 به دیدنت... میرم
 

 و حاال دیگه دلم نمینواد خرخره پدرشو بجوم...
 

گه رو پس  تاوان بی خردن و مشددیالت ییی دی یه دارم  هنو  دلگیرم ا  این
 میدم... ولی دیگه نمینوام خرخرشو بجوم...
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اون پسددر کوچولو االن باید مثل نمیدونم چند رو  پیت آبین من بم  انرژن 
 باشه... نیست.

 
 د سر کالس ور شی یا نقاشیی چیزن باشه... نیست.االن بای

 
 باید در حال خرابیارن و شیطنت باشه... نیست.

 
 باید بننده... نمیننده.

 
 آخه نفس کم میاره... آخه بدون اون ماسک نمیتونه راحت نفس بیشه...

 
مادر بزرگت میگه دردش مادر  ادیه... میگه ا  و تی به دنیا اومده این نتونسددتنا 

 گ فابشن.رفی
 
 
 

باهاش چشم تو چشم میشم و دوست دارم بهت بگم؛ اگه انقدر داغون و پرت 
بودن چرا خودت نشستی پشت رل... چرا با کس دیگه نیومدن که من با دیدن 
با بره بره وجودم تورو در  نینم...  به دهن  ماسدددک  اون موجود کوچولون 

 دوست دارم بگم چرا؟؟؟
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ور مغموم و سددربه  یر کنار اون مرد شددبیه اردالن ولی نمیگم... و تی اونو اونط

که دارم ا   تاق پسددرش و ا  دیدن من  که داره میره تو ا نارش میبینم  مان ک نری
 همون اتاق بیرون میام شوکه میشه...

 
هر دو خیره نگاهم میینن وهر سدده حرفی بران گفتن پیدا نمی کنیم و من همه 

یدونم چند رو  خیس شددده و نگاش هم دردیمو میریزم تو نگاهم که بعد ا  نم
 میینم و فقط نگاش میینم و... رد میشم.

 
 «بون ادکلن کدومشونه که به ن رم اینقدر آشناس؟؟؟»
 
 
 

تا التماس کنم که بذارین فقط چند دیقهد فقط چند دیقه اون توده ع یم  میرم 
همه اخوشبنتیمو که رو اون تنت درا  به دار  افتاده و بنیال منو التماس تو نگ

 ببینم...
 
 
 

 رو ا ش  میشن و هنو  خوابه...
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 شبا صبح نمیشن و هنو  خوابه...
 
 
 

 ترانه مرخص شده و هنو  خوابه...
 

ترانه خجالت مییشدده نگاهم کنه و باهام حرن نزدهد حتی و تی من جلو رفتم 
ب*غ*لت کردم و گریه کردم بران الغر شدددنت...بران دسددت شددیسددتت... 

صددورت هنو  کمی کبودشد باهام حرن نزد فقط سددر به  یر گریه کرد و  بران
 گریه کرد و نفس کم آورد...واون هنو  خوابه...

 
 
 

 آبتین هررو  سراغشو میگیره و اون خوابه...
 

 آبتین با هوشتر ا  اونه که بتونم سرش گول بمالم و اون هنو  خوابه...
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منو ببر پیشددت و من نمینوام اونو اونطور  آبتین میدونه تو بیمارسددتانه و میگه
 ببینه و اون هنو  خوابه...

 
 
 

من هررو  میام پشددت این شددیشدده وایمیسددتم به التماس به خدا و اون هنو  
 خوابه...

 
 
 

من هرو  با اون پدر مغموم تر ا  من روبرو میشددم و پسددر اون هنو  با ماسددک 
 نفس مییشه و دختر من هنو  خوابه...

 
 
 

 طمینان حیمت در رفته و اون هنو  خوابه...سوپاپ ا
 

 فقط من م*س*تفیض و اخراج شدمو اون هنو  خوابه...
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همه ب ه هان اکیپ درب و داغونمون اومدن به دیدنت... به دیدنم و اون هنو  
 خوابه...

 
 
 

 حنا دوباره جور کتز ناکارآمدن من تو بحران شده و اون هنو  خوابه...
 

 کرده و به اعتبار خودش لطمه  ده و اون هنو  خوابه...حنا کالساشو کنسل 
 

 حنا داره بار  ندگیمو مییشه واون هنو  خوابه...
 

مدام دروبرمنند تو خونمدتو  نذاشددتن و  هام  گه تن هان دی که ب ه  ند  هرچ
بیمارسددتاند کنار ترانهد کنار حناد کنار خودم... هرجا که نگاه میینم یییشددونو 

 بار غم بزرگ  ندگیم رو شونه هان حناست و اون هنو  خوابه... میبینم ولی
 
 
 

 اون هنو  خوابه و من نمینوابم و دوست دارم بنوابم و تا ابد بنوابم...
 

 اون هنو  خوابه و من دوست دارم مرگ منو ببره...
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 خواب اونو برده و من دوست دارم سیل بیاد ومنو ببره...

 
 
 

 عوام میینه که؛ اون بهوش میاددخودتو ول نده...من دوست دارم بمیرمو حنا د
 

ولی یه چیزن شبیه تمام عذابایی که تا حاال کشیدم منو میترسونه ا  این که اون 
 بنواد تا ابد بنوابه...

 
 
 

شه آبتین هنو  بیداره... همون  سم و حنا دعوا داره که حتی اگه اینطور ب من میتر
 اره اون به خود مادرانه هام نیا  داره... در که آبین به دعاهان مادرانم نیا  د

 
شتر ا  ما دوتا داره آبتین و داغون  ستن من بی شی حنا دعوا داره که نبودن آبین و 

 میینه...و ترانه رو تو عذاب وجدان آب میینه...
 

 ومن با م دلیلی بران محیم بودن دارم...
 

 ومن نمینوام آبتین آب بشه...
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 و داغون کنه...نمینوام عذاب وجدان ترانه ر

 
 ترانه نتونسته بران ترم بعدن دانشگاه راهی تبریز بشه و من اینو نمینوام...

 
 حتی اگه هنو  آبین خواب باشه...

 
 حتی اگه  مزمه هان دکترا در مورد ب م خوشایندم نباشه...

 
 من محیوم به فنا نیستم...

 
 من محیوم به موندن و سر پا شدنم...

 
 
 

 نمیذارم کسی مردنمو ببینه...نه! حنا دیده... من سر پا میمیرمو
 

 ولی من مینوام بمیرم و کسی جز حنا مردنمو نبینه...
 

 حنا محرمه... حنا محرمترینه...
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 من سر پام...
 
 
 

 بزرگتر ا  خودش بودن آبتین افسردش کرده....ساکت تر ا   بل شده...
 
 
 

ستم تبریز... خیلی ستم ترانه رو بفر یم یه ترم پول و و ت هزینه کردم تا بتون نتون
 مرخصی بگیریم...

 
 
 

 حنا خسته شده و ا  افسردگی ما سه تا افسردست...
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 و من با م سرپام...

 
 
 

 من سر پام تا آبتین نبودن آبینود  لشود همزادشو فراموش کنه...
 
 
 

 من سر پام تا ترانه ا   مین خوردن من دردش نیادد گریت نگیره...
 

سددر پام چون حس میینم پاهان حنا دیگه تحمل و ن منو نداره... میدونم  من
 که شده رو  انوهاش راه بره با م منو با خودش کشون کشون میبره...

 
 ولی من ترجیح میدم سر پا بمیرم تا رو  انوهام  ندگی کنم.

 
 
 

 ه حناهررو  مهمون خیابوناییم که منو ا  خونه به یارم و ا  یارم به همزادشو خال
 و خاله ترانت میرسونه...
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پاییز کم کم داره مهرشددو ا مون دریم میینه و من هررو  مهمون این خیابونان 
شن... به  ستان آر وهام نزدیک و نزدییتر می سی ام که هررو  دارن به گور مقد
گورسددتان امیدم بران بیدار شدددن اون کوچولویی که برام یه هندل بزرگ واسدده 

 جلو رفتنه...
 
 
 

 پاییزه ومن...
 

 منییه ا  بیرون بودن  ن جماعت بعد ا  تارییی متنفر بودم ...
 

بعضی شبا که هم خونه هان هم دردمو خواب میدم میزنم به دل این خیابونا... 
ا  در اون بیمارسددتان تو نمیرم... فقط عادتم شددده تو این خیابونا پرسدده  دن... 

 نزدیک به سه ماهه که عادتم شده
 
.وان که »  «این خیابونز مقدس چه  در نا میمون و بی سر تهز
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 ندگی ادامه داره... چه با آبین و چه بی آبین... و این بی رحمانه ترین چیزیه 
 که من مجبورم بهت فیر کنم...

 
من بهانه هان دیگه ان غیر ا  آبین بران ادامه دارم... واین اجبارن ترین جبریه 

 که من باید بهت فیر کنم...
 

 آدمیزادم و آدمیزاد بنده عادت...واین بایدترین بایدیه که باید باشه... من
 
 
 

 رو هاست که میام و بدون هیچ امیدن باهاش حرن میزنم...
 

 رو هاست که التماس میینم که بیدار بشه... و اون توجه نمیینه...
 

نه... و اون صددددامو  ماس میینم اونو بهم برگردو خدا الت به  که  رو هاسدددت 
 وه...نمیشن

 
 
 

 سالهاست ا  خدا نپرسیدم > چرا من ه.... ودوست دارم بپرسم...
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 سالهاست مینوام بگم... درد دل کنم... ولی میترسم کفر بشه...

 
  رنهاست ا  کفر نگفتن خسته ام... و دلم مینواد کفر بگم...

 
 دل مینواد کفر بگم... و خدا بذاره پان درد دل... پان خستگی.. پان تنهایی...

 
 
 

پاییز داره مهرشددو ا مون درغ میینه... همونطور که خدا مهرشددو ا  منز بندش 
 دریم کرده...

 
 و هیچ تغیرن تو وضعیت آبین ایجاد نشده...

 
 
 

آبان داره بی داد میینه... شددایدم به ن ر من میاد که امسددال درختا  ودتر ا  هر 
 سال مردن...

 
 و دکترا بهم امیدوارن نمیدن...
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ََ اگه هزینه تعمیر خونه خودمو ارسددو کنار حسددابم  داره خالی میشدده... اصدداَل
ََ شاید کاسه گدایی ال م شدمو خبر ندارم...  بذارم چیزن ندارم... اصاَل

 
و دکترا دلشون نمیاد آب پاکیرو رو دستم بریزن که هررو  هررو  نیاو به در این 

 نباشه... اتاق دخیل نبند ... حاال حاالها و شاید هرگز خبرن اینجا
 
 
 

دنبال کار میگردم... ر ومه کاریمو بران چند تا شرکت فرستادم... اما بیشتر ا  
ر ومم به سن وسالم توجه میینن...سن من به اندا ه ان نیست که به اندا ه کار 
تو هم ین شرکتان معتبرن سابقه و تجربه داشته باشم...همین حیمتم بناطر 

 ن دانشگاهم یه شانس بهم داده بود...ریت گرو گذاشتنان ییی ا  استادا
 
 
 

 هاوش نریمان مثل من هررو  میاد و به آبین سر میزنه...
 

 غم مریضی پسرش و عذاب وجدان وضعیت آبین بی ارش کرده...
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 هیچ و ت تنها نیست...

 
 یه رو  با امیراردالن نریمان...

 
 یه رو  با امیرارسالن نریمان...

 
 یه رو  با مادرش...

 
   با مادر خانمت... مادر اردالن وارسالن...  نعموش...یه رو

 
  نت نیست... هیچ جا نیست...

 
 
 

 با م خستگیه که منو بینیال  جه هان بی سرانجام میینه...
 

بیرون میام و رو همون نیمیت کذایی... تو همون سددالن منفور میشددینم... تا 
سرم... ا  دونه دونه شمام... ا   ستگی ا  تنم... ا  چ سلوالم بیرون بیادو  خ ن 

به  ماس کردن برگردم  یاوه الت کار گشددتن و  بال  گه الیی دن یه رو  دی عد  ب
 غمیدمون...
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 همون جایی که توش آبتین ساکت تر ا  همیشه ست...

 
 ترانه هنو  ا   ور شرمندگی درست باهام حرن نمیزنه...

 
 حنا خسته ا  حمالی  ندگی گند من هنو  داره سه دو میزنه...

 
 ومن... ومن نمیدونم چه غلطی دارم میینم...

 
هی دور خودم می رخمو می رخمو می رخمو آخرش بی اره تر ا  هر بی چاره 

 ان بر میگردم سر جان اولم...
 
 
 

 با م مثل این چند رو  داره میاد.. هاوشو میگم...
 

 با م تنها نیست... ارسالن باهاشه.. و یه پیرز پیل پییر...
 
ََ میشدده گفت همه تو یه گویا خانواد»  گی باهم به رسددتم گفتن  کی... تغریبَا

 «غواره ان.
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آآآآه... اینیه استاد نریمان خودمه... استاد سام نریمان... محبوب ترین استادم 
 تو همه ساالن تحصیلم...

 
چطور و تی هاوش گفت خودشددو پسددرعموهاش همراه پدرشددون یه شددرکت »

به فیرم نرسددید که ممینه پدرش همون  پیمانیارن و مشدداوره مهندسددی دارن
 «استاد محبوبم باشه که چند سالیه ا ش بی خبرم...

 
 
 

ستاد هاج و  سالم میدم...اون دو جوابم میدن و ا ستم  سن می ای به من که میر
 واج ا  این آشنایی و ا  این حضور عجی : مهندس آبرنیا!!!؟؟؟...

 
 استاد خوبین شما؟؟؟لبنندم کجه ولی لبننده یه لبنند وا عی: سالم 

 
 هنو  گیج و ویجه: سالم... تو اینجا چی کار میینی ؟؟؟ چرا انقدر داغون؟؟؟

 
 با این حرفت امیر ارسالن نریمان تو صورتم  وم میینه...
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 سرمو پایین میندا م...
 
 «انقدر معلومه استاد؟؟؟ فیر مییردم خیلی محیمم...هه...» 
 

 و میشناسید بابا؟؟؟هاوش میون دارن میینه: شما همدیگر
 

ددد البته که میشناسم.. نفس آبرنیا... بهترین و عجی  ترین و جوجه ترین و بی 
 معرفت ترین شاگردمه این جوجه...

 
به ارس میگفت و تی این ب ه سددر  مینندم... خوب یادمه رو ایی رو که رو 
کالسددم میشددینه حس میینم دارم خاله با ن میینم... فیر این که این جوجه 

ایت تا چهار پنج سال دیگه بشه ییی ا  بهترین و خالق ترین مهندسان این نه
مملیت  لقلیم میده... همیشدده بهم میگفت عجی  ترین پدیده ن سددالهان 
تدریسددت منی ام که تو پونزده سددالگی وارد دانشددگاه شدددم ... یاد اون رو ا 

تا دی یاد رو ان بی خبرن... رو ایی که انقدر لفتت دادم  ان ر شدددد بربنیر... 
گفتن اینیه استاد شمام استاد ترین استاد منید... و جزو انگشت شمار مردایی 
که بدون فیر کردن به مؤنث و مذکر بودن نگاهتون جلوتون وان میستم... دلیل 
انتناب مهندسی عمران دددد عمران اگه بودنز مداوم کنار ارس بوده... شما دلیل 

 عال ه مند شدنم به این رشته بودید...
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ستیمو ییی یه چان جلومونه تعج  و حیرت  ش ستان ن االن که تو تریان بیمار
 ا  تک تک اعضان صورت و تک تک حرکات استاد مشنصه...

 
 تعج  ا  حضور ب ه هایی که تواین ساالن آشنایی ا شون بی خبر بود...

 
سیوتو میشینه: اینجا چه خبره آبرنیا؟؟؟ این ب ه؟؟؟ این اوضاع؟؟؟ چرا من 

  دواج و ب ه داشتنت بی خبرم... ارس کجاست؟؟؟ا  ا
 

 نگاهت توبیخ داره... تعج  داره... طل  داره... حیرت داره... سؤال داره...
 

 من جواب ندارم...
 

سردیت  شده...  سرد  نگاهمو ا  نیاه پر حرفت میگیرم و میدم به فنجون چان 
 گرمتر ا  سردن دستان منه...

 
بیا کمک کن جواب آدمایی که مال  ارس کجاسدددت؟؟؟ ارس کجایی؟؟؟» 

گذشته مونن و من سعی میینم باهاشون روبرو نشمد بدیم...آخ ارس...چقدر 
این رو ا جات خالیه ارس...جان یه تییه گاه تو  ندگی من خیلی تو چشددمه 

 «ارس...
 

 سیوتم که طوالنی میشه صدام میینه: نفس؟؟؟
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سر بلند میینم... سنگینتر  صدا میینه...  شمام سنگین  شو مهمون چ شما چ

 میینم شاید التماسو توچشمام ببینه...
 

 ننیر بینیال بشو نیست...
 

ددددد با تومم نفس آبرنیا... ارس کجاسددت... ارسددی که دیوونت بود... تو چرا 
یه لح ه رو سددنت ا ش جدا  تنهایی... تو که عاشددقت بودن... تویی که 

که بی تعارن همه جا آویزون ار س بودن ... چرا کنار هم میشددددن...تویی 
نیستید... اون یه سال غیبتتون واسه چی بود...چرا بعدش تو تنها برگشی... سن 

 این ب ه چرا انقدر شبیه  دمت اون سالز غیبته؟؟؟...چدد...
 

ننیر...من تا ابدم سددیوت کنم اسددتاد جانم ننواهد فهمید که میلی به گفتن 
 ندارم...

 
ان گذشددته منو  یرورو نین...  یر اسددتاد جان انقدر جلون این مردان جو» 

 «سوال نبر منو گذشته و  ندگیمو...
 

به اون رو ا  یاین راجب  تاد...خواهت میینم ب چار میرم میون کالمت: اسدد نا
 حرن نزنیم...
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چرا طل  کار نگاهم میینی اسددتاد جانم؟؟؟ خواسددته ن  یادیه که ننوام »

 «راجب به گذشته بگم؟؟؟ چیزن مال مال خودمه؟؟؟
 

با ده ید  یا تاد... ب گه: خواهت کردم اسدد یه چیزن ب بل ا  این نه...  با  میی ن 
سابی با این دردخان  یادآورن اون رو ا دردآورن نینیمد بران من که این رو ا ح

 دست به گریبانم.
 
 
 

خواسددته من بیشددتر ا  اون که نریمان بزرگ رو ناراحت کنهد نریمانان کوچییو 
که میتونم ببینم چطور با کنجیاون و تعج   سددرخورده و نا امید میینه...اونا

 گالویزن...
 

ابروهان پر پشت استاد که شباهتشون بیشتر به ابروهان ارسالنز برادر  ادست 
باره با  میشددن... در کمال بی  تا هاوشز پسددرد چند لح ه گره مینورن... دو
کار  نه: خوب الا ل بگوخودت االن چی  حث و عوض میی میلی مسددیر ب

 نو  پیت حیمت مشغولی؟؟؟میینی؟؟؟ ه
 

مرد روبرویی همون اسددتادیه که برام پیت مهندس حیمت ریت گرو گذاشددته 
 بود...



  116 

 

 
چقدر ممنون این همه مالح تم اسددتاد... ولی با چه رویی بگم نتونسددتم » 

 «براتون خوب آبرو دارن کنم؟؟؟
 

 د نه چند و تیه دیگه اونجا نیستم...
 

منو اونجا نمینواسددتن مهندس حیمت....  مینندم: راسددتت بهتره بگم دیگه
 اخراجم کردن

 
 د چی؟؟؟

 
 چیت به اندا ه برگشتن چند نفر به سمتمون بلنده...

 
دددد اون که خیلی ا  کارت راضی بود... همیشه میگفت طرحا و نقشه هات بی 

 ن یرن...چی شد پس؟؟؟
 

ددددد رو  آخرن که بران تسددویه حسدداب رفتم به خودمم گفتن که ا  ن رشددون 
رحایی که میدادم جزو خال انه ترین طرحا و نقشدده هام جزو بهترین نقشدده ط

 هاست... اما اینم گفتن که تعهد کارن ندارم.
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 د تو؟؟؟ تو تعهد کارن نداشتی؟؟؟ کسی که سرش میرفت اما  ولت نه؟؟؟
 

د خوب این اواخر مشیالت و درگیریهام خیلی  یاد شده بود... این آخریم که 
تو درد سر بیفتند به خاطر طرحایی که  رار بود من برسونم باعث شدم اساسی 

 به پروژه مجتمب تجارن جناب نییزاد که نتونستم...
 

ست بلند میینه  شه به فنجون چان خالیت... د ابرو میندا ه و متفیرانه خیره می
و گارسددونو مینواد... ا ش مینواد یه دور دیگه چان برامون بیاره... سددرمان 

 آبان
 

ه بران گرم شدددند ولی درسددت سدده ماه وچهاررو ه که ت  با تن من چان ال م
ََ بران  عجینهد ومن سدده ماه وچهار رو ه متنفرم ا  هرچی نوشددیدنی گرم: لطفَا

 من فقط آب بیاریند چان نمینوام...
 

 نگاهت هنو  متفیره: عجیبه!!!
 

 هاوش سؤال منو به  بون میاره: چی عجیبه؟؟؟
 

شرکتم ...من بجان هاوش جواب میگی سف گفته بودم که تورو تو  رم: من به یو
 مینوام...
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 اینبار ابروهان من میپرن...
 

بدون این که کسی بپرسه ادامه میده: تو رو ایی که تو دنبال کار میگشتی شرکت 
ََ مطمئن نبودم که بتونم رو پا نگهت دارم  خود من خیلی سرحال نبود... اصاَل

و کمک ب ه ها ددد با دستت اشاره میینه به پسر  و صدالبته اکه سرمایه گذارن
و برادر ادش ددددددددد نبود معلوم نبود االنم چه وضعی داشتیم منو شرکتم... بران 
همونم تو رو سددپردم دسددت اون... اولت میترسددید  بولت کنه... میگفت ب ه 
شگاه فرق میینه احتمال اینیه راندمانت تو طرحان  اند دنیان کار با دنیان دان

عی به اندا ه طرحان رسددالت نباشدده  یاده... سددنت راضددیت کردم... ولی وا 
بعد که شرکت سرپا شد...  نه  دم سراغتو گرفتمد گفتم مینوامت...گفت ا  
سک کرده و به تو میدون داده پس حگ داره ا   سیه که ری ضیهد اولین ک کارت را

گیرمت... ر بوجودت تو شرکتت بهره ببره... فیر مییرد من ترسیدم خودم به کا
گفت حاال که کشددفت کردهد نمینواد بذلت کنه... حتی به کسددی که بهت 

 معرفیت کرده بود....
 

 منم مثل اون دوتا میرم تو فیر... ا  هیچ کدوم این میالمه ها خبر نداشتم...
 

 د من بهت گفته بودم که اگه رو ن ننواستت به من خبر بده...
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من با بی ن می و مشدیالتم شدرکتو به هم  مینندم: اون حرفا مال و تی بود که
که  نامردیه  مااًل و تی داشددتن اخراجم مییردن فیر کردن  نرینته بودم... احت
شتن یه  شتن یه مهندس خال و با ندا ستن دین دا شما... خوا شم به  پاس داده ب

 مهندس بی انضباط ادا کنن...
 

 میننده: االن چی کار میینی؟؟؟
 

 نبال کار میگردم...د هی ی مثل همه بی کارا د
 

صی دنبال نیرون کار  صو شرکتان خ صاح  امتیا   با م خنده:منم مثل همه 
ندس جوان و خوش مشددرب و خوش فیر و خوش  یه مه مثمرثمر میگردم... 

 بهن...
 
 
 

ومن به این فیر میینم که آیا میتونم این ردیف شدددن کلماتو بذارم به حسدداب 
 پیشنهاد کار؟؟؟
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شدنو به  سک خیط  جون مینرم:ممنون ا  تعریفاتون ولی باور کنید من این ری
یار ه... نمینوام  به موندم تو اون شددرکت ب که رفتنم  اواخر انقدر کم ثمر بوم 
مشیالت من گریبان شمارو بگیره... در ضمن من ا   بلم میدونستم آ ایون یه 
شرکتا ستم ر وممو مثل بقیه  سی دارن ولی تنها دلیلی که نمینوا  شرکت مهند
ضعیت االنم  سبت به و ستم حس دین ن شون بدم این بود که نمینوا شون ن به

 باعث هیچ گونه اجبارن بشه... به هر حال ممنون ا  پیشنهادتون...
 

سر  سفیهارو ا  پا میندا ه: من آدمیم که ا   سفیه ترین  سفیهت  نگاه عا ل اندر
قدر  بی فیرن حرن بزنم؟؟؟ من رو دانشددجون سدددابقم و بهن خال ت ان

ناخت دارم که بدونم چی مینوام و چی کار میینم... بنصددوص االن که شدد
تجربه هان کار با مهندس یوسددف حیمتم باهاته...اونیم که بهت بدهیاره 
پسددرمه نه من... خودش میتونه تالشددی بران جبرانت بینهد من فقط دارم یه 

یه مهندس آینده دارو شددیار میینم...این اوضدداعم امیدوارم هر چه  ودتر به 
صت و به محض اینیه که  شه... ولی به هر حال تو اولین فر پایان خوش ختم ب
شرکت منت رتم... چه همین  سامون بدن تو  سرو ضاعتو  ستی فیرات و او تون

 االن چه ده سال دیگه... به هر حال من تورو تو اون شرکت مینوام.
 
ارو پول منز به ک استاد جان این نه یه پیشنهاد کار که یه دستور کاره... که بران» 

ال م خیلیم خوش آینده....ولی شما نمینوان اول با شرکا یه مشورتی کنی؟؟؟ 
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نمیبینی نگاه هاج و واج هاوش خان رو به خودت و نگاهی که نمیتونم بنونمز 
 «امیرارسالن رو به من؟؟؟

 
 
 

و تی ا  در بیمارسددتان بیرون میام تغریبًا کارمندشددون محسددوب میشددم... 
شحالم... سط  خو وکمی بابت اینطورن یهویی جفت پا و بدون اجا ه پریدن و

 د نیان کارشون خجولم...
 

 پس  دم  دن میشه دلیلی بران فرار ا  اینیه منو برسونن...
 

 پیر شده... سنی نداره... دلت پیر شده...دل نفس پیر شده...
 

 مینواد عمرشو... نفساشو بده به آبین... مینواد نمیشه...
 

ت خواسددتن تنوانسددتن اسددت؟؟؟ بیاد ببینه همیشدده ام خواسددتن به کی بود گف
 توانستن ختم نمیشه... بیاد ببینه ییی ا  هزاران آدمیم که مینوام اما نتمیتونم...

 
 پیر شده... آبان پیر شده... دیگه باید جاشو عمرشو بده به... آبر...

 
 کاش میتونست بده به آبین...
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 تو مهر وآبان و آبر رفتن... ا  پاییز متنفرم... رفتنیا

 
 پاییز بده...

 
 شایدم آدما تو پاییز بد میشن...

 
 
 
 
 

شرکته...  سام نریمان مدیر عامل  شترین برخوردام با هاوش نریمانه...غاهرًا  بی
 ولی عماًل همه چی تو دستان پسرشه...

 
 استاد خودشو خیلی درگیر نمیینه... میگه درد هامون پیرم کرده...

 
 من با دونه دونه سلوالم لمس میینم حرفشو... و
 

  یادن باهاش هم دردم این رو ا...
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 هم دردن کردن کار  شنگیه...
 

 اما هم درد بودن  شنه نیست... کاب*و*سه...
 

 میگه انرژن سابقو ندارم...منم ندارم...
 

 خوش به حالت... کاشیی منم یه هاوش داشتم...
 

 حنا هست... ترانه هست...
 
 ا هیچ کدوم به اندا ه هاوشز استاد نریمان مدیر و  ون نیستن...ام
 

 اونا با تبهر هاوش با رو گار گالویز نمیشن...
 

 میترسم  مونه خاکشون کنه... براشون نگرانم...
 

 نمیتونم رو تنها گذاشتنشون حساب کنم...
 

 اونام مثل من خستن... نن...
 

 طرناکه... درت مردونه هاوشو ندارن... تنهاییشون خ
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 اون مرده... گرچه درده... گرچه درد داره... ولی مرده...  ویه...

 
 
 

 یه مهندس  هارو تواناست... با توان مدیریتی باال...
 

 پرسنل شرکت همون  در که ا ش حساب میبرن بهت ارادتم دارن...
 

 حواست به همه چی هست... به همه چی...
 

 همه و ت و انرژن ا  کجا میاد... ومن هاج و واج اینم که این
 

 منی که ا  همون ب گی کم خوابی شد بنت بزرگی ا   ندگیم...
 

سالی و به عبارتی پیرن مجبورم کمتر ا  اون کم خوابیان ب گی  و حاال توبزرگ
 بنوابم تا برسم به همه کارایی که باید بهشون برسم...
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رکت رشید کمی آرومتر حبعضی و تا بزرگترین آر وم این میشه که کاشیی خو
مییرد... فقط به اندا ه نیم سدداعت دیرتر یک دور کامل دور  مین چرخیدن... 

 که شاید میتونستم تو این نیم ساعت کمی پلیامو به هم برسونم...
 

 حاال این جناب این همه و تو ا  کجا میاره الله و اعلم...
 
 
 

 ه...امیر ارسالن نریمان دست راستشه... خیلی کمیت میین
 

 بعد هاوش اون بزرگترین صاح  امتیا و سرمایه گذار شرکته...
 

 به اندا ه هاوش محبوب نیست بین کارمندا...
 

انگار حرن  دن مالیات داره که انقدر صددرفه جویی میینه... من آدم حرافی 
 نیستم ولی اون ا  منم ساکت تره...

 
رو دست هاوش بلند شده... تو این  ولی باید بگم تو کار عملی و نقشه کشیدن

 کمتر ا  یک ماه چندتا ا  کاراشو دیدم... یه چیزن اون ورتر ا  فوق العاده...
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میگن تو ایران تحصددیل نیرده... میگن دسددت پرورده اون ور آبیاسددت... حاال 
 کدوم ور آبیا نمیدونم...

 
 نت...امیر اردالن وکیله شرکته... و صدالبته جزء سرمایه گذاران کال

 
شددرکت بزرگی مثل این شددرکت که پروژه هان  یاد وبزرگی رو تو دسددتاش داره 

 مسلمًا نیا  به ساپورت مالی  یادن داره... شرکت حیمت جلوش هی ه...
 

  باًل میدونستم اردالن وکیله...
 

 دیده بودم همه کاران مربوط به تصادفو دنبال میینه...
 

 مرد محجوبی به ن ر نمیاد...
 

 م خوبیه... با اطرافیانت خوبه...اما آد
 

 تو  ضیه تصادن جاهایی که ال م بود به منم کمک کرد...
 

پروسه هایی که باید طی میشد بران گرفتن خسارت ماشین و طول درمان ترانه 
 با کمک اون راحت تر حل شد...
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ست... اون کمیت  شو مینوا شا و کبودیان بدن سته و خرا شی ست  ترانه دیه د

 ره...کرد تا بگی
 

منم خسددارت ماشددینو گرفتم... من اون  در پول دار نیسددتم و راحت چول در 
نمیارم که کالس بذارمو بی خیال ماشددین بشددم... با دو تا ب ه این ماشددین 

 عصان دستمه... من بدون ماشین لنگم...
 

شناهاش برام  حتی مو ب خریدم خودش کمیم کرد... باهام اومد و ا  ییی ا  آ
 ل خرید...یه ماشین سرحا

 
شدم یه مدل پایین تر بنرم ...کمی  ستم مجبور  البته به خاطر کم خرج بودن د

 ا  پولشو نگه داشتم... مطمئنم که بعدًا ال مم میشه...
 

مطمئنم سر  یمتت سرم کاله نرفته... گاهی و تا هر چقدرم که مردونه پابه پان 
ا  اون کارا رودسددت  دنیا پیت برند بعضددی کارا  یادن مردونسددت... ییی

بابت ننوردن این رودسدددت ا   که من  ننوردن ا  این دالالن هفت خطه... 
 اردالن نریمان خیلی ممنونم...

 
سرن کاران حقو ی و جزایی که متوجه هاوش نریمانه ادامه داره و اون  هنو  یه 

 نه وکیالنه که برادرانه دنبال کاراشه...
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ودن آبین بهم تنه میشه دلم مینواد با همون و من هنو  گاهی و تا که دنیا ا  نب

 ماشینی که کمک کرد بنرم ا  رون هاوش خان رد بشم...
 
 
 

 خیلی با ترانه حرن  دم تا  انب شد که من چیزن رو ا  چشم اون نمیبینم...
 

 بهت گفتم درسته بدون اجا ه من داشته آبینو با خودش میبرده...
 

شت بی چون  اما شارژدا شیت  مطمئنم که اون رو  انقدر کالفه بودم که اگه گو
 چرا موافقت مییردم اونو با خودش ببره و به هر حال این اتفاق میفتاد...

 
 بهت گفتم ا  ن ر من هیچ کس مقصر نیست...

 
 حتی خود هاوش نریمان...

 
ر اونقدرن که بنت سددیاه خودمو تو این  ضددیه مقصددر میدونم اونو مقصدد

 نمیدونم...
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و وا عنم اینطوره... تو این ا  رو گار خوردنا... رنه سددیاه جوهر بنت من ا  
 همه چی پرنگتره...

 
اگه نه اون رو  میشددد که هاوش و ترانه همزمان باهم تو اون مسددیر نباشددن... 
ست باعث بشه ما االن  سه دیقه اختالن  مان میتون شاید به اندا ه دو  کمی ... 

 ستیم نباشیم...اینجایی که ه
 

 ولی هستیم... چون باید باشیم...
 

نه  هاوشددو ترا قدیرمو  کاره تر ا  منو ت مه  چون ییی خیلی مهمتر و  ویتر و ه
 خواسته که ما اینجا باشیم...

 
 ا  این به بعدشم اون تصمیم میگیره که چی بشه ...

 
سته منو م سو چیزایی که تا به حال اونهمه کاره تو  ندگی بران من خوا ونه... یتر

 میترسم جنس این یییم مثل اونان دیگه باشه....
 

عزیز میگه چیزایی رو که ما بد میدونم مطمئنن تو حیمت خدا بهترینا هسددتن 
 واسه ما...

 
 همیشه میگه...
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 دیرو م گفت...

 
 گفت خدا تو همه کاراش یه حیمتی داره ...

 
 ومن حیمت کاران خدارو اصاًل نمیفهمم ...

 
 اش جادو را نمیدانم... نمیدانم""من این نق

 
 من کوچییتر ا  اونم که بفهمم...

 
 تحمل بعضی ا  حیمتاش تو توانم نیست...

 
 نمینوام بفهمم...

 
 نمینوام تحمل کم...

 
 من مینوام کمی کفر بگم.... و اون  هرش نگیره...

 
 مینوام بگم؛ خدایا چرا من؟؟؟ چرا این همه  یاد؟؟؟
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 ینه...نگفتنت داره خفم می

 
 دارم خفه میشم...

 
 مینوام نفس بیشم و اون  هرش نگیره...

 
 خستگی...

 
 همیشه همینطوره...

 
 ا  کشیدن  ود خسته میشم...

 
 من اونقدرن به عمران عال ه ندارم که مو ب کار  مانو فراموش کنم...

 
 خستگیو نفهمم...

 
 من و تی نقشه مییشم خسته میشم...  مان نمیگذره...

 
  ن تحلیل سا ه ها رو دوست داشتم...اگه رو
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 فیزیک راحت بود...
 

 فتوگرامترن رو تحمل مییردم...
 

 معادالت دیفرانسیل خستم نمییردم...
 

 میانیک سیاالت ابیتم نمییرد...
 

 اگه خال انه طرح میزدم...
 

 اگه باهوش و  ون بودم...
 

 و اگه ا  همه اینا لذت میبردم...
 

 بود که ارس همه اینارو دوست داشت... ا شون لذت میبرد... واسه این
 

 من مینواستم مهندس بشم چون ارس  رار بود مهندس بشه...
 

 وگرنه من کجا و مهندسی عمران خوندن کجا...
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 من اگه به خودم بود که ترجیح میدادم همون والیبالو ب سبمو ولشم نینم...
 

 ت بدنی درسمو ادامه میدادم...خیلیم مینواستم هنر کنم تو رشته تربی
 

 حاال هزاریم که دورو بریا میگفتن رتبت حیفه...
 

ضری  هوشی باالن صدت به درد رشته هان بهترن مینوره من والیبالو بیشتر 
 ا  همه دوست داشتنیان دنیا دوست داشتم...

 
نبه ن من هیچ عال ه ان به ننبه بودن نداشتم... اصاًل دوست داشتم تو والیبال

 بشم...
 

یه چیزن  یا  مگه  راره همه ننبه ها دکترو مهندس بشددند کوانتوم حل کنند 
 اختراع کنن...

 
 تنها بدن والیبال این بود که نمیتونستم مدام کنار ارس باشم...

 
ستم کنار ارس  شتر ا  هر و ت دیگه ان میتون سن عمران این بود که بی و تنها ح

 باشم...
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 که چیزن رو دست داشته باشه... حاال دیگه ارس نیست

 
 پس منم دوست ندارم...

 
 ولی مجبورم...

 
 من باید جلو برم...

 
 وبران جلو رفتن راهی غیر ا  این ندارم...

 
 و ت تنگه...

 
 نمیتونم برگردمو دور بزنم... و یه مسیر دیگه رو پیت بگیرم...

 
 حاال که ارس رفته...و به بدترین شیل ممین رفته...

 
 گه تحلیل سا ه هارو دوست ندارم...من دی
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من ا  تمام چیزایی که میدونم و درساشونو با باالترین نمره ها پاس کردم خسته 
 میشم... دیگه خانم مهندس بودن افتنار نداره...

 
 آخه من دیگه خانم مهندس ارس نیستم...

 
 دیگه به من نمیگه خانم مهندس کوچولون من...

 
 همه اون کارو انجام میدم... انجام میدم چون مجبورم انجام بدم... ولی

 
 من به این انجام دادنا...

 
 به این مهندس بودنا...

 
 نیا  دارم...

 
من همه محاسبات خسته کننده رو انجام میدم چون ال مه که یه مهندس خوب 

 باشم...
 

 من مهندس خوبیم چون این شغلو ال م دارم...
 

 ل به خاطر پولت نیا  دارم...من به این شغ
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 من به پول  یاد نیا  دارم...

 
 من به پول  یاد بران کم شدن سنتیا نیا  دارم...

 
 اگه سنتی هست... اگه کمبود هست...

 
شه که رو گار به روحمون  ده... مینوام  سنتی  خمایی با من مینوام که فقط 

 اون کمبودا فقط مال جان خالی یه سریا باشه...
 

 ینوام حاال که ییی بود و ییی نبوده...من م
 

 حاال که نبودند  صه نبودن یه عده بی معرفته...
 

 ییی بودشو با پول  یاد جبران کنم...
 

 من نمینوام همیشه نبود باشه...
 

 ییی باشهد ییی نباشه...
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 بهتر ا  اونه که هردو نباشه...
 

روح و جسددممونو یه جا  من و سدده تا ب ه هام ضددعیفتر ا  اونیم که کمبودان
 تحمل کنیم...

 
من نمینوام حاال که اون بی معرفتا نیسددتن...آمو ش و تغذیه و بهداشددت و 

 مسین و درمانو هزارتا کوفت و  هر مار دیگه ام نباشه...
 

 من ترانه و آبتین و آبین رو تو بهترین شرایط بزرگ خواهم کرد...
 

 کنار حنا به  ندگیمون ادامه بدیم...من مینوام که آبین برگرده و ما چهار نفر 
 

 ندگی  بل ا  این چهار ماهو بران خودمون مینوام... همون  ندگی آروم چهار 
 ماه  بل...

 
 ولی مینوام که ا  آرامششم نترسم...

 
 و بندا که خواسته هان من جلون آر وهان طول و درا  یه عده...

 
 .و داشته هان بی نهایت یه عده دیگه  یاد نیست..
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 کمه ....
 

 ومن بران رسیدن به این کم بیشترین تالشمو خواهم کرد...
 
 
 

شدم ییی ا   ست ندارموبا با این حال  سی رو دو ست که مهند بران همینم ه
شاوره  صلی هاوش نریمان... بران گرفتن پروژه هان بزرگ...دادن م مهره هان ا

 بزرگ و منا صدده هان مؤثر... تحلیل و پیت بینی ریسددک پذیرن پروژه هان
 هان دولتی...

 
 
 

نتونستم  رار دادمو با تیمم تمدید کنم... اما به اصرار حنا هفته ان دو سه بار با 
بهار میرم و تو جمب خودشو دوستاش ییم توپ میزنم و کمی انرژن میگیرم... 
 حتی بهار خشن هم این رو ا مهربونی میینه... و من چقدر ر ت انگیز شدم...

 
 رار من دوباره چند تا کالس گرفته...حنا به اص

 
 ترانه باید تا ترم بعد صبر کنه...
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 آبتینو تو کالسان مقدماتی رباتیک ثبت نام کردیم تا سرشو شلوغتر کنیم...

 
 میگه دوست داره...

 
 کالسان کانون فرهنگیشم میره...

 
 ا  ب ه هان فعال کانونه...

 
 جزء بهتریناست... مدرسه نمیره ولی تو کالسان کتاب خوانیشون

 
 تو کالسان کاردستی خال یتان خوبی ا  خودش نشون داده...

 
 نقاشی با آبرنگیت فوق العاده شده...

 
 و میگه و تی آبین برگرده کمیت میینه همه عق  موندناشو جبران کنه...

 
 میگه مینواد اونم با خودش ببره کالس رباتیک ثبت نام کنه...

 
 مطمئنه که اونم خوشت میاد... میگه
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 اما گویا آبین  صد برگشتن نداره....
 
 
 
 
 

 همین دیرو  باألخره دکتر آدین دلت اومد و آب پاکی رو رینت رو دستم...
 

 گفت ...
 

 گفت امیدن به برگشتن همه امیدم نیست...
 

 گفت...
 

 گفت باید براش تصمیم بگیرم...
 

 گفت...
 

 آورده... هاوش بهترین دکترارو براش
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 گفت تیم پزشیی فوق العادشون تو تشنیصشون اتفاق ن ر دارن...
 

 گفت...
 

 گفت تشنیصشون...
 

 مرگ مغزیه...
 
 
 

 و من موندم که چطور باید مرگ مغزنز مغز متفیر کوچولومو باور کنم...
 

همه امیدمه... چطورن مرگشددو باور کنم در حالی که بیسددت و چهار سدداعته 
 اون دستگاها تو گوشمه... صدان بی  بی 

 
 مگه میشه این صدان به این واضحی دروغ باشه...

 
 من موندم چه طور باید به پسرکم بگم که خواهرش دیگه برنمیگرده...

 
 اون دیگه نه مارو نه کالسان رباتییو نمینواد...
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عالم ب گی  که تو  مام چیزایی رو  هایی اختراع کنی ت ید تن با ید بگم  با چطور
 یم گرفته بودید باهم اختراع کنید... تا دنیارو  شنه تر کنید...باهم تصم

 
شتیه دنیارو باید به یه ب ه پنج  ست... چطور   شنه نی چطور بگم دیگه دنیا  

 ساله نشون بدم...
 

 بی رحمیه...
 

  وده...
 

  وده بران اون... که دنیارو انقدر کریه بشناسه...
 

 که آدم به همه آر وهاش نمیرسه...خیلی  وده براش که به این نتیجه برسه 
 

  وده بران آبین که به هیچ کدوم ا  آر وهاش نرسه...
 

  وده...
 

  وده بران مادرن که  ود ب ه دار شده... ودم داغ ب شو ببینه...
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شم هم ب مو ا   سال چقدره که من بنوام توش هم ب ه دار ب سه  ست و مگه بی
 دست بدم...

 
  وده...

 
 و تشه که بگم... ولی

 
 و تشه من کفر بگم...

 
 اون بذاره به حساب گالیه...

 
 خستگی...

 
 تنهایی...

 
 ترس ا  تنهایی...

 
بذاره به حسددداب اینیه امتحانان سددنتی که رن به رن ا م میگیره اشددیمو 

 درآورده...
 

 لجمو در آورده...
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 من آمادگی این امتحانارو ندارم...

 
 دن ب م... بی سوادم... آمزش ندیده ام...من بران این امتحانا  یا

 
 سوادم  د نمیده...

 
 ا  سواالش چیزن نمیدونم...

 
 بلد نیستم مسئله هاشو حل کنم...بلد نیستم...

 
 کارمن نیست...

 
 سنته خدا...

 
 سنته امتحانات...

 
 خدا سنت ترین سواال افتاده تو برگه من...

 
 خدا بلد نیستم... رد میشم...
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 به من رحم نیردن... به آبتین رحم مییردن... خدا

 
 خدا نگفتی آبین بمیره میمیرم؟؟؟

 
 نگفتی من بمیرم آبتین بی پدر هست بی مادرم میشه؟؟؟

 
 گمم... پیدا نمیشم...

 
 میرم... نمیرسم...

 
 خستم...

 
 خستم.... خدا خستم...

 
 خدا میشنون؟؟؟ باتومم....خستم...

 
 میفهمی؟؟؟ خستم...

 
 ...نمییشم

 



  146 

 

  ورم بهت نمیرسه...
 

 من ضعیفد من بدبنتد من ناالیگد من کمترین...
 

 بسه خدا... نمییشم خدا...  ورم بهت نمیرسه...
 

 خدا نما ام  ضا شدن؟؟؟
 

 خدا دروغ گفتم؟؟؟
 

 خدا با  ندگی بنده هات با ن کردم؟؟؟
 

 خدا تهمت  دم؟؟؟
 

 خدا گفتی نین کردم؟؟؟
 

 خدا گفتی بین نیردم؟؟؟
 

 اونی که مینوان نیستم؟؟؟ خدا
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 خدا باهات  هر کنم؟؟؟
 

 خدا اینو مینوان؟؟؟
 

 خدا ا م خسته شدن؟؟؟
 

 خدا مینوان برم پشتمم نگاه نینم؟؟؟
 

 خدا.... خدا... خدا...خدااااااااااااااااا...
 

 نمییشم خدا...برم؟؟؟
 

 خدا باهات  هر کنم؟؟؟
 

 تنهام... تنهاتر بشم؟؟؟
 

  هر کنم؟؟؟ خدا با دنیات
 

 برات مهم نیست؟؟؟ میشنون؟؟؟
 

 الا ل بگو چرا... بگو به چه جرمی...
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 اصال نمینوام...

 
 هی یتو نمینوام...

 
 اصال آبتینم مال خودت نمینوام...

 
 اصال ترانه رو هم ببر...

 
 حنا رو هم نمینوام...

 
 همه رو ببر...

 
رفتن...اونارو هم ببر تا منم تیلیف  اینجورن که نه دل موندن هسددت... نه پان

 خودمو بدونم...
 

 خدا دارن با دلم چه میینی؟؟؟
 

با تو در  که  خدا من  تاد...  تاد ور اف با تو در اف یدونم هرکی  که م خدا من 
 نیوفتادم...
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 خدا من نمینوام...نمینوام...

 
 
 

 این طورن مینوان؟؟؟
 

 باشه هر چی تو بگی...
 

 ... اینم مال تو خدا...تو که همه چیمو گرفتی
 

 ولی یه رو ن میرم... حاال ببین...
 

 تو که ارسو گرفتی...اینم مال تو خدا...
 

 میرم... میرم اون جا که هی ی منو یاد تو نندا ه..
 

 میبینی نفسم به نفسشون بنده... اینجورن میینی؟؟؟
 

 میرم... میرم اونجایی که هیچ کس یادت نمیینه...
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 ال ا ل صبرشو بهم میدادن... خدا
 

 میرم اونجا که تو توش نباشی...
 

 خدا....خدا... خدا... میشنون صدامو؟؟؟
 

 عاشقتم خدا... عاشقتم... هر کارن دوست دارن بین...
 

 خدا منیه گریه کردنو یاد گرفتم... پس چرا سبک نمیشم؟؟؟
 

 عاشقتم خدا...
 

 دردم سنگینه...
 

 د گریه هام مینوره...فقط شونه هان خودت به در
 

 خودت بیا سنه صبورم شو...
 

 درد دادن... درمون شو...
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 عاشقتم خدا...
 

 خدا یه ماه دیگه تولدشه... خدا دل آبتین براش تنه شده...
 

 من به جهنم...من بد...
 

 با دل آبتینم چه کردن... خدا ب ست واسه چشیدن ضرب شصتت...
 

 خدا عاشقتم...
 

 طوفان به پا کرد... ترانه
 

 حنا بارونی شد...
 

 من نگاه کردم...
 

 ترانه موهاشو کشید...
 

 حنا هگ  د...
 

 من نگاه کردم...
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 ترانه گلدونو کوبید تو آینه...

 
 حنا سرشو گذاشت رو عیس ارس...

 
 من نگاه کردم...

 
 گلدون شیست...

 
 ترانه شیست...

 
 آینه شیست...

 
 حنا شیست...

 
 بغض شیست...

 
 من شیستم...

 
 ارس شیست...
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 آر و شیست...

 
 
 

 کولمو برمیدارم...
 

 گریه میینن...
 

 میزنم بیرون... طا ت بی طا تیاشونو ندارم...
 

 سوار میشم...
 

 گریه میینم...
 

 به جان باشگاه میرم پیت ارس...
 

 گریه کردن یاد گرفتم...اسلت پامه...
 

 ور شی تنمه... ولی نه من  بلنم گریه بلد بودم... سویشرت
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 صبح جمعه ست...ارس گفته بود دوست نداره گریه کنم...
 

 سرده... خلوته... سردمه... ارس جوابمو نمیده...
 

 بلند میشم... راه میرم...
 

 سنه  برارو مینونم... یعنی  راره ییی ا  اینام برا آبین بگیریم؟؟؟
 

 راه میرم... اندا ش چقدر باید باشه؟؟؟
 

 ادن...  راره منم ییی ا  اینا داشته باشم؟؟؟سنه  برا  ی
 

 برا آبین  ود نبود؟؟؟
 

شددماره سددنگان کوچیکز نشددونز یه مهاجر کوچولو ا  دسددتم میره...نوبت من 
 کیه؟؟؟ خواننده ها ییی ییی تو گوشم مینونن... تموم میشه...

 
 خستم مینوام  ودتر نوبتم بشه...

 
 دوباره آهنگامو پلی میینم...
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 ن خنده هان ارس تنه شده...دلم برا

 
کی گفته و تی ییی داغداره به احترامت موسیقی ممنوع... دلم ارس مینواد... 

 صدان  شنگت میپی ه تو گوشی...
 

 دلم آبین مینواد... مینوام بمیرم...
 

 این آهنگو ش  تولد من خوند...دلم واسه مامی گفتنت تنگه...
 

 داشتم مدرسه رفتنشو ببینم...آخرین تولدن که جشن گرفتیم... دوست 
 

 حنا صداشو ضبط کرده بود...حتمًا تو لباس مدرسه خیلی خوردنی میشد...
 

ستم انقدر کار  صدان خوبی نداره... مینوا صال  ست ا سنر صداش خیلی م
 کنم که ش  تولد بیست سالگیت براش یه ماشین بنرم...

 
گیتارو خوب صدان مسنرش  شنه ترین صدان عالمه... نشد بنرم... ولی 

 میزنه...
 

 مینواستم عروس بشه...
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 ارس شاد میزنه... حتما تو لباس عروس خوردنی میشد...

 
 اگه صدان گیتارش شاده چرا من نمیتنم گریه نینم؟؟؟

 
نوبت من کی میرسه؟؟؟ صداشو بیشتر ا  عیساش دوست دارم...نوبت آبتین 

 کیه؟؟؟ صداش  نده تره... نوبت حنا کیه؟؟؟
 

 ضبطت کردم یه و ت ا دستم نره... سرده...هزار جا 
 

 باال سر  بر یه دختر کوچولو وان میستم... خسته شدم...
 

دو سدداله بوده... سددرم داره میترکه... یعنی مامانت خیلی ابیت شددده؟؟؟  نه 
خورمو بران صدددهزارمین بار میشددنوم...بابا داشددته؟؟؟ دلم نمینواد جواب 

 بدم... باباشم غصه خورده؟؟؟
 
 م تنهایی مینواد...دل
 

 دختر من چرا بابا نداره؟؟؟
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 کی گفته مرگ مال پیراست؟؟؟
 

 بابان دختر من کجاست؟؟؟
 

 مگه همه اینایی که اینجا خوابیدن پیرن؟؟؟
 

یعنی دلت بی دلیل شددور مزنه؟؟؟ منم دلم مینواد... دلت بی دلیل گرفته تو 
 این چند رو ؟؟؟

 
 منم مرگ مینوام...

 
 دخترش مرده الم شنگه به پا میینه؟؟؟ اگه بیاد ببینه

 
 دلم پیر شد تو این غصه...

 
 حقی ام داره مگه؟؟؟

 
 موبایلم  نه مینوره هی...

 
 دعان نصفه نیمه عهد بین این همه ترانه غریبه...
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 و تی رفت همه حقاشو ا  دست داد...
 

ته فرشعی  داره من صدان گرفته مردن که دعان عهد مینونه رو به اندا ه ترانه 
 ن سیاوش دوست داشته باشم االن؟؟؟

 
 ولی خوب پدره دیگه...

 
 دعان عهد وسط این همه موسیقی چی کار میینه؟؟؟

 
 شایدم ناراحت بشه....

 
 موبایلم  نه مینوره... غصه داره منو مینوره...

 
 آسمون ابریه یا من این طور میبینمت؟؟؟ حنا نیست...

 
 دل آسمون گرفته باشه؟؟؟ ترانه ام نیست... دلم مینواد

 
 آره دلم مینواد گرفته باشه... ا  بیمارستانه...

 
 من خلم تو این هوا با یه سویشرت اومدم بیرون؟؟؟
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 آره دلت گرفته...دکتر میگه مینواد در مورد موضوعی با هام حرن بزنه...

 
 اما نمیباره... من میدونم چی مینواد بگه...

 
 این چند و ته دلشوره نداشته؟؟؟مادرش چی 

 
 سوار میشم...استارت میزنم... امرو  دل من گرفته...

 
 نا  میینه تا روشن بشه... دل مادرشم گرفته؟؟؟

 
 حوصله لباس عوض کردن ندارم...

 
 اصاًل یادشه؟؟؟ دستام ینن...

 
 یادشه؟؟؟ دلم میلر ه ا  تصور خواسته دکتر...

 
ا آورد؟؟؟ من چی کار باید بینم؟؟؟ یادشه یه پسر یادشه یه رو  یه آبین به دنی

 کوچولو داشت؟؟؟ میتونم؟؟؟
 

 یادشه خودش اسمشونو گذاشت؟؟؟ بذارم ییی دیگه ام بشه مثل آبین؟؟؟
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 یادشه  ایمانشون چقدر سنت بود؟؟؟ بابان اون  اتل ب ه منه...

 
یادشددده حاملگیشددم سددنت بود؟؟؟ بابان اون  اتل ب ه منه؟؟؟ چی کار 

 ؟؟؟کنم
 

 یادشه بهشون شیر که هیچ... شیر خشیم نداد؟؟؟دلم میاد؟؟؟
 

 یادشه حال من اون رو ا خوب نبود؟؟؟ دلم میاد بدنشو تییه پاره کنم؟؟؟
 

 یادشه تقصیر اونا بود که حال من خوب نبود؟؟؟
 

 دلم مرگ مینواد... کی گفته فقط پیرا میمیرن؟؟؟
 

 نصددی  باکتریان تجزیه کننده خا یادشدده داغون بودم؟؟؟ با م بتپه بهتره یا 
 بشه؟؟؟

 
 یادشه چه بدبنت بودم اون رو ا؟؟؟ سی  سرخ نصی  دست شغال؟؟؟

 
 احمقم بودم؟؟؟ ولی آخه بابان اون  د به ب ه من...
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باید تییه  پاسددو  ب ه هان اون کردم؟؟؟ آخه  احمگ بودم که خودمو آیندمو

 پارش کنن ب مو...
 

 بودن؟؟؟ نه من احمگ نبودم...یادشه اونام تو مرگ ارس مقصر 
 

 ارس واسه اون عزیز نبود؟؟؟ من مثل اونا نبودم...
 

 یادشه مرگ ارس چی به رو م آورد؟؟؟
 

 من مثل ارسم... چی به رو  حنا آورد؟؟؟
 

 ارس گفت نذارم مثل اون بزرگ شن ب ه هاش...
 

 توهمون رو ا بود که دل حنا هم مرد دیگه..
 

 بهم چی گفت؟؟؟ .یادشه رو ن که میرفت
 

  ندگی اون ب ه تو دستان منه... گفت انقدر احمقی...
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 ندگی اون ب ه تو دسددتان منه؟؟؟ اونقدر احمقی که خیالن ا  بابت ب ه هام 
 راخت باشه...

 
  ندگی رو ا ش دریم کنم؟؟؟ گفت مواغ  خودت باش احمگ کوچولو...

 
 این حقو دارم؟؟؟ یادشه منو ب*و*سید؟؟؟

 
 ؟ یادشه رفت با شوهر احمگ من خوشبنت بشه؟؟؟من احمقم؟؟

 
 من احمگ نیستم... خوشبنت شد؟؟؟

 
 من این حقو ندارم... االن کجان؟؟؟

 
 من  ندگیرو ا  هی یس نمیییرم... االن دلشون شور نمیزنه؟؟؟

 
 من  ندگیرو ا  اون ب ه نمیگیرم... ا  هی یس نمیگیرم...

 
 من این حقو ندارم...

 
 همه  ندگیم باشه... حتی اگه آبین
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 حتی اگه بابان اون ب هد ب ه منو به این رو  انداخته باشه...

 
  ندگی مال خداست... حتی اگه تو دست من باشه...

 
 مهم اینه که مال خداست... حتی اگه آبین فقط دختر من باشه...

 
 من اجا ه نمیدم یه ب ه دیگه ام همراه آبین بره...

 
 ه برام...حتی اگه بعدًا دردسر بش

 
 یعنی حتی یه بره ام دلشون نگرفته؟؟؟

 
 من احمگ نیستم....

 
 میرم سمت همون بیمارستان...

 
 همونی که  رار بشه  تل گاه خودم...

 
 همون جایی که  راره من توش خودمو به  تل برسونم...
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 اتاق دکتر آبینو میشناسم... هزار بار اومدم اینجا...َ
 

 م...درمیزنم... بفرمایید میشو
 

 میرم تو...
 

 اوففففففففف... چقدر آدم....
 

 صدان سیوتی که ا  پشت در شنیدم بعید بود مال این همه آدم باشه...
 

 دکتر میر ایی... دکتر شایسته... هاوش... اردالن... ارسالن... استاد نریمان...
 

 چند نفر به یه نفر...مگه  راره اتفا ی  ورن بیوفته؟؟؟
 

 سالم میدم...
 
 یدونم چند تا جواب میشنوم...ولی میدونم هاوش جوابمو نمیده...نم
 

 شرمندست... درست به اندا ه یه  اتل...
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 میرم جلو... هیچ کس و نگاه نمیینم
 

 رو ییی ا  مبالن چرمی تیی میشینم....
 

دلم داره مثل بید  یر شددالق باد که نه  یر شددالق طوفان مونده میلر ه... من 
 ؟؟مینوام چییار کنم؟

 
 میترسم... اشیم میاد ل  مشیم...

 
 انگشت اشارم میره رولبام... من چییار کنم؟؟؟

 
 حس میینم یه ساله رو ه ام... بدنم ا  تو میلر ه...

 
 کسی چیزن نمیگه... انقدر ر ت انگیزم که کالمی براش پیدا نمیشه...

 
 فقط ارسالن داره بروبر منو نگاه مییه... بقیه سربه  یرن...

 
 مثل و تی که مینوان احترام صاح  عزا رو نگه دارن ساکتن... درست

 
مگه چی شددده؟؟؟ ما اومدیم اینجا که جونی رو با جونی عوض کنیم... فقط 

 همین
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 یعنی خدا این کارو میینه با دستان ما...

 
سرده... انگار این منم که دارم این  شما انجامت میدین... ضا میینم...  من ام

 ین نفسان پاییز... به این اتاق تزریگ میینم...همه سرمارو به آخر
 

 معذبم تنها بین این همه مرد.ییی دستمو میگیره...
 

 استاد نریمانه... با چشم میشه لر ششو ا  سردن دستا و نگاه نا امیدم دید...
 

نا واسددده چی  ارسددالن و اردالن ا  لر شددت عموشددون تعج  میینن... ای
 اومدن؟؟؟

 
 ان سرد یه نامحرمه معذبم... کارن ا  دستم بر نمیاد...ا  اینیه دستم تو دست

 
 دکتر دهن با  میینه چیزن بگه... اشک دیدمو تار میینه...

 
 ا  نگاه به هاوش میترسم...نفسم در نمیاد...
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دسددتمو به عالمت سددیوت میارم باال... شددنیدن حرفاش میدونم که سددنت 
 خواهد بود... نمی خوام بشنوم...

 
دار بغضددمو شددوت میینم رو دورترین نقطه ان که میتونم...  با یه نفس صدددا

 دوست ندارم االن بشینم...
 

 د لطفًا بگین رضایت نامه هارو بیارن...
 

تعج  تو چشددمان دکتر بی داد میینه...  باًل حتی یه بارم در این مورد حرفی 
 نزده...

 
خدارو ا  برم...  اشددتباه میینن من علم غی  ندارم... فقط خط به خط کاران

 انقدر باهام با ن کرده که خیلی راحت میتونم مرحله بعدو حدس بزنم...
 

بعدم آن کیو باالن صد من که هی ی... با آن کیو جلبیم میشه ا  حضور این 
 همه آدم نا مربوط حدس  د که چی  راره بشنوم...

 
ون اد  بل ا  ادکتر هاج و واج تلفنو برمیداره که برگه هان رضددایت نامه رو بنو

 به  ور ل  با  میینم: فقط
 

 صدام مثل  مین  لزله ده ریشترن  ده میلر ه...
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هاوش... خیلی واضددح نبض  به  ته  گاهم میف یه لح ه ن صدددافت میینم... 
شقیقشو حس میینم... تو این لح ه درست به اندا ه من بی اره به ن ر میاد... 

شماش بلوا به پا کرده...ا  انت ار  درش میارم: من مینوام... مینوام ترس تو چ
هر چندتا مادرن که میشدده دا  لمس کردن حس امرو  من دور کنیم... مینوام 
تا آخرین مویرگی که میشددده رو پیوند بزنید... فقط هامون کوچولو نباشددده... 

 هرکسی رو که میشه براش کارن کرد ونجات بدید دکتر...
 

اتشددون برده؟؟؟ من چطور من کی انقدر  صددی القل  شدددم؟؟؟ اینا چرا م
مینوام ب مو تییه پاره کنم؟؟؟ به چه جرمتی مینوام بدن خالیشددو پس بدم به 

 خدا؟؟؟
 
 
 

پا میشددم... ارسددالن هنو  خیره  هام...  که منت ر برگه  له  گار صدددد سدددا ان
شو ندارم... پنجره رو با  میینم... هوا عمرًا  صله تجزیه تحلیل نگاه منه...حو

د من دووم بیاره... ا  شدت سرما ت  کردم... میدونم بتونه جلون سرمان وجو
که االن چشددما و گونه هام کمی پررنگتر ا  آتیت چهارشددنبه سددورن سدده ماه 
دیگسددت... دنبال کوله پشددتیم میگردم... همون جاییه که نشددسددته بودم... رو 
 مینه...ا  توش بطرن آبمو برمیدارم... این ارسددالن حرفی داره نمیتونه نگاشددو 
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ره؟؟؟ حاال اردالنم بهت ملحگ شدددده... اصددال وا عا اینا اینجا چی کار بگی
 میینن؟؟؟

 
خراب تر ا  اونم که بنوام به ادبو  ن بودنو حضددور این همه مرد فیر کنم... 
شو میبندم...  بونم بدون اینیه  شم... در سر میی شیارن  شیمو ور  بطرن ور 

 ه...مغزم فرمانی صادر کنه می رخه: یه ماه دیگه تولدش
 

 د...................................
 

 نتونست یه سال بزرگتر بشه...
 

 د......
 

 د کاش فقط یه ماه بیشتر عمر مییرد...
 

 د..............
 
 
 

 برگه هارو میگیرم... خودکار شیک دکتر روهم...
 



  170 

 

 حسم شبیه رو یه که...
 

که حیم اعدام ارس تو دادگاه  رائت شددد...راه نفسددم با بغض گرفته...  رو ن
نمینوام گریه کنم... کاش تو این رو  سنت ارس کنارم بود... کاش حدا ل با 
حنا یا ترانه... شدددایدم با آبتین اومده بودم... امرو  بران تنها بودن خیلی  ون 

 نیستم...
 

قلم بگیره جارن نشدده دندون رو لبم بران اینیه اشددیم بدون اینیه فرمانی ا  ع
 فشار میدم...

 
یه سدددال رو ه دارن انقدر سددنته من چطور ا   عد  یه خودکار ب و تی گرفتن 

 متالشی شدن همه هییلم دارم جلوگیرن میینم؟؟؟
 

 همه وجویم میشه دست تا بتونه حیم ابدیت ب مو امضا کنه...
 
 مو من خودم ارس حیم  صدداص تورو کی امضددا کرد؟؟؟... حیم مرگ ب»

 «امضا کردم...
 

ندونم میر ه  یه  طره  رمز ا   یر د ند کنم  ها بل یه سددرم ا  رو برگه  بل ا  این  
 روش...
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شددرمنده میشددم... مینوام چیزن بگم که دکتر با نگاه اشددک آلودش سددرن به 
نشددونه نبودن مشددیل تیون میده... برگه هارو میدم بهت... کولمو برمیدارم... 

گردم: میشدده  بل ا  اینیه صدددان اون بی  بیبا  طب بشدده یه بار لح ه آخر برمی
 دیگه ببینیمت؟؟؟

 
 دلم واسه دل خودم و لر ش صدام کباب میشه...

 
  بل ا  اینیه دکتر چیزن بگه یه چیزن میترکه...

 
سه من جایی نمیمونه...  صدان هان هان گریه هاوش کل اتا و پر میینه... وا

 شونه هاوش... دست ارسالن میره
 
اشتباهی نشده آیا؟؟؟ اونی که حیم مرگ ب شو امضا کرد منم نه اون جناب »

 «امیر ارسالن نریمان... 
 

ستاد نریمان رو هم لح ه  شک ا شونه موافقت تیون میده... ا سرن به ن دکتر 
باهم این جا جمب شدددده بودیم که تورو التماس  ما این همه آدم  آخر میبینم: 

 کنیم...
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شتر ا این یه پو  ضمین کنم بی خند پرحرن میاد رو لبت... من دیگه تنمیتونم ت
شم...هگ هگ هاوش تبدیل  شم ب ستن خودم جلون این همه چ شی بتونم مانب 
یه جفت دسدددت رفته رو ریتم آروم گریه هاش... چه مردونه گریه  به  شدددده 

 میینه...
 

د ا  سددر درد کی گفته مرد گریه نمیینه... مردن مثل هاوش گریه میینه... مر
گریه میینه... ا  سددر مشددیالته که نباید گریه کنه... من تو این چند و ت دیدم 

 که هاوش ا  سر مشیل خم به ابرو نیاورد.
 

 وان وان من چی کار کردم؟؟؟ چییار کردم؟؟؟
 

 آبین... آبینم... عزیز...عزیزترینم...عزیزترینم ... من چی کار کردم؟؟؟
 

 کار کردم؟؟؟خدا... خدا... خدامن چی 
 

 خدا پشیمون نیستم که  ل  آبینمو ا  دست برد خا  دور کردم...
 

 ولی صدان اون دستگاها یه کورسو بود بران امیدم...
 

 بران این که فیر کنم آبینیم برمیگرده یه رو ن...
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 حاال دیگه برنمیگرده...

 
 ترسناکه خدا دیگه آبین برنمیگرده...

 
 ه ام خدایا...من واسه این تنهاییا خیلی ب 

 
 من ب ه چطور باید با غم ا  ب م کنار بیام... عاجز شدم خدایا...

 
 
 
 
 

 هوا تارییه... غهر بود که ا  بیمارستان  دم بیرون... االن هوا تارییه...
 

حنا منو مییشددده... با این همه تماس ا  دسدددت رفته ان که دارم  نده موندم 
 محاله...
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کوچه خودمونه... ولی نمیتونم سدداختمونی که  مسددنرسددت... میدونم اینجا
 واحد ما توشه پیدا کنم...

 
 هزار بار کوچه رو باال پایین کردم ولی خونمونو پیدا نمیینم...

 
 «چرا این خونه ها انقدر شبیه همن آخه؟؟؟؟» 
 

 فایده نداره باید ا  ییی بپرسم...
 
 
 

 ماشینو پار  میینم...
 

 وا سرد...هوا سرده و خیابون خلوته و ه
 

 پرنده پر نمیزنه...
 

 مجبور میشم  نه نگهبانی ییی ا  ساختمونارو بزنم...
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اگه اینجا کوچه ماسددت پس این ملتم همسددایه هامونن دیگه... حتماض خونه 
 مارو میشناسن...

 
سط البی اومده... مینوام دهن با   شه... میرم تو البی ... نگهبان تا و دربا  می

یا کجا تشددریف داشددتین؟؟؟ کنم... اون  ودتر ای کارو میینه: خانم آبر ن ن 
خواهراتون هال  شدن ا  نگرانی... ا  غهر تا حاال دارن دنبال شما میگردن... 

 ا  اون مو ب هرکدومشون هزار بار اومدن و تو کوچه سر  کشیدن...
 
 «آه... باألخره پیداش کردم...» 
 

ین...فقط میشه بگین واحد اسم نگهبان یادم نمیاد: مرسی... ممنون لطف کرد
 «ما کدومه؟؟؟

 
 اغراق نیست اگه بگم ابروهاش به رویت گاه موهاش می سبه...

 
 به  ور تعجبشو جمب میینه: بفرمایید من همراهتون میام...

 
ا  خسددتگیو گرسددنگی رو به موتم... تو وضددعی ام که االن هی ی ا  بالیی که 

دونم چند و ته نتونسددتم چند سدداعت پیت سددر خودم آوردم نمیفهمم...نمی
ست دارم... کاش این  ست بنوابم... ولی میدونم که خیلی االن تنتمو دو در
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شد ب*غ*لم کنه و  سمت چیه بهم محرم بود... کاش می نگهبانی که نمیدونم ا
 تا تنتم ببرتم... و بعدش دنیا تموم بشه...

 
 
 

ک نه  نه هم داد میز مان هم ب*غ*لم میی نه همز با  میشددده ترا که  نا در  ه : ح
 اومد...کجا بودن آجی مردیم ما ا  نگرانی که...

 
شیر نمیتونم  شه ا ش حتی ت صبرم تموم می شروع میینه به حرن  نگهبان که 

 بینم سرمو عین چی میندا م پایین و میرم داخل...
 

 فرصت نمیینم کفشامو بینم حنا جلوم سبز میشه...
 

 ور خسددتگیو ت  و چشددماش  رمزه...مثل چشددمان من که میدونم االن ا  
 بینوابیان چند و ته رون چشمان حنا رو کم میینه...

 
اونقدر حالم خرابه که دوست ندارم ا  دیدن هاوش وارسالن وسط سالن خونه 
پا  ندارم سددر  نا  باال آوردمو  با معده خالی  بار  تعج  کنم... ا  صددبح چند 

 وایسم...
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نیه حنا دادو بی دادشو شروع دوباره بی محتوایی معدم میاد تو دهنم... بل ا  ای
کنه پرت میشددم تو دسددتویی...متنفرم ا  مزه این  رد آبی که این رو ا بیشددتر ا  

 حنا شده یار  ارم...
 

 بیرون که میام حنا اونقدر ا  دستم عصبانیه که اسفناکی حالمو نمیفهمه...
 

 ومن میدونم که ا  شدت نگرانیه همت...
 

ن مادرم برام تحمل کرده... میدونم معنی ا  ترسددی تو این چند سدداعت به جا
 این نفهمیدن حال االنم عشقه... رفا ته...

 
میدونم میدونه من تو بحران شدیدًا خنه و ناکارآمد میشم ... واین خیلی بران 

 من نگرانت میینه... .
 

 میدونم که حنا مو ب عصبانیت ا  منم غیر  ابل کنترل تر میشه...
 

 بودن تا حاال؟؟؟ ها؟؟؟ د آشغال عوضی کدوم گورن
 

 د نمیدونم...
 



  178 

 

دددد نمیتونی یه نگاه به اون موبایل وامونده بندا ن؟؟؟ گوشدیامون پوکید انقدر 
  نه  دیم به تو

 
 د میدونم...

 
 د نمیتونی یه نگاه به ساعت واموندش بندا ن نفهم؟؟؟

 
 د یادم نبود...

 
و که باید مراعاتشون ددد اشغال اصال میفهمی دارن با یه عده دیگه  ندگی میینی

 کنی؟؟؟
 

 د ببنشید
 

د ببنشم؟؟؟ چیو؟؟؟ نصف عمرخودمو که ا  صبح تا حاال ا دستم رفت؟؟؟ 
ست  سه دو صف عمر اون خواهر بد بنتتو؟؟؟ یا این مزاحمتایی رو که وا یا ن
ست کردیم... نفس کدوم گورن بودن تا  سریه تو در صد ه  شنا و غریبه ا   وآ

 حاال؟؟؟
 

 رو هوار  د... آخرن
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ددد نمیدونم حنا... نمیدونم کجا بودم... هم ین حرن میزنی انگار یه  رنه گم 

 شدم...
 

ددددد نفس دیونم نین... تو این رو ا یه سدداعت بی خبرن ام ا  تو ترسددناکه... 
 خطرناکه... چه برسه به یه صبح تا ش ...

 
 ...هصبح تا شبشو مییشه... یعنی این صبح تا ش  ا  یه  رنم بیشتر

 
حنا... حنا... انقدر جلون این غریبه ها به روم نیار که بعضدی و تا چقدر بی » 

 «عرضه و دست و پا چلفتی میشم... خردم نین پیت اینا...
 

 د حنا تمومت کن... االن حوصله ندارم... بعدًا حرن بزنیم؟؟؟
 

 همه التماسمو رینته بودم تو چشمام ولی جواب نداد...
 

؟؟؟ ا  صبح تا حاال  ل  ما داره تو حلقمون میزنه اون و ت ددد به همین راحتی
 خانم حوصله ندارن؟؟؟

 
صاًل به تو چه؟؟؟ هرجهنمی که بودم... دلم  دددد حنا تمومت میینی یا نه؟؟؟ ا
خواسدددت برم... دلم ننواسدددت خبر بدم... نیا ن ندیدم گزارش بدم حرفیه 
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 ود... حنا به هیچ کسحنا؟؟؟ اگه بهت مربوط بود حتمًا میگفتم... مربوط نب
 مربوط نبود...

 
 صدان بهت  ده و ضعیف ترانه رو میشنو:د نفس؟؟؟!!! آرومتر آجی...

 
ومن حتی نگاشم نمیینم... نگاهم به حناست که چه طور داره عمیگ و سرشار 

 ا  در  نگاهم میینه... همیشه همین طوره همیشه به اینجا میرسیم...
 

ما  مدیگرو در  میینیم...  با روش ما ه مدیگرو دوسدددت داریم... ولی  ه
 خودمون...

 
 درکمون تو نگاهمونه و داد  دنمون رو  بونمون...

 
 دوست داشتنمون تو  لبمونه و هتاکیمون تو کلماتی که استفاده میینیم...

 
تا غریبه دارن دوسددتی کردنمونو تماشدددا  ولی االن و تت نبود... االنی که دو 

 میینن...
 

که وضب خرابتر ا  این نشه مینوام ا  کنارش رد شم که دستت حلقه  بران این
 میشه دورم...
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 لبشو  یر سینه راستم حس میینم...  لبم  یر سینه راستت مییوبه... االن ما 
هردود دوتا  ل  داریم... ولی بران ما داشددتن دوتا  لبم بران تحمل این رو ان 

 زارتا  ل  دیگه تقسیم کنیم...سنت کمه... کاشیی میشد این رو ا رو با ه
 
 
 

همین... همین ب*غ*لت برام کافیه تا اون چه که آ ارم میده بیاد رون  بونم... 
 بدون اینیه حواسم به هاوش و ارسالن تماشاچی باشه...

 
دددد حنا نپیچ به پر و پان دلم... امرو  خودم با دسدتان خودم دنیان خودموکن 

ستان خودم حیم مرگ فییون کردم... امرو  حالم خوش نی ست... امرو  با د
عزیزترینمو امضا کردم حنا... غریفتم ل  به ل  پره حنا... دارم میمیرم حنا... 
شبیه که  ش  آخرین  دلم خواب مینواد حنا... دلم مرگ مینواد حنا... حنا ام
نفسز نفسدنفس مییشده ... امشد  میمیرم حنا... امشد  نفس میمیره حنا... 

 نواد...حنا دلم خواب می
 

 این دختر... وشاید این  ن...
 

 بی شک براش جزء جذابترینا بود...
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اون چشددمان  هوه ان بیشددتر ا  هر چشددمی تو که تا به حال دیده بود جذبت 
 مییردن...

 
 دست خودش نبود که نمیتونست چشم ا ش بگیره...

 
 درسته کشت باالیی نسبت به غرافت این جنس غریف و خواستنی داشت...

 
 ی بلد بود که چطور باید این کشت رو مدیریت کنه... اما...ول
 

شم  هوه انز موخرماییز بی توجه به همه مردان اطرافت کمی  اما جلون این چ
شمت  ست چ ... فقط کمی اختیار ا  کف عقلت رفته بود... واون اختیار به د

 افتاده بود...
 

 دوست داشت ساعتها بشینه ونگاش کنه...
 

یدونسدددت مان کوچولون  م ما نه این حس و در مورد این  که هر مردن ممی
 خشیل داشته باشه...

 
مامان بودنت تو این سن و با این همه  یبایی باعث میشد بیشتر و بیشتر جل  

 توجه کنه...
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 هر و ت یاد این موضوع میفتاد سؤال پشت سؤال تو بهنت صف میگیره...

 
 لعبتی بگذره... اینیه کدوم احمقی تونسته ا  خیر هم ین

 
اینیه چی باعث میشه یه مرد بتونه ا  خیرز خیره شدن به اون گون هان  هوهان 

 براق  یر یه الیه اشک بگذره...
 

شو در میاورد تا  شی مطمئن بود که اگه مال خودش بود این لعبتد رن به رن ا
 بتونه  شنگترین چشمی که به ن رش میومد تا به حال دیده تماشا کنه...

 
شه و ا صورتی با ضو  ست جذابترین ع ون چونه کوچولو با اون چال روش میتون

 که انقدر جل  توجه کنه...
 

 این دختر بران هر مردن خواستنی بود بی شک...
 

و این اصدداًل چیزن نیسددت که یه مرد تو داشددتن یه  ن بتونه تحمل کنه... اینیه 
 . ن همراهت هر جا که میره هزارتا چشمو دنبال خودش بیشه..

 
 شاید این تنها دلیلی باشه که اون احمگ تونسته ا  خیرش بگذره... آ
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ست  شده بود هر چی نگاه مییرد نمیتون شنا  خه تو این چند ماهی که باهاش آ
 ایراد چشم گیرن روش بذاره که بشه دلیلی بران ننواستنت...

 
د راواین شددددیدًا لجت رو در می آورد که به راحتی  نان دیگه نمیتونه روش ای

 بذاره... عاشگ تحقیر کردن و نا بود و ین اصاًل دست خودش نبود....
 

 به ن رش  ن جماعت فقط مال با ن و خوش گذرانی بود وبس....
 

 اونم اگه االن تو این شرایط وحشتنا  نبود...
 

سته نبودن حتمًا  شیل مامان واب سر عموش و  ندگی نوه عموش به این خ اگه پ
 خوش گذرانی... کیس خوبی میشد بران

 
شمت و با اون  شتنا  تو چ شیده وح ست بااون اندام ک شاید میتون چیزن که 

 چونه گا  گرفتنیت چند و تی بیشتر ا   نان دیگه رخت خوابشو گرم کنه...
 

 همه چیز غاهر این  ن براش  یادن خواستنی بود...  یادن...
 

 غاهرش... فقط غاهرش...
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 و ته عادت کرده بود تو  نها الیگ توجه بدونه.... چیزن که خیلی
 

ا  همون و تی که پدرش به خاطر غاهر  یبان یییشددون تونسددت  ید سددر و 
 همسرو ارث و میراث پدرن رو بزنه و بره...

 
خاالم به این دختر مو  رمز و به این خواهرن که گرچه  یبایی داشت ولی اصال 

نگران باشددن و مین و مان و بران پیدا شددبیه خودش نبود حگ میداد که انقدر 
 کردنت به هم بدو ن...

 
همینطورن این همه  یباییت میتونسددت تا این و ت شدد  بیرون بودنو براش 

 خطرنا  کنه...
 

 با در ن ر گرفتن حال غهرش این نگرانی کاماًل به جا و منطقی بود...
 

سته هاوش و با میل  شده بود که به خوا شت حاال همین منطگ باعث  درونی ک
 عجی  خودش بران دیدن این  ن اینجا باشه...

 
دو سدداعت پیت که حنا ناامید ا  همه جا به ارالن  نه  ده بود که شدداید اون 
خبرن ا ش داشدته باشدهد هاوش با حجم ع یم عذاب وجدانی که این رو ا تو 
وجودش لونه کرده بود مصددمم بود که هر کمیی ا  دسددتت برمیاد بران این 

 ه که براش بی نهایت یاد آور کارتون  نان کوچک ب گیاش بود بینه...خانواد
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سمشم  و چه بهانه ان بهتر ا  همراهی همیشگی رفیقت بران دیدن نفسی که ا

 براش خوش آهنگی مییرد...
 

ولی حتی ثانیه ان هم فیر نمییرد رو ن  نی غریبه بتونه باعث بشدده اون دلت 
 رده بشه....بران  نی غیر ا   نهان خانوادش فش

 
اون که االن داره تو ب*غ*ل دوست تا چند ثانیه پیت بم  عصبانیتت...  جه 

 میزد که به پر و پان دل داغونت نپی ه...
 

 دخترن که دل هر بیننده ان رو به درد میاورد...
 

 دخترن االن بی شک درد عذاب وجدان رو تو وجود هاوش هزار برابر مییرد...
 

شتر ا  یه شیل و یه  ن که بی برو برگرد اونو  حس مییرد بی مامان کوچولون خ
 یاد تنتت مینداخت براش جالبه...

 
و حاال که سیوت ییبارش تو ب*غ*ل دوستت ناشی ا  ناهوشیاریت بود اون 
رو هم شددداید به اندا ه حنا و ترانه نگران کرده بود...  ودتر ا  اینها منت ر این 

 ثر  نها در برابر مشیالته بود...اتفاق که عیس العمل غری  به اتفاق اک
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سیوت ناگهانیت  صورت  رد و  گویا هاوش هم درست به همون اندا ه نگران 
بود که با اون عجله و با اون اضددطراب مثل پر کاه تن به گفته حنا کوره آتیشددت 

 رو ا   مین کند و منت ر هی یس نموند....
 

 شالی و مانتویی تن کنه وو ارسالن باید منت ر میموند تا حنان دست پاچه هم 
 باهم برن جایی که هاوش اونو برد...

 
نا راهی  ند و اون همراه ح ید پیت آبتین غرق خواب میمو با نه  نه تون خو ترا

 بیمارستان می شد...
 

و اصددال ا  اینیه باید سددداعت دوا ده شددد  در به در این بیمارسددتان و اون 
سی که این رو ا عجی شه به خاطر مهند ستان با شو بیمار   توجهت رو به خود

ل  کرده بود...  هان  ندگیت ج به  مه جن به ه غذش و  کا به طرحان رون 
 ناراحت نبود...

 
*** 

 
 همین...
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به  یه ان رو  به این و ت مه ن وجودم رو  یه ان ا  وجودز ه به همین راحتید ت
 دیگرن و تیه ان رو به دیگرن و تیه ان رو به دیگرن بنشیدم...

 
که تیه تیه شددد و درد کرد و گریه کرد و داغون شددد و به همین راحتی میشدده 

 متالشی شد و کنار همه ن اینها خوشحال بود...
 
 
 

 با م... با م ییی دیگه رفت...
 

 خدایا چند بار دیگه  راره اینطورن تنها بشم؟؟؟
 

 خدایا من کی  راره ییی رو این جورن تنها بذارم؟؟؟
 

یه ولی من دلم مینواد یدونم خودخواه که  م ند نفرن   ود... خیلی  ود این چ
 امرو  کنارمنن بدر م کنن و تنهام بذارن...

 
 خدا مینوام حاال که رفتن تو تقدیرم ثبته اونی که میره من باشم...

 
 حاال که  راره تنها بمونم مینوام اینطور تنها باشم..
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 مینوام یه بار فقط یه بار اونی که گریه میندا ه من باشم...

 
 گریه میینه دنبال من گریه کنه... اونی که

 
 مینوام بیام پیشت خدا...

 
 این بدر ه ها عجی  بی رمقم کرده خدا...

 
 
 
 
 

 نمیدونم بقیه چطور عزا نگه میدارن واسه رفته ها...
 

 من... میرم ...
 

 میرم تو خونه خالی...
 

 تو خونه ان که هنو  کمی ا  کاران با سا یت مونده...
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 توش شد دخترم... خونه ان که آبین
 

 خونه ان که توش با ارس عاشقی کردم...
 

 خونه ان که توش ارس بهترین برادر دنیا بود...
 

خونه ان که توش ارس و دست بند  دن ... خونه ان که توش اون ش  تا صبح 
 با ارس ضجه  دیم... خونه ان که توش حنا رو ا  ارس جدا کردن...

 
 وب تلنیاشن...خونه ان که خاطره هان خوبت مغل

 
 خونه ان که با همه اینا من خیلی دوست دارم...

 
 خونه ان که تا صبح و تا صبح ها واسه ارس بی  راریها کردیم...

 
 بی خوابیها کشیدیم...

 
 گریه ها کردیم...

 
 حسرت ها خوردیم...
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 و نذاشتیم کسی هی یدومشون رو ببینه...

 
 ارس خواست که کسی نبینه...

 
 لح ه هارو با من چشیده... حنا

 
 حنا  ندگی رو با من مزه مزه کرده...

 
 حنا هست... با م هست...

 
 خودش...

 
 گیتارش...

 
 همون گیتارن که ارس براش خریده بود...

 
 تا همیشه براش بزنه..

 
 بنونه...
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 ارس عاشگ صدان حنا بود...
 

 حنا هست و ارس نیست...
 

 نفس هست و ارس نیست...
 

 ست وآبین نیست...آبتین ه
 

 نفس هست و آبین نیست...
 

 ییی هست وییی نیست...
 

 و یه سر این بود و نبودا منم...
 

 من هستم ... و هی یس نیست...
 
 
 

 حنا میزنه... با همونی گیتارن گه ارس براش خریده بود...
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 حنا مینونه... با همون صدایی که ارس عاشقت بود...
 

 شبا بران آبین من... با همون صدایی که خیلی
 

صیبتهامون دارهد الالیی خوند و من  ودتر ا   سهم بزرگی تو م دختر مادرن که 
 آبین خوابیدم...

 
 حنا میدونه چی بنونه... کجا بنونه:

 
 
 

 تو رو دوست دارم مثل حس نجی  خک غری ...
 

 مثل عطر شیوفه هان سی ...
 

 تورو دوست دارم عجی ...
 

 .تور دوست دارم  یاد..
 

 چطور پس دلت میاد... منو تنهام بذارن...
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 تو رو دوست دارم ...
 

 مثل لح ه خواب ستاره ها...
 

 تو دوست دارم ...
 

 مثل حس غروب دوباره ها ...
 

 تو رو دوست دارم عجی ...
 

 تو رو دوست دارم  یاد...
 

 نگو پس دلت میاد ... منو تنهام بذارن...
 

 دورم ا  همه... تون آخرین وداع ...و تی
 

 چه صبورم ان خدا ...دیگه و ت رفتنه...
 

 تو رو میسپارم به خا ...
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 تو رو میسپارم به عشگ...
 

 برو با ستاره ها...
 

 تورو دوست دارم ...
 

 مثل حس دوباره ن تولدت...
 

 تورو دوست دارم ...
 

 و تی میگذرن همیشه ا  خودت...
 

 تورو دوست دارم ...
 

 خواب خوب ب گی... مثل
 

 ب*غ*لت میگیرم و میرم به سادگی...
 

 تورو دوست دارم ...
 

 مثل دلتنگیان و ت سفر...
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 تورو دوست دارم ...

 
 مثل حس لطیف و ت سحر...

 
به  با تو میسددپارم  مثل کودکی تورو ب*غ*لت میگیرم و... این دل غریبمو... 

 خا ...
 

 تون آخرین وداع ...و تی دورم ا  همه...
 

 چه صبورم ان خدا... دیگه و ت رفتنه...
 

 تورو میسپارم به خا ..
 

 تورو میسپارم به عشگ...
 

 برو با ستاره ها..............................
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 و این همون دوست داشتنهاییه که ما هردو  رنهاست که بران ارس مینونیم...
 

 هزاره هاست که ارس رو با ستاره ها راهی کردیم...
 
 
 
سپردیمو با  و شتنی  ست ندا شتنی رو به خا  دو ست دا ش  نا کترین دو ام

 ستاره ها راهی کردیم...
 
 
 

 امش  منم واین خونه
 

 امش  منم وحنا
 

 امش  منم و این رفتنها
 

 امشت منم و ارس
 

 امش  منم و این سطالن رنه
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 امش  منم و ابین
 

 منم و این نبودنها و رفتنها
 

 این خونه نحس و
 

 ن رنه واین سطال
 

 این نردبون و
 

 این رو نامه هان کف سالن و
 

 من نمیدونم بیشتر بران ارس گریه کردم یا بران آبین
 
 
 

 ومن دختر حوام...
 

شت اخراج  شد و ا  به همون حوایی که همه فیر کردن پا به پان آدم مجا ات 
 شد...
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 ولی هی یس نفهمید که ادمها به اندا ه حواها مجا ات نمیشن...

 
 ی که حواها مادر میشن...و ت
 

 و تی که حواها  هر نگرانی مادرانه رو می شن...
 
 
 

هیچ آدمی به اندا ه حوان مادر مجا ات نشد و تی هابیلت رو به خا  سپرد و 
 با ستاره ها راهی کرد

 
 
 

 کی گفته خا  سرده؟؟؟
 

 د...ب خا  سرد نیست... فقط آدمیزاد بنده عادته... واین شاید خوبه... شاید
 

 خوب یا بد... من و هم  طارام هم بنده عادتیم....
 

 عادت به سو ش  خمهامون... نه عادت به نبودنها...
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 من حالم خوبه... خوب شدم...
 

 درست مثل و تی که  خمی مثل ارس نشست رو  لبم...
 

 ارس وآر وهایی که شاید من شدم مانعی بران رسیدن بهشون...
 
 
 

 ضعیف شدم... خوبم... فقط کمی
 

 بعضی  خما خود به خود کارن نیستن...
 

 اما...
 

http://www.roman4u.ir/


 201 ستیدر جگر خار

سته  ش شینن که اون  خم هم خودش رو ییی دیگه ن اما و تی رون  خم  بلی ب
 بوده...

 
 اون و ت این رون هم تلنبار شدنها...

 
 میتونن کارن باشن... میتونن رمگ بگیرن.. میتونن آدمو ا  پا بندا ن...

 
 
 

  خما هم خودشون میسو ن و هم  خمان  بلی رو به سو ش میندا ن... این
 
 
 

 وآبین ا  همون  خما بود...
 
 
 

سوخت و هم لح ه  ست و هم خودش  ش سم ارس ن  خمی که رو  خمی به ا
 لح ه هان سو ش ارس رو به خاطرم آورد...

 
 درسته که هیچ و ت یادم نرفته بود...
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 .ولی این  خم تا ه حساس ترم کرد..

 
 بی طا ت ترم کرد...

 
 ومن هرچند سنت...

 
 اما تونستم مغلوب این درد نشم...

 
 ومن هرچند که مغلوب نشدم...

 
 اما بران  خم بعدن ضعیف تر ا   بل تر ا   بل شدم...

 
 
 

به هر حال ا  سر گذروندم...ا  سر گذروندیم... و عادت کردم و عادت کردیم 
 به سو ش  خم رو  خم  بلی...

 
با  و هان عزیز...  لداری با د نا...  هان ح پایی  به  پا  با  ها نشدددد مگر  مه این ه

هان غمگین  ند با لبن هان شددمیم...  یاری با هم هان آ اجون...  مردونگی
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محبوب... با الیی  هقهه  دنهان ساینا... با سیوت ترانه... با دست  منت و 
هان سدددام پر ا  دلگرمیهان بهار... با نگاه کدر شدددده هاوش... با شددرمندگی

نریمان... با سددر  دن هان اردالن...با حضددور خالی ا  حس ارسددالن... با بی 
د مارد اردالن  د... با مراسم گردونی هان سیمین  د مادر هاوش  تابیهان نسرین 
ضور  سم آبین... با ح سه تا مهمون مرا سالن دددد و آبروداریهاش پیت دو  و ار

هم نمیشددناختمشددون... با خیلی ا  اعضددان خانواده نریمان که حتی به اسددم 
 بزرگتر ا  پنج سالگی هان آبتین...

 
 گذشت...

 
 سنت...

 
 اما گذشت...

 
 و این گذشته هنو  داره میگذره... هنو  جریان داره...

 
  یر پوستم... تون دلم...

 
 هنو  داره میگذره...
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هان  کدوم ا  گیرنده  ته خودم و طبگ  انون هیچ و ت هیچ  به خواسدد ومن 

 ن آبین غیر ا  نریمانها مال ات نیردم...اعضان بد
 
 
 

 کاش هامون خ  بشه...
 

 کاش  ل  آبین رو پس نزنه...
 

کاش خوب بشه و پس نزنه تا ییی ا  خوش ترین شنیدنی هان عالم تاپ تاپ 
  ل  آبین من بمونه...

 
شنومت هنو  در این صله ب سال نورن فا د دوار گنب و پژواکی که میتونم با هزار 

 بماند...
 

  ندگی درست مثل  بل ادامه داره...
 

 درسته کیفیتت کمی کم شده... اما کمیتت هنو  همونه...
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باره برگردم  نا معقول امرو  مینوام دو ید و  هل رو  مرخصددی بع عد ا  چ ب
 سرکارم.

 
تا  جاسدددت  جاش ک قًا  یدونم د ی که نم یه  خم  خوبم... فقط کمی سددو ش 

 فم کرده...که مینوام بهت فیر نینم...درمونت کنم کال
 
 
 

 حنا خوشحاله که  راره برگردیم به  ندگی  بلی...
 

 هرچند که چیزن ا ش کم شده باشه...
 
 
 

 اوپس... چه میز صبحانه شاهانه و پرو پیمونی...
 

 د صبح بنیر حنا خانم... خانم حنا... غوغا کردیا...
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 پان بساط خوش آب ورنه ناشتایی... باهمون حوله تن پوش باال  انوم میشینم

 
و گاهی میشددده خوشددحال بود ا  اینیه هیچ مردن تو  ندگیت نیسدددت که ا  

 کوتاهی حوله ان که باهاش جولون میدن معذب باشی...
 

نگاه یه هم جنس به پر و پاچه و ابرو باال انداختنان نمایشددیت هم هیچ ایرادن 
 نداره تو این کنار رفتن یقه حولت...

 
بح جناب عالیم بنیر... عزیزم به خودت نگیر همت واسه خودمه امرو  ددد ص

 کلی کار و شاگرد منت رمن مینوام پر انرژن برم موسسه...
 
 «تو که راست میگی... دماغ بابان دروغگو» 
 

 د عوضی... خیلی عوضی
 

 میننده...
 

 مینندم...
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 کمی مصنوعی...
 

 ولی به ن ر خودم شروع خوبیه...
 

 آرومه... مینواد آبتین و ترانه بیدار نشن...صدان خندش 
 

 د آروم چه خبره... ملت خوابن هنو...
 

دددد نه بذار بیدار بشن... مینوام آبتینو خودم ببرم...  یادن صبورن و بزرگوارن 
 کرده ب م...

 
 د چه عج  یادت افتاد دو تا ب ه داشتی...

 
مقدمه و ا  سددر عمد حنا ناراحت  غمگین میشددیم و ا  این غمگین شدددن بی

 نمیشیم... حنا معتقده با مشیل باید شاخ به شاخ شد...
 

ددد بی انصان نباش... هیچ و ت فراموشت نیردم... فقط کمی  مان ال م دارم 
یه  گاهشددو؟؟؟  یام...فیر کردن نمیبینم غم ن نار ب با خودم و جبررو گار ک تا 

بذارین کمی خود گاهشددو؟؟؟  مه سددؤالز تو ن یدا کنم...  عال گم و گورمو پ
مادریهان سددهم آبینم میریزم به پان اون... این چند ماه نبودن رو که صددبورن 

 کرده براش جبران میینم...
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 د

 
امیدوارم گم وگوریت  یاد طول نیشه... اون ب ست... این صبوریهان بزرگتر 

 .ا  سددنت میتونه بران روحت... بران  لبت و بران آیندش گرون تموم بشدده..
 ودتر این دنبال خودت گشتن رو تمومت کن... تو سنت تر ا  اینها رو ا  سر 

 گذروندن...
 
 
 

 با م ارس...
 

 و با م گریز عامدانه حنا به گذشته...
 

 ما با این ر  بودنها و گاهی  منت بودنها خیلی جاها بهم کمک کردیم...
 

 حنا االن داره همین کارو میینه...
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 ییشم...چان شیرینم رو سر م
 

 صدان صبح بنیر آبتین یاد غم ارس رو پر میده... بران لح ه ان...
 

 پاهام  یر رومیزن  ایم میشن...
 

 یه دستم میره رون یقم...
 

 یه دستم با  میشه بران آبتین...
 

 ا  همین حاال تصمیمم بران جبران چند ماه صبوریت  طعی میشه...
 

 میننده...
 

مالحضددده اش... بدون اینیه پا تند کنه پر  خوشددحاله ا  برگشددتن مادر بی
 مییشه...

 
 موهاش بون آبین رو میده... شامپوشون مشتر  بود...

 
به این  ودن بران اسددتشددمام این بو ا   ندارم دلم تنه بشددده  ولی من اجا ه 

 سرآبین...
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میدونم سؤاالشو ا  خیلیا پرسیده... وتا و تی ا  من نپرسه ا  جوابایی که گرفته 

 ننواهد شد... میدونم که خیلی طولت نمیده و میاد سراغم...مطمئن 
 
 «یادم باشه با ترانه و حنا و بقیه هماهنه کنم که جوابا دوپهلو نشن» 
 

 د عسلم تا تو صبحونتو بنورن منم حاضر میشم...
 

 د امرو  تو مینوان منو ببرن؟؟؟
 
 «شده پسرکم چه  یرکانه یادم میارن چند و تیه مادر بودن به کل فراموشم» 
 

 د آره نفسم... ییم  ودتر برن ایراد که نداره؟؟؟
 

شقایقو  شقایگ جون با ن میینم تا ب ه ها بیان...  دددد نه... میرم تو محوطه با 
 دوست دارم....

 
شقایگ مسئول آمد و شد ب ه هاست... بناطر مهربونی و شباهت کم چهرش 

 بر رار کردن... به من ا  همون اول هردوشون باهاش ارتباط خوبی
 

http://www.roman4u.ir/


 211 ستیدر جگر خار

 د مرسی عشقم... امرو  باید ییم  ود برم... ا  فردا سر مو ب میبرمت...
 

 د گفتم که عی  نداره...
 

 مینندم به رفتار ارسانت... گاهی یاد ارس م*س*تونه غمگینانه نباشه...
 

 د پس یه صبحونه توپ بنورتا من بیام...
 

 د واسه نیم ساعت  ودتر رفتن؟؟؟
 
گا»  باالن صدددد فراموش میینم این ب ه ا  جنس چرا من  با آن کیو  هی 

 «منه؟؟؟
 

ومن میدونم که حاف ه هیچ ربطی به آن کیو نداره... بارها اینو خودم به خودم 
 ثابت کردم...

 
شم هیچ جان ممنوعه ان ا  بدنم تو  شم طورن که مطمئن با با احتیاط بلند می

 دید نباشه و شاخیان  یادن تیزش رو نجنبونه...
 

شت نگه ؛منیه گفتم  سر ن شو میگیره که کنار نگاه پر  حنا به  ور جلون خود
 آرومتر خودت خواستی بیدار شه...
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شاید به اندا ه من و  شه...  صف موهاش بیرون با شتر ا  ن شه بی شاید همی حنا 
یا تنگیشددون نباشددده... اما تو اینجور موارد  نه نگران  د مانتوهاش و  حتی ترا

 تار میینه جلون آبتین...مسئول تر ا  من رف
 
 
 
 
 

شون  سم شن ج شته با شتنم دا تجربه اخیر ثابت کرد که ب ه ها اگه مخ ده تا انی
 به اندا ه همون ب ه ها اسی  پذیره...

 
 پس ا ش خواهت میینم پشت بشینه...

 
و نمیدونم درسددت حس میینم یا نه... ولی شدداید معنی اون نگاه اینه که دلیل 

...  بلترا من خیلی برام مهم نبود که جلو میشددینن یا خواهشددمو اونم میدونه
 عق ...
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سددرش ا  پشددت صددندلی جلو اومده وکنار صددورتمه... حثه کوچولوش به  ور 
 دستان گیر داده به صندل من باال نگه داشته...

 
 د هنو م کالسان رباتیک تو دوست دارن؟؟؟

 
 د آره خیلی...

 
 د خوب؟؟؟؟؟؟

 
گن جالبه... بیشددتر ب ه هام بزرگتر ا منن بران ددددد خوب چیزایی که توش می

 همین کمتر باهم دعوامون نمیشه...
 

 د مربیتون؟؟؟
 

 د مربیمون عوض شد
 

... چراااا؟؟؟ از از  د از
 

 نمیدونم...
 

 د کی اومده به جاش؟؟؟
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 د آ ان محمودن سنت مثل محمده...

 
وپر ا  شاگرد س محمد شاگرد مهربون سوپر میموه ان محلست که خیلی بیشتر

نداره... همینم متعجبم  فده سدددال بیشددتر  یذاره... ه یه م ما ما  میوه ان بران 
 میینه...

 
 د وا عًا؟؟؟

 
ستمون  شتر ا  آ ان فتوحی دو صداش کنیم... بی ست داره ارمیا  دددد اهوم... دو

 داره... تا ه چیزایی که یمگه جالبتره...
 

 نداشتم ییی به سن اون بتونه ددد خوب همه اینایی که گفتی هم جالبه... انت ار
 هم ین کالسی رو اداره کنه...

 
میونم که دانت و روابط عمومی کسددی که این کالسددارو اداره میینه باید باال 

 باشه...
 

 د پس دوست دارن این دورتون تمومشد بقیه رو هم شرکت کنی...
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 د آره منوام تا آخرش برم
 

تونست توجه و رضایت تورو جل  کنه...  د خوبه... خوشحالم که آخر یه چی
کاش  ودتر ا دام مییردیم... ولی به خاطر سددنت فیر نمییردم  بولت کنن... 

 واسه همینم اشتباه کردمو نیومدم بپرسم.
 

 د حاالشم خوبه... من دوست دارم...
 

 د منم تورو دوست دارم عشقم...
 

سه گونمو... ومن مینوام این بی نهایت شبیه ارس ا  طرن  میننده ومی *و*
 ارس منو می *و*سه...

 
 
 
 
 

 هوا سو  وحشتناکی داره و من تا  یام  یامت ا  سرما متنفرم...
 

به سرعت خودمو به ساختمون میرسونم تا بیشتر ا  این سرمان عبور کرده ا  یه 
 ُتن لباس تنمد آ ارم نده...
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ینن... ارسددالن اردالن وهاوش نریمان کنار میز منشددی دارن با آ ایی بحث می

داره با تلفن حرن میزنه و کالفسددت... آ ان مهدون رو میشددناسددم...  بل ا  
رفتن مند سددر ییی ا  پروژه ها که توش با شددرکت نریمان همیارن داشددت به 
شیل بدون  سعی مییردن م شیل مالی و حقو ی خوردن... همون مو ب هم  م

شه...باید بگم من ا  ه شمیت  انونی حل ب صدا و ک شمم سر و  مون اولم چ
به  یاد... حتی ا  همون اولم  یا کوتاه ب به این آسددون هدون  آب نمینورد این م
ارسددالن نریمان در مورد حس منفی که ا  تملگ گوییاش داشددتم هشدددار داداه 
له شددرکت رو  ند سدددا یاران چ تا ه وارد بودم و هم بودم... ولی خوب من 

ا ارسددالن یه چیز مهمه... نمیشددناختم... والبته فیر میینم مو ب روبرو شدددن ب
 اینیه ریت و سیبیل دارن یا نه...

 
 اوضاع بحثا بغرنجتر ا  اونه که متوجه حضورم بشن...

 
 د سالم....

 
کسی خبر نداشت که تصمیم دارم برگردم... اجا ه  مان مرخصیم دست خودم 
بود... ومن به شدددت ناراضددی بودم ا  این که حس کنم با  ل  آبین تونسددتم 

و عیتارو بدسددت بیارم.... بران همینم نهایت تالشددمو کردم که خودمو خیلی م
  ود پیدا کنم و برگردم...
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نریمانا متعج  ا  برگشددتنم حیرون و مهدون خیلی سددرد جواب سددالممو 
 میدن...

 
 هاوش د خوش آمدید مهندس آبرنیا... حال شما خوبه؟؟؟

 
 یز؟؟؟د ممنونم... خوبم مرسی... شما چطورین؟؟؟ هامون عز

 
ددد به لطف شما خوب هستیم... اوضاع هامونم خیلی رضایت بنشه... و این 

 موضوع حال همه مونو خوب کرده... نمیدونستم امرو  میاید...
 

شتر ا  چهل رو  غیبت...  شاید بی شرمنده ا  چیزن  میدونم لبنندم غمگینه و 
 ونگاه هان هیزمهدون و نگاه ناخوانان ارسالن رو به جون مینرم...

 
د خودمم نمیدونستم... یه دفعه ان شد... ا  تو خونه نشستن و ریاضت کشیدن 
چیزن حاصددل نمیشدده... سددنت وآسددون باید رفت... راکد موندن گندیدن 

 میاره...
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مهدون ددد خانم آبرنیا شنیدم چه اتفا ی بران خانوادتون افتاده متفسف شدم... 
 تسلیت میگم... امیدوارم غم آخرتون باشه...

 
با  خوب یادن  تان   ها مال ا یاری که تو این هم حایی بودم  من ییی ا  طرا

صوص که  سلمه که غیبتم کنجیاوش میینه... بن شتم م مهدون و گروهت دا
 عامل تغذیه نگاههان نه چندان چسبناکشم بودم...

 
 د ممنونم مهندس...

 
به مدد پول و  ومن نمیدونم این آ ان مهدوند مهندس با مدر  دانشددگاهیه یا

 حضور تو عرصه سنت و سا  مهندس شده...
 

شته هان نه چندان دور و تلخ من  جواب کوتاهم معنی اینو میده که بیاید به گذ
 فیر نینیم... من مینوام  ندگی رو ا  سر بگیرم کمیم کنید لطفًا...

 
 دوباره بحثا ا  سر گرفته میشن...

 
 د اتفا ی افتاده مهندس؟؟؟
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فاق خاصی که نه فقط آ ان مهدون به طر  عجیبی اصرار دارن که ارسالن دد ات
به تعهداتشددون عمل نینن...و این باعث خوابیدن پروژه ان شددده که هر ثانیه 

 عق  افتادنت باعث خسارت مالی میشه..
 

مهدون دددد ا ان نریمان لطفًا همین اول کارن بهن خانم رو نسبت به من کدر 
 صحیح به جمب ما ملحگ بشن.نینین... بگذارید با اطالعات 

 
ددد مهندس من ب ه نیستم که با چند تا جمله بهنم مندوش بشه... به هر حال 
ا  اوضاعی که  بل ا  غیبت طوالنیم سراغ داشتم حدس اینیه به اینجا خواهیم 
رسددید خیلی سددنت نبود... میتونم بگم ما ا  همون اول کارم با هم مشددیل 

وار بودیم مسئله حادن نباشه و بتونیم به جاهان داشتیم... اما خوش بینانه امید
 خوبی برسیم... که گویا این طور نبوده...

 
مهدون ددد اگه همه به تعهداتشون عمل کنن مطمئن باشین که به جاهی خوبی 

 هم میرسیم...
 

 ارسالن د امیدوارم مدعی نباشید که شرکت ما به تعهداتت عمل نمیینه...
 

 همین ادعا رو داشته باشم مهدون د چرا د یقًا مینوام
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ارسالن ددد نگین که سه هفته خوابیدن پروژه به خاطر تعهداتیه که ما بهت عمل 
 نیردیم...

 
 مهدون د د یقًا به خاطر سهل انگارن مالیه که ا  طرن شما صورت گرفته...

 
 اردالن گر میگیره...

 
یا  ما به ددددد مرد حسددابی چه سددهل انگارن مالی  رارداد ما ا  اولم به خاطر ن

همیارن مالی شددما با ما بسددته شددده... همه مواردن ام که ادعاشددونو دارن تو 
شده... دلیل ما هم بران اینیه جدن باهات برخورد نمیینیم اینه که   رداد بکر 
ضرر مالی و اعتبارن  یادن رو تحمل  شما و هم ما  شه هم  این کارا باعث می

نون کارو ا  پیت ببریم چه هزینه کنیم... میدونی اگه بنواییم تو چارچوب  ا
مالی و  مانی رو باید پرداخت کنیم... تا همین جاشددم که پروژه رو خوابوندن 

 چه ضررن به ما  دن؟؟؟
 
 
 

ومن انقدر تو شرکت حیمت تجربه برخورد با طرن  رار دادان منتلف روبرو 
فقط  بودم که بدونم مهدون دندون گردتر ا  اونه که بشدده باهاش کنار اومد...
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شته و ان ن اولین باره  شرکت همیارن دا سال با این  در عجبم که چطور چند 
 که ماهیتشو نشون میده...

 
 
 

شیم و  سات می بفالخره با دخالت و کاردانی هاوش همگی باهم راهی اتاق جل
تا با حضور مشاور مالی شرکت و اردالن به عنوان وکیل و سرمایه گذار و من و 

 ان اصلی راهی بران حل مشیل پیدا کنیم...ارسالن به عنوان طراح
 
 
 

ست ا  دندون  ضر نی ست... مهدون حا سته کنند سیا بی نیجه و خ بحث و برر
شونو حفظ کنن و خیلی  سنتانه مینوان که حق سر گردیت کم کنه... نریمانا 
خوب میشدده فهمید که ا  اشددتباهی که تو شددناخت مهدون مرتی  شدددن ا  

 دست خودشون کالفه ان...
 

سر راش بره  من سم برم دنبال آبتین... باید  نه بزنم به حنا که  میدونم که نمیر
باره  دنبال آبتین... ومیدونم که نه آبتین و نه حنا این  ضددیه رو به حسددداب دو
شروع شدن سهل انگاریا نمیذارن... تا بوده همین طور بوده روال  ندگی ما... 

ست حنا یا بارها اتفاق افتاده که باپیت اومدن کاران یه سپردم د ویی ب ه هامو 
 ترانه...
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گوشیشو جواب نمیده... حتمًا سر کالس داره و گوشیت رو سایلنته... کالست 

 تموم شه خودش بهم  نه میزنه...
 

روبرون ارسالن رو مبالن مشیی نشستم هردو خیلی جدن داریم نقشه هایی 
بران خم شدددن  رو که کار تیم ماسددت بررسددی میینیم... کوتاهی میز و اجبار

ستن و راه رفتن دارم دچار کالفیی و  ش صان ون شه  منی رو که عادت به همی
با مهدون سددروکله  نه دارن  مالی و اردالن مصددرا کمر درد کرده... مشددداور 

 میزنن...
 

 هاوش رون مبل تک نفره کنارم میشینه...پون کالفه ان مییشه...
 

 د خسته نباشید...
 

س سالن فقط  ر بلند میینه و یه نگاه به اون و یه نگاه به من سر تیون میدم و ار
میینه و من اصواًل مهارت خاصی تو خوندن نگاه آدما ندارم... درست برعیس 
حنا که میتونه بران یه نگاه گذارا یه طومار بنویسدده... من فقط معنی نگاههان 
شنا  سفر بودم میدونم... که اونم به خاطر آ سالها هم  شون  سایی رو که باها ک

 دن تدریجیه...ش
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 د مشیلی که ادعا میینه مهندساش روشون تفکید دارن رو تفیید میینین؟؟؟
 

 ارسالن د چی میگی... مثل اینیه تومم باورت شده یه مشیلی هستا...
 

 هاوش د خوب آدمیزاده و اشتباه دیگه... آخه هیچ ر مه کوتاه نمیاد....
 

ساب کرده دیده چیزن که براش می سالن دددد مرد  ح سیرش نمیینه ار سه  ما
نمیدونه چه طور بزنه  یرهمه چی... وگرنه این کارا طراحی بهترین مهندسددان 

 این شرکته... هیچ حرفیم توش نیست...
 

شه ها مورد دارن... یه بار  ست دردش چیه... یه بار میگه نق صاًل معلوم نی دددد ا
شتر ا   شیل داره... یه بارم میگه بار مالی پروژه بی شهردارن م ه که چیزیمیگه 

 مشاورا برآورد کردن...
 

 د گفتم که مرد  مینواد بزنه  یر کاسه کو ه همه چی....
 

 د هم ین مشیل و رفتار غیر حرفه ان ا  هر دو طرن بعید بود...
 

من که تا به حال تو سیوت همزمان با بررسی نقشه  یر دستم که مال ارسالن 
داشددتم به میالمشددون گوش میدادم وارد  نامداره و به شدددت تحسددین بر انگیز

 میدون میشم...
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سنت و غیر  ابل پیت بینی نبودا... ا  تملقا و چاچلوسیاش  دددد هم ین چیز 
معلوم بود با اولین چیزن که به مزاجت سددا گار نباشدده خودش برامون تبدیل 

 میشه به یه مشید...
 

ر فضددلم صدددان گیتار  دن حنا که گذاشددتمت  نه خور گوشددیم مانب اغها
 میشه... ا  اونجایی که میالممون خصوصی نیست ا  جام بلند نمیشم...

 
 د سال گلم خوبی؟؟؟ خسته نباشی...

 
ددددد سددالم عروسددک خوبی تو... اولین رو  کارن بعد این همه بنور بنواب 

 خوش میگذره...
 

 د نگو... جات خالی... ببنت میدونم سر کالست مزاحم شدم...
 

نم دوباره باید برگردم سر کالس... یه شاگرد خنه داشت د بگو مزاحم جان اال
 دیونم مییرد... گفتم هم نفس بگیریم... هم من یه سر به مزاحمام بزنم.

 
لبنند: کوفت حاال من یه چی گفتم تو چرا به خودت میگیرن... کالسددت کی 

 تموم میشه؟؟؟
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 ا...اونج د این آخریشه... میرم دنبالت... ولی میریم پیت عزیز گفته بریم

 
 د واسه چی؟؟؟

 
 د  نه  د گفت آش رشته بار گذاشته ش  بریم اونجا.

 
 د آخ جون... پس تا ش  مواغ  پسرکمم باش... جون تو و جون آبتینم...

 
 د ش  میبینمت

 
 د بان.

 
به حرفام  بدون هیچ رودروایسددی داره  هاوش  یه  ج  ا  این  طب میینم و تع

 لی راحت برو ش میده...گوش میده... ومتعجبتر ا  اینیه خی
 

 د آبتین خوبه؟؟؟
 

 د مرسی.. سالم داره... آره خوبه...
 

 د پسر فهمیده ایه آدمو با بپگیاش آ ار نمیده...
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 ومن تعارن ندارم که پسیم محشره...

 
 د آره پسر فوق العاده ایه... خیلی فهمیدست... نعمت بزرگیه فهمیدگیت

 
ران اطرافیانت... و من امیدوارم این  یاد و وا عًا نعمت بزرگیه فهمیدگی اون ب

فهمیدن بعدها بران خودش نشدده درد... ومن میدونم مشددیل این دو شددرکت 
 آخرشم با دست  انون حل خواهد شد...

 
بحث با مهدون بی نتیجه میمونه... وشاید به خاطرحتک پرده هایی که نریمانا 

 سعی در حف ت داشتنو نا موفگ بودن بدترم شد...
 

سر  همگی شون رو  صمیم سته و کالفه ا  هم خداحاف ی مینیم... نریمانا ت خ
 شیایت ا  مهدون رو جدن کردن...

 
 
 

شینو کج میینم... کمی دوره... .و کمی دیر... خدا  سر ما به طرن خونه عزیز 
 کنه حنا وترانه چیزیا  اون آش بران منم گذاشته باشن...
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 نها تنها ا  گلوت پایین نرفت؟؟؟دسالم عشقم... با  تو آش رشته پنتی و ت
 

 د سالم به رون ماهت نفسم... خوبی دخترم؟؟؟خسته نباشی مادر...
 

ددد خوبز خوبم... مگه میشه تو به فیرم باشی و من بد باشم... تو چه میینی با 
  حمتان ما مهربون؟؟؟

 
ددد مادر شماها واسه من رحمتین... ا  یه سنی به بعد دلنوشیا و سرگرمیان آدم 

سران نوه د سنی به بعد درد ست... ا  یه  سرگرمیان جوونی نی یگه خوشگذرنیو 
و نتیجه میشن بزرگترین دلنوشی آدم... شما و دردسراتون بان من بون  ندگی 

 میدن مادر...
 

 د  ربون شما و دلنوشیان پیریتون و خود پیریتون بشم من...
 

 در کن...د خیله خ  بسه  بون رینتن... بیا یه چان بریزم خستگی 
 

 مینندم: چشم... ب ه ها کجان؟؟؟
 

 د تو حیاطن... آ اجونت  ده به سرش بساط چهارشنبه سورن راه انداخته...
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 د وا عًا؟؟؟ تون بهمن ماه؟؟؟

 
شده بود داره با آتیت ا   دددد آره مادر ... کمد  دیمی مون  یادن  هوار در رفته 

 خجالتت در میاد...
 

اد خونه و  نگشددو ا  هم جدا کنه داره کمد ددددد همون آ ا جونی که دلت نمی
  دیمیشو آتیت میزنه؟؟؟

 
 د آ اجونته و رفتاران خاص خودش...

 
 د اومممم... چه بویی راه انداختی عزیز...

 
 د دیر اومدن مادر ما شاممونو خوردیم... بیا تومم بنور...
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که حاال  آشددی که جلو رومه شدددیدًا اصددرار به یادآورن یه خاطره شددیرین داره
 تبدیل شده به تل*خ*ترین خاطره ممین...

 
 آخ که ابینم عاشگ آش رشته بود... درست مثل من...

 
ست  ست مثل ارس... و آخ ارس... آخ ا  د ست برعیس آبتین... وآبتین در در

 تو...
 
 
 

سددعی دارم سددر تصددمیمم بمونم... من نمینوام با یادآورن لح ه لح ه هان 
دم و دیگران تلخ کنم....سنته... وم ن مینوام جلون آبین  ندگی رو به کام خو
 این سنتی  د علم کنم...

 
 
 

آش رشددته عزیز کمی مزه  هر میده ولی فوق العادسددت...این خوشددمزه ترین 
 هر دنیاست...رون سماورش برام گرم نگهت داشته....و مثل همیشه بران من 

شم رینته....ناخن ست تون آ شک متنفرم کمی ما ی یی هم به کتلتکه ا  مزه ک
 که بران آبتین متنفر ا  ش رشته درست شده میزنم...
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همگی سددعی داریم به رون خودمون نیاریم که همگی متوجه جان خالیه یه 
 اطلسی هستیم... و تا آخر شبم به تالشمون ادامه میدیم...

 
 
 

کنار این تالشا و جان خالی که هنو  خیلی پررنگه ش  تلخ اما خوبی سپرن 
 شه...می
 
 
 

عزیز شاکیه که این و ت ش  ا  این سر شهر تا اون سر چطور مینوایین سه تا 
دختر تنها برین... چه کاریه شددبو همین جا بمونین و صددبح ا  همین جا برین 

 سر کاراتون...
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وما ترجیح میدیم به جان اینیه صبح  ود ا  خوابمون بزنیم و تو سرمان صبح 
ن سددرمارو همین حاال به جون بنریم و ا  خواب تا اون سددر شددهر بریم... ای

 شبمون بزنیم... خواب صبح شیرینتره... یه دیقشم یه دیقست...
 
 
 

و عزیز هیچ و ت عادت ننواهد کرد که سه تا دختر تنها ا  ین سر شهر تا اون 
سر شهر رفتن که هی ی چند ساله که ش  و نصف ش  دارن تنها تنها تو این 

ر شهر  ندگی میینن... غر میزنه به جون آ اجونی که وسط ا  اون سر تا اون س
 هفته ه*و*س آش رشته کرده...

 
 
 

ستیک بعدا   صبح و کالس ژیمنا صرار عزیز آبتین بی خیال کالس رباتیک  به ا
غهرش میشده و تصدمیم میگیره پنجشدنبه و جمعه رو نوه اونا باشده....ومن که 

چند و ته عادت کرده به یه خط در میون سر کالس  میدونم تو این سنتیان این
 رفتنا و همدم یه  وج پیر بودن آ ادش میذارم...
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نهایت سددعیمو میینم که به مو ب برسددم سددر کارم و درسددت تو آخرین دیقت 
 موفگ میشم که راس ساعت برسم...

 
 مو ب ورودم  نه میزنم به مدیر کالسددان رباتیک و غیبت آبتینو اطالع میدم و

ضیح میدم... ومیگم که به  شرایطت و علت این همه آ ادیت تو کمی در مورد 
 شرایط عادن برگشتنت خیلی طول ننواهد کشید...

 
 و همزمان با من ارسالن و اردالن نریمان هم سر میرسن...

 
شده...  شده و ن شیو  طب کرده و نیرده... ا  حنا درو  سالم کرده و نیرده... گو

 رو صفحه موبایلم... اسمت میاد
 

 د الو حنایی سالم چی شده؟؟؟
 

د سالم عروسک... هی ی شمیم  نه  ده بود  رار پیست اسیی بذاره... گفتم 
 ا ت میپرسم خبر میدم...

 
دددد اول صبحی  ده به سرشون خوب یه ساعت دیگه  نه میزد... تو این سرما 

 چه اسیی ان؟؟؟
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.. در ضددمن ببنشددید که تو دددد شددمیمه دیگه و ت و بی و ت سددرش نمیشدده.
تابستون نمیشه رفت اسیی... فصلت تو  م*س*تونه... در ضمن شمیم گفت 
نه و نو نیارن... فقط  نه  ده که خبر داشته باشی حاضر شی... آبتینم که پیت 

 عزیزه... میریم خوش میگذرونیم برگشتنی اونم ا  اونجا برمیداریم...
 

صاًل نفهمیدم کار خود شتنا... ال ا ل داخل دددد جون تو من ا ته ها این  رار گذا
 شهر  رار میذاشتی... تو نمیدونی من ا  سرما متنفرم؟؟؟

 
ددددد به خدا من فقط پیشددنهاد یه دور همی رو دادم جاشددو خودشددون تصددمیم 

 گرفتن...
 

 د خوب حاال  نه  دن به من که چی؟؟؟
 

 د هی ی گفتم خبر داشته باشی واسه فردات برنامه نذارن...
 

 کی...کیا هستن...د او
 

 د ب ه هان خودمونن با دوستا و نامزداشون...
 

 د کار بار؟؟؟
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 د نه مرسی که رومونو  مین ننداختی...
 

 د ا  شماها مرسی که به فیرمین...
 

 د بان...
 

 د مواغ  خودت باش...
 
 
 

ن  وم کرد انگار ژن گوش وایسددادن تو خون نریمانا ارثیه که این دوتا اینجورن
 رو منو موبایلم...

 
 اردالن د فردا  راره برین اسیی...

 
 د بله با اجا تون...

 
 د خوش به حالتون... مام خیلی و ته نرفتیم...

 
 «منت ر یه تعارن ا  نوع اومد نیومدش که نیستی احیانًا؟؟؟» 
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 د خوب شمام تشریف بیارین...

 
 د دوستاتون ناراحت نمیشن؟؟؟

 
 «ختمت؟؟؟دیدن خوب شنا» 
 

د نه... ب ه هان الرژین... تا ه هر کی مینواد با خودش مهمون میاره... کسی 
 به کسی کار نداره... انقدر  یادیم که نمیدونیم کی ا  خودمونه کی مهمون...

 
 د پس اگه مزاحمت نیست منم فردا باهاتون بیام...

 
یحی... یه تفرنگو انقدر دست و پا چلفتی هستی که منت ر منو دوستام واسه »

سیی میان  شدما... تو فقط بران ا شتیا ت بران دیدن ترانه ن صاًل متوجه ا منم ا
 «نه دید  دن ترانه...

 
 و چه خوب که ترانه بزرگ شده و تو این جور موارد پنته عمل میینه...

 
ددددد خواهت میینم چه  حمتی رو پاهان خودتون میاین دیگه... کولتون که 

 ...نمیینم...  دمتون سرچشم
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 و صدان هاوشه که میپرسه ؛ فقط اردالن دعوته؟؟؟...
 

 و اینطورن میشه که ما بران فردا سه تا مهمون داریم به صرن اسیی...
 
 
 
 
 

 برخالن تصورم... وبرخالن بی رغبتی که تو اون لح ه سر ریز شد تو دلم...
 

شه گفت ی سه تا مردان نریمان که می ضور  شه با ح  هرو مون خیلی هم بد نمی
 کلیسیونن ا  مردان نریمان با خوصیتا غاهرن و اخال ی مفاوت باهم...

 
 این دور هم بودن باعث میشه بیشتر با اونا آشنا بشیم...

 
سائل مربوط به  سئولیت و خجالت و کاًل م ین و حس م و ا  فا  دیگه ان جز دز

 گذشته بشناسمشون...
 

شمت  ل  مهربون شه گفت اردالن کنار دودو  دنان چ و خاکی ان داره...  می
 و و تی کنار ترانه  رار میگیره کنترل چشماش کمی بیشتر میشه...
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هاوش سرشار ا  مردونگی و حس مسئولیت در مورد همه بنصوص بران منو 

 هم خونه هامه... وحس میینم رنه نگاهت به حنا کمی آ ارم میده...
 

 درت بدنی فوق و ارسددالن سدداکت و ماهر تو اسددیی با اون  امت برا نده... 
العاده ان داره... و تنها راهی که میتونه باهاش توجه کنه یه نگاهه... نگاهت 

 هرچی عمیقتر... یعنی توجهت بیشتر...
 

شتباه میینم که هاوش کنار رنگین کمون تون نگاهت به حنا ا  عمیگ  شاید ا و 
 ترین نگاه هان ارسالن که نسی  منه تو آ اره...

 
 ینم تنها نیستم...چند رو یه که حس می

 
 حس میینم ییی سایه به سایم میاد...

 
 و من ا  این موضوع اصاًل خوشحال نیستم...

 
 خوب حقیقت اینه که کمی هم میترسم...

 
 من یه  ن جوون... و بی تعارن  یبا هستم.
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و تی میگم  یباد این  یبایی فقط وصددفی ا  اوضدداع  ندگیمه... خیلی به بود و 
 ندارم...نبودش اعتقاد 

 
 و حتی فیر میینم با نبودش راحت تر میشه  ندگی کرد...

 
 اینطورن به حال خودت میذارنت... سربه سرت نمیذارن...

 
ولی و تی شیل من باشی بهانه ان هست واسه اینیه راه و بی راه حرن بشنون 

 تو کوچه خیابون...
 

عاع و سوادتو تحت الش و تی یه مهندس توانا و باهوشی  یبایی چهرت دتوانایی
  رار بده...

 
 وجودت کمتر و چهره و صدالبته اندامت بیشتر دیده میشه...

 
 گاهی ممینه که مثل من به جایی برسی که ا  این همه  یبایی متنفر بشی...
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ضافه  شی ولی ترجیح میدن این یه نعمت به ا شیر با ست ندارن نا  گرچه دو
 ودر ا اشم چیزن ننوان... همه پسونداشو ناشته باشی

 
همینیه که پس ونداش نباشه خود به خود خیلی ا  چیزایی که ا شون خوشت 

 نمیاد ا   ندگیت حذن میشن...
 

و این یعنی داشددتن آرامت مطلگ...  یبایی بران من ره آوردان خوبی نداشددته 
 هرگز...

 
 
 

  ن بودن گاهی خطرناکه....
 

 جوون بودن خطرناکتر...
 

ودن ا  همه اینها خطرناکتر و ...من همه خطرنا  هارو مثل اکثر  نان و  یبا ب
 ایرانی باهم دارم...

 
 این باعث ترسم میشه...
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به شدددت به اینیه میگن آدم ا  ناشددناخته ها میترسدده معتقدم... پس تصددمیم 

 میگیرم چیزن رو نا شناخته نگذارم...
 
 
 

 میینه...مینوام ا آشپزخونه بیرون بیام که با م شروع 
 

 د راستی نفسی امرو  ماشینو نبر... ییم کار دارم...
 

د با  شروع شد؟؟؟ بابا چرا یه لگن واسه خودت جور نمینی مارو راحت کنی 
 آخه...

 
 د غرغر الیی نین... پولم هنو  کمه... آبتین خالهد توروهم خودم میرسونم...

 
 یه نگاه طلبیار بهت میینم... خندش میگیره...

 
 له خ  بابا اول تورو میرسونیم مگه نه آبتین...د خی

 
 آبتین د آره مامی توروهم میرسونیم گریه نین...
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دددد وروجک سر به سر من میذارن؟؟؟ مینوان ماشینمو ببرم خودتو خالت با 

 اتوب*و*س خماریاتونو غی کنین؟؟؟
 

 غت غت میننده... ا  ته  لبم خوشحالم میینه خنده اش...
 

نم کسر شفنتون نمیشه ا  اینیه سوار  راضه ما شین؟؟؟ شما د در ضمن حنا خا
که نمیتونی به کمتر ا  پورشه رضایت بدن؟؟؟ کم تو عم نیستی که... خرما و 
شه... تا  شه هم آن نانی با خدا رو یه جا مینوان... هم باید پولت ا  خودت با

 خرما و خدام یه جا جمب شن پدر من بدبنتو درمیارن...
 

غرغر میینم آماده میشددمو خودمو تبدیل کردم به یه سددورژه خنده همینطور که 
که حاال ترانه ام بهشددون ملحگ شدددن و میشددنوم که تو نبودم دارن سددر به سددر 

 میذارن ومینندن...
 

 این خوبه که من بتونم کسی رو خوشحال کنم...
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 نمیدونم د یقًا حیایت همزمان رسیدن من با نریمانا چیه...
 

ندا ه کارفرماهام و ت شددناسددم یا کارفرماهام به اندا ه یه کارمند یا من به ا
 معمولی بی خیالن...

 
 
 

هاوش با دیدن ماشینم اول متوجه نمیشه که راننده حناست مینواد راهو به من 
 بده تا اول وارد پارکینه بشم...

 
شه میفهمه جان این ست مینوام وارد ب شاره د شه و من با ا  اما نزدییتر که می

 ماشین امرو  تو دل شهره نه تو پارکینه شرکتت...
 
 
 

 هوا سرده... و من با م تا  یام  یامت ا  سرما متنفرم...
 

 حنا مینواد پیاده بشه و با استاد نریمان محبوب من احوال رسی کنه...
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اسددتادن که تو این درگیریهان اخیر با مهدون بیشددتر ا   بل میشدده تو شددرکت 
 تو نبودنهان آبین خیلی بود... خیلی...دیدش... استادن که 

 
استادن که هنو  بابت نبودنهان ارس و بودنهان ب ه اونم نه ییید بلیه دوتا یه 

 توضیح تو نگاهت طلبیاره...
 

 و به خاطر راحتی من ...
 

 و با استادن تمام...
 

 با صبورن ستودنی...
 

 و با پدرنگی هاش ...
 

 تو بیمارستان ا م نپرسیده... حتی یه کلمه هم ا  بعد ا  اون رو 
 

 بینودن که کسی محبوب کسی نمیشه...
 

 محبوبیت خرج داره...
 

 و استاد من شدیدًا تو ولنرجی مهربونیها استاده...
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 استادن که حسابی آبتین منو جذب خودش کرده...

 
 
 

ا که من و حن ومن خوشددنود ا  اینم که پسددر  من بران یادگرفتن مردانگیهایی
وترانه و تمام مردهایی که تو  ندگیم نیسددتن دنمیتونیم یادش بدیمد دورو برش 
مردایی مثل آ اجون و استاد و هاوش و اردالن و حتی ارسالن... و حتی محمد ز 

 شاگرد سوپر محله ایمون رو داره...
 

 هومن ترجیح میدم پسددرکم مردونگی هان کج و معوج یاد بگیره تا اینیه بین ی
 عده  ن  نونه بزرگ بشه...

 
 
 

گ*ن*ا*ه مردونگیهان کج و معوجشددم گردن مردایی که یه بودن بزرگ رو به 
  ندگی من و این ب ه بدهیارن...
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ید  با نه  جان ا  این نمو نه و بگم آبتین  که نمیتونم مرد بنرمو ببرم خو من 
که اگر م یدا نمیشددده این رو ها مرد...  یاد بگیرن... پ هارو  یشدددد مردونگی 

 مینردم... به هر  یمت که شده...
 
 
 

آبتینم مینواد پیاده بشه و با استاد چند کالمی هم کالمی کنه... اجا ه نمیدم... 
 نمینوام تو این هوایی که ا  سو شت متنفرم دم به دیقه هوا به هوا بشه...

 
 
 

 گردن مییشم... کمی من
 

 گردن مییشه... کمی اون
 

عق  و جلو لبامون کمی شددبیه ب*و*سدده به هم  وجایی وسددط دوتا صددندلی
 مینوره...

 
سه کنم... تا  شونو غرق ب*و* صورتا شتم  شون عادت دا ومن ا  همون نو ادی
حاال که فر ی نمییرد لبشون و ب *و*سم یا ابرو... یا دماغ... یا گونشونو... نه 
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ب*و*سه وجود نداره... فقط یه  !گونشونو نه... گونشو... دیگه گونه هایی بران
 نفر... ابتین فقط یه نفره...

 
 
 

شده تا مارو ببینه... داره با حنا  ستاد جلوتر ا  در پارکینه پیاده  شم... ا پیاده می
 احوالپرسی میینه...

 
 د سالم استاد... خوبین شما؟؟؟

 
 د سالم دخترم ممنون... تو خوبی؟؟؟

 
 د به لطف شما... خانمتون خوبن؟؟؟

 
سر بزنی بی  دددد ا  احوال چرسیان شما جونان با معرفت... تو نمینوان به ما 

 معرفت؟؟؟
 

نه  ندگی میی ما   نه شدد که تو خو هامونی  یدن  ید بگم ا  د با و من چطور 
 میترسم؟؟؟
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هامونی که دوسددت دارم به جان آبین بو کنم تپشددهان  لبشددو... بشددنوم اون 
شتر ا   بل رنه  سمت عذاب  لبو... و دوم نیارمو... بی شمارو به  نگاه هاوش 

 وجدان بسرونم؟؟؟
 
متوجه نشدددن اسددتاد که هر رو  که هامونت داره  نده تر میشدده... هاوشددت » 

کرختر تر میشه ا  دیدن منی که نا خواسته و بدون اینیه به رون خودم و دیگرن 
 «بیارم کرختم؟؟؟

 
 
 
 
 

 مهندس هاوش نریمان هم بهمون ملحگ میشه...
 

صتی که احوالپرسی ما با اون ایجاد شده نهایت استفاده رو میینه و استاد ا  فر
 میره سراغ آبتین...

 
ومن فیر میینم آیا  لبی که تو سددینه هامون میتپه باعث شدددده آبتینم اینطور 

 هامون وار دوست داشته بشه؟؟؟
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 و... و.... و من کمی ا  حس نگاه نوا شددگر هاوش ا  ن ر خودم رون موهان
 رمز نصددف بیشددترش بیرونز المصدد   یادن متناسدد  با چشددمان آبی رنه 
المص  حنا حسی مثل مار گزیدگی بهم دست میده... چیزن تو دلم میریزه... 
مدت هاست که میریزه... اینبار چیزن شبیه... رفا ت... شبیه ارس... ارس تو 

 دلم میریزه... حنا تو دلم میریزه... هاوش تو دلم میریزه...
 
 ددددددددددددددددددووووفف ففففففف....پ

 
 به اعتقاد من بعضیا به دنیا اومدن که خدا باهاشون اطرافیانو تنبیه کنه...

 
 ییی ا  اون بعضیا  طعًا مهدویه... مرد  دندون گردز هیز...

 
 
 

در گیرن نریمانا با اون باعث شددده کار من و ییی دوتا ا  مهندسددان شددرکت 
 حسابی  یاد بشه...

 
 ه بی اره آ ایون نریمان یه سره درگیر اونو ادعاهان نا معقولشن....آخ
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به حنا  نه میزنم و خبر میدم که دیر برمیگردم... و کلی غر میزنم که من تو 
 این بی ماشینی تو این هوا و این مو ب ش  چه غلطی باید بینم؟؟؟

 
 
 

له... ی نا معقواین و ت ش  بران تنها بودن یه  ن جوان وتنها تو خیابون اساس
 بنصوص  نی که حس میینه چند و تیه مو ب راه رفتن تو خیابون تنها نیست...

 
 
 

 دوست دارم ا  ارسالن خواهت کنم منوبرسونه...
 

 اون ومن آخرین نفراتی هستیم که طبگ رسم این چند و ته موندیم تو شرکت...
 

 اما ناخوانا بودن رنه نگاهت...
 

 که با اون همه ابهت و شیک پوشی رو به رو میشم... ناخواناتر بودن من و تی
 

 و خوب اینیه دوست ندارم چتر با  هار ودختر آویزونی به نطر بیام...
 

 مانب میشه نیتم ا  تو کلم به  بونم برسه...
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ترجیح میدم امشدد  کمی هیجان تجربه کنم... واگه بشدده به تصددمیمم بران 

 وشونم...روبرو شدن با ناشناخته ها جامه عمل بپ
 
 
 

 همینطورم میشه... من فرصتشو بدست میارم...
 
 
 

ترس به دلم چنه میندا ه... ا  اینیه مطمئن میشددم تو این پرنده پر نزدنهان 
صله ا  من  ستم... حس میینم مردن رو که با فا سردز بهمن ماه تنها نی خیابونز 

 میاد...
 

 مردن که سایت میگه مرد ضعیف الجثه ان نیست...
 

 میدونه که ا  هیچ منلو ت به اندا ه مرد جماعت نمیترسم... و خدا
 

 ولی من یاد گرفتم با ترس هام روبه رو بشم... و کنار بیام...
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کمی  دم تند میینم سر کوچمون... تا تو پیچ خیابون به کوچه  ایم بشم... من 
 نه یه دانشمند هسته ایم...

 
 نه یه چهره سیاسی...

 
بابان پول دار که بشدده بهت به چشددم یه منبب اخابن نگاه  و نه حتی دختر یه

 کرد...
 

صی تو  شگ پروپا  ر تا اونجاییم که میدونم بر خالن ادعاهان مدعیان هیچ عا
  ندگیم نیست...

 
 پس باید بفهمم علت این  ایم باشک با یارو...

 
 
 

 صبر میینم تا بیاد...
 

ه که شددداید اونم ا  من صددددان  دمان آروم و با احتیاطت نشددون ا  این دار
 میترسه...
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و اینو و تی مطمئن میشددم که پیچ خیابون اصددلی به کوچه رو رد میینه و منو 

 منت ر خودش میبینه...
 

 هاج و واجیت...
 

 رنه پریدش... که  یر المپ تیربرق کمی اونطرفتر کاماًل واضحه...
 

 ومن... من فیر هر کسی رو به منم راه میدادم اال این...
 
 هنه میینم....و 
 

نمیتونم حالجی کنم د یقًا من چه سنمی با یه ب ه هیجده ددد نو ده ساله میتونم 
 داشته باشم...

 
 «آخ که انت ار هرکسیو پشت این پیچ داشتم اال تو ارمیا محمودن...»
 

 ترس نیم ساعته ان که تو این تعقی  و گریزا تجربه کردم...
 

 تا ه بالم بهم دست داده... شوکی که ا  دیدن این
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 سرما...

 
 گرسنگی...

 
همه و همه دسددت به دسددت دادن تا حس کنم خون تو رگام یخ  ده... وحس 

 میینم همه محتویات معدم راه دهنمو پیت گرفته....
 

ارمیان حیرونترا  منو پس میزنم و به همون سددرعتی که محتویات معدم اومده 
مت جوب آب. ندار تو دهنم هجوم میبرم سدد تا کمر دوال میشددم و دار و   ..

 هاضممو توش خالی میینم...
 
 
 

برمیگردم سمت دستی که یه بطرن آب معدنی رو  اطی یه عالمه بهتت کرده و 
 به سمتم گرفته...

 
شبه خواب نا آرومو ا ش  هم ین نگاهت بی رنگه انگار این من بودم که چند 

این بابت ا ش شاکی باشم... ولی گرفتم... خوابان من ا  اولم آروم نبود که ا  
 همون خواب کم و نا آرومم اون بهم حروم کرده...

 



  254 

 

 انگار اون بوده که نمیدونسته کیه که رو هاست پا به پاش همه جا میره...
 
 
 

 هی ی... هی ی به بهنم نمیرسه بگم...
 

 هی ی... هی ی نمیگه...
 

باورن نا مال  مه  فقط در ک با وجود اون ه ته بهم...  جالتشددو دوخ گاه پر خ ن
 خجالت نگاشو نمیگیره...چشماش بین دوتا چشمام دودو میزنه...

 
چشددمایی که به ن رم رنگشددون و الیه خیسددی که روشددون حس میینمد خیلی 

 آشنا میان...
 
 
 

برخالن اینیه هیچ و ت یادم نیومد هاوش و پسددرعموهاشددو کجا دیدم و تا 
شمیم ی شدم... گیج و تی  شون روبرو  ش  دربند آخر باها ادآورن نیرد که تو 

 این همه آشنایی بودم...
 

http://www.roman4u.ir/


 255 ستیدر جگر خار

 این نگاهو  ود میشناسم...
 

 تشنیصت میدم تو اون سو  ش   ده  م*س*تون...
 

 آدم نمیتونه نگاه خودشو نشناسه...
 

 من خودم رو ن صاح  اون نگاه بودم...
 

 ده تو تن یه نوجون...رو ن که بزرگتر ا  یه نوجون بودم حبس ش
 

 رو ن که هی یس رنه نگاه منودر  نیرد مگر ارس و حنا...
 

 رو ن که اون همه در  نشدن و محبت ندیدن بی اره کرد منو...
 

 آتیت انداخت تو دامن آرامت  ندگی نه چندان دل س  ولی آروممون...
 

ساده مال یه جوون  سال پیت خودم که حاال روبروم وای ست این نگاه چند  نابغ
 با چند تا جایزه جشنواره خوار می...

 
 چیزن که عالرغم آن کیو منز شبیه به آن کیو اون هیچ وفت نسی  من نشد...
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این جوان با دوتا ثبت اختراع روبه رویی همون مربی کالسان رباتیک آبتینه که 
 به جان استاد  بلیت اومده و من بیشتر ا  دوبار ندیدمت...

 
یه مام این  هان نو ده  و تو ت نه موفقیت که دیدم  بارها بزرگترین چیزن  عالم دو

 سالگیت...
 

 و نه  یبایی بیروجوانت...
 

 نه اندام ور یده و تر و تا ش...
 

 ونه حتی ثروتی که ا  سرورون لباسان مارکت میبارید بود...
 

 فقط نگاهی که عمیقًا لمست مییردم...
 

 ودم...و هوش عاطفی باالیی که تو نگاهت حس کرده ب
 

 هوش عاطفی که به واسطه وجود ابین و بویژه آبتین خوب میشناختم...
 

 هوشی که رو گارن عجی  باعث آ ار خودم شده بود...
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 عجله ان واسه  ضاوت عجوالنه ندارم...
 

 و ایب همیشه اونطور که به ن ر میان نیستن...
 

  ندگی خود من نمونه بار  این درست به ن ر نیومدن و ایعه...
 
 
 

با آبی که نمیدونم ا  کدوم مغا ه خریده تلنی دهنمو شددوت میینم تو جوب 
 آب...

 
 
 

 د چی شده؟؟؟ واسه چی چند رو ه منو دنبال میینی؟؟؟
 

شه رو ن تو نگاه من به پدر  ست ندارم معنیت اونی با سیوت و یه نگاه که دو
 آبتین و آبین بود...

 
 ا  من... د باتومم آ ان محمودن... چی مینوان

 
 با آرومترین صدان مردونه میناله: هی ی نمینوام...
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به هییل تنومند و جوانت نمیاد شددددیدًا  ومن ا  لر ش صدددداش که اصدداًل 

 میترسم... ا  این لر ه بوهان خوبی به مشام نمیرسه...
 

 د هی ی نمینوان یه هفتست دربه در منی؟؟؟
 

که ح گاه من  قدر ب سدددت تو ن ند جوان ان ند این تنوم تی ا  مرد بودن و تنوم
 بودنت نمیترسم...

 
هی ل  میزنه بگه... ولی منصدرن میشده... اما نگاش... آخ نگاش... هنو  به 

 منه... کثیف نیست... اما هشدار دهندست...
 

گاه مردا میتونم ببینم  با بودن تو ن عدا  بیسدددت و سددده سدددال  نونگی و  ی ب
ه نه... تن یا نه  گاهی موج میز که نمیتونم میزان  *ث*ا*ن*ت تو ن گاهی  ا ن

آلودگیشددو تنمین بزنم همون نگاه ارسددالنه... وگرنه شدداگردن کردن تو رکاب 
 حنا کمی ور یدم کرده... هرچند که راه  یادن دارم بران رسیدن به گرد پاش...
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ددددد چیه؟؟؟ چی مینوان ا  من که نصددفه شددبی من و خودتو آواره خیابون 
 کردن؟؟؟

 
 ماشینم ندارن گفتم باهات بیام اتفا ی برات نیوفته...د هی ی دیدم تنهایی 

 
صرن ن ر کنیم که کم  دددد چه اتفا ی  رار بود برام بیوفته مثاًل... البته اگه ا  تو 

 مونده بود سیتم بدن و هنو م نمیدونم دردت چیه...
 

ن تو   با م نیت میینه و میره تو خلسه رو ه سیوت ... واین رو ه سیوتز فریاد
 نگاهت گویا تر ا  اونه که بنوام نادیده بگیرمت...

 
 نگاه... نگاه... نگاه...

 
 ومن میدونم رو ان سنتی رو با این ب ه در پیت دارم...

 
مثل رو ایی که این نگاه تو چشددم من رو ان سددنتی رو بران همه به ارمغان 

 آورد...
 

 اصرار بی فایدست... اینو راحت میفهمم...
 

 وسنته بران حفظ رو ه سیوتت... اینو مینونم... نیتت صفت
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 رو ان سنتی در پیت داره این بشر... اینو حس میینم...

 
 
 

 مقابله به مثل میینم و سیوت اختیار...
 

 راه میفتم به سمت خونه...
 

 چیزن ا  این ب ه نسیبم ننواهد شد...
 

 دنبالم میاد...
 
 
 

 یارم میره سمتت...کلید میندا م در با  کنم... نگاه بی اخت
 

 انقدر ب ه تر ا  منه که نگران دیده شدنم با اون نیستم...
 

  بل ا  اینیه برم تو صداش میاد...
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 د نفس خانم....

 
 اسم کوچییم؟؟؟ آبین دیگه چیا بهت گفته؟؟؟ بعید بود ا  عا لیم...

 
 شجاعت نگاهت مصممه: من شمارو دوست دارم...

 
رو لباش و به سددرعت یه کمیاگر تو دود و  حرن دلت ا  نگاهت جارن میشدده

 دم ورداش گم میشه...
 

 حال خرابم خرابتر میشه... این بشر رو ان سنتی در پیت داره...
 

 و چه فاجعه نا  که من عامل اون سنتیها خواهم بود...
 

 خدایا کمیت کن بران ا  سر گذروندن این رو ا... حالشو ا  حاال میفهمم...
 
 
 

 گا میفهمه که ت  دارم و باال آوردم...حنا با اولین ن
 

 اون ا  یه مادرز ماهر تو خوندن ب ه هاشد ماهرتره تو خوندن من...
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 ومن شدیدًا نیا  دارم تجربه امرو مو با ییی در میون بذارم...

 
سنت ترن رو بران من کنار  سنتی که اون جوون در پیت دارهد رو ان  رو ان 

 گذاشته...
 

 نیست...
 

 ست...همه جا نی
 

انگار اون راه به راه سر راهم سبز شدنا فقط مال این بود که اون دوستت دارم تو 
 گلوش گیر کرده بود...

 
 فقط ییی دو رو  بعدا  اون ش  همه جا میدیمت...

 
 بعدش...

 
 همینیه مطمئن شد خوب تونسته حضورشو اعالم کنه...

 
 همینیه مطمئن شد دیده شده...

http://www.roman4u.ir/


 263 ستیدر جگر خار

 
 .رفتاراش معقولتر شد..

 
 اون جمله فقط یه بار ا  دهنت دراومد...

 
 اما اون نگاه تو هر بار برخوردامون نوا شگرن میینه...

 
 اون باهوشه... میدونه که بران شنیده شدن باید سیوت کرد...

 
 اون نابغست... میدونه بران دیده شدن باید گاهی غی  شد...

 
ندا  د فه پس ا عاط ندا ه آن کیوش کرور کرور  به ا گاهی اون  که  اره.... و تی 

 میاد و یه شاخه گل تو دستشه...
 

 که اون شاخه گلو به من نمیده و بعد رفب نیا ش به دیدن و دیده شدن میره...
 

 اون جلو نمیاد... میفهمه ا ش بزرگترم...
 

بالم  بالی و ب گی دن که ا  سددر الا گاهت... میفهمم  نده نیسدددت ن آ ار ده
 نیست...
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ن پیشرفت اونقدر گزان  یمت هست که ننواد صرن کسی مثل اون و تت برا
 یه سرن الییهان پوچ بشه...

 
 
 

 ین الیی نبودنها...
 

 این ا  و ت طالیی  دنها...
 

 این نیا  به دیده شدنها...
 

 این گل ندادنها...
 

 این تو سیوت و ادب رفتنها و او مدنها...
 

 منومیترسونه...
 

 با هربار دیدن من میاد تو چشمت... این غصه و نم اشیی که میبینم
 

 منو میترسونه...
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به عرق  باشددده و  ود  میترسددم ا  اینیه حرارت تو نگاهت مثل ت  من تند ن

 نشینه...
 

میترسم این نم اشک حرارت این ت  رو گرفته باشه و اون بتونه این ت  مالیمو 
 ت ...دووم بیاره... نسبت بهت مقاوم بشه... و عادت کنه به حضور این 

 
 من به آینده این رفتها و اومدها خوش بین نیستم...

 
 ترانه د حاال مینوان چی کار کنی؟

 
د خودمم نمیدونم... کار به کارم ندارهد جلو نمیادد حرن نمیزنهد امیان حرن 

  دنو ا  منم گرفته این سیوت و حضور دورادورش...
 

 حنا د نفسی من کم کم دارم نگران میشم...
 
 نگران چددددی؟؟ د

 
ترانه ددد راس میگه نفس داگه شبی... چه میدونم جایی... تو خلوتی... فرصتی 

 گیر بیاره و بالیی سرت بیاره خا  کدوم گورستونو بریزیم سرمون...
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 د کدوم بال حنا؟ کدوم خا  ترانه؟ دارم میگم ب ست...
 

یه... اگه حنا ددددد نگو اینو حنا... اگه ب سددت ت  به  ول خودت تو نگاهت چ
 نگاهت حرارت داره پس ب ه نیست...

 
ترانه ددد گذشته ا  این ...امرو ه رو  دیگه تو این جور موارد ب ه مفهوم خودشو 
سه که بتونه به یه  ن غال   ست داده... همینیه یه مذکر جثت به حدن بر ا  د
بشدده... همینیه حس کنه مردونگیت نیا  به چیزن بجز  دن ریت و سددبیلت 

سر و داره تبد شه به یه خطر... اونم بران تو با این همه  یبایی...تویی که  یل می
 تهتو هم بزنی میشی یه خروار نا  و جذابیت...

 
 من گر نمیگیرم... من هیچ حسی ندارم ا  این تعریفان خواهر کوچولوم...

 
 د چی میگی تو؟؟؟

 
 حنا د راستت نفس منم باهاش موافقم...

 
اریم... نه تعریف... تو  یادن جذابی... خودت خبر ببین ما نه با هم تعارن د

ندارن ولی منی که ا  دور تماشدددات میینم میبینم نا ن رو که تو کوچیترین 
 حرکتات هست...
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ست که منی که  نفس گاهی غرافتات یه  نو مدهوش میینه... باور کن رو ن نی
حاال تو این  خدا...  گات کنم و نگم چی سددداختی  هررو  جلو چشددممی ن

صه... ش شن شده م سیت تا ه فعال  شاخیان ح رایط... تیلیف یه نوجون که 
اگه کنترلشددو ا  دسددت بده... اگه ش*ه*و*ت جوونیت به عقل پرو پیمونت 

 غال  بشه.............
 
 
 

 ومن حرفی جز سیوت ندارم...
 
 
 

 سیوتم میشه فرصتی بران هشدار بیشتر...
 

توانایی اغفال هر بنی بشرن رو داره...  حنا ددد ببین نفس اونم آدمیزاده و شیطان
شه...  سرسا  ب سره باش... ممینه درد شتر مواغ  رفت و اومدان این پ ییم بی

 باهاش روبرو شو تیلیفشو مشنص کن... ا ش بنواه راحتت بذاره...
 

 د نمیدونم چی بگم... ولی من خطرن تو رفتار و نگاهت حس نیردم...
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بار م یه  کار  که  نه ددددد اواًل  گه من برات ترا یاد ب یشددده... هی یسددم نم
خطرناکم...میدونی این پسددر با هوش باالیی که داره اگه روح مریضددی داشددته 

 باشه ا  هر دیونه ان میتونه خطرنا  تر باشه؟؟؟
 

در ثانی اصدداًل بیاین بی خیال این حرفا بشددیم... تا کی مینوان اجا ه بدن به 
سبز  این کارش ادامه بده... خیلی رو منه که ییی سر راهت  هی بیاد با یه گل 

بشدده و بدون هیچ حرن و کارن بره پی کارش... بندا که اون بلده چه طورن 
فیرتو مشددغول خودش کنه...باید جلوشددو بگیرن... اون حرن نمیزنه... تو 
هاش حرن بزن... ببین دردش  با یاد... تو برو جلو...  حرن بزن... جلو نم

 چیه...
 
 
 
بودن و ندیدن... ولی حنا دید رو ایی رو که منم گرفتار  ترانه جان تو که ب ه» 

این در  باال با سن کم شدم و این گرفتارن گرفتار یه نامرد کرد منو... من بهتر 
 «ا  هر کسی میدونم اون دردش چیه...
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د آره انگار بهتره باهاش حرن بزنم... دیگه داره طوالنی میشه این خاله با ن... 
به و ت خودش غلم اینطورن هم من اع به هم میریزه... هم اون داره  صدددابم 

 میینه...
 
 
 

 ومن تصمیم میگیرم باهاش حرن بزنم...
 

 من نمیذارمد من باعث بشم کسی به خودش غلم کنه...
 

با صدان دادو بی دادن که ا  بیرون میاد سر دردناکمو ا  رو نقشه ان که کالفم 
 کرده بلند میینم...

 
 خسته ام...

 
 ی نداشتم...ش  خوب

 
 تمامز تمامز ش  و داشتم به ارمیان جوون ولی  یادن پنته فیر مییردم...

 
 به اینیه درست مثل آبتین من هم سن خودش نیست...
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 به اینیه جلو رفتن من جسارتشو بیشتر کرد...
 

 به اینیه حرن  دنم باهاش رو شو تو روم با  کرد...
 

شده به اینیه حاال دیگه ا  رن به رن جلو م شتر ا   بل  شدناش که بی سبز  ن 
 خجالت نمییشه...

 
 به اینیه دیگه استرس سابقو تو برخورد با من نداره...

 
 به اینیه هررو  بهم سالم میده...

 
فت و من  بول نیردم  به سددمتم گر بار گلو  یه و تی دیرو  بران اولین  به این

ون هاوش و گلبرگاشو جدا کردو رینت جلون پام... اونم جلون چشمان حیر
 ارسالن که داشتیم میرفتم بران سرکشی به ییی ا  پروژه ها...

 
که)) بیشددترین دلیلم  که تو جواب بزرگتر ا  اون بودن منت گفت  به جملت 
بران انتناب تو همین بزرگتر بودنت بوده... من میدونم که  ن و مرد ا  لحاظ 

که میگن بهتر با هم فرق دارن واسددده همینم هسدددت  ه  ن ا  مرد بلوغ فیرن 
کوچییتر باشدده... اما دختران هم سددن وسددالم منو نمیفهمن حتی بزرگتراشددم 
نمیفهمن... چه برسدده به کوچییترا... آبتین میگفت توهم مثل مایی... اولشددم 
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واسه همین توجهم جلبت شد... وگرنه کم نیستن دخترایی که با یه اشاره با سر 
 برن تو دیه حلیم...((

 
 
 

 ...صدارو میشناسم
 

این رو ا انقدر صدان مهدون تو این شرکت شنیده شده که هممون ا بریم این 
 صدارو...

 
 عجی  اینیه امرو  کسی جلوش الم نشده...

 
 کت پیدا کردن جلون دادناش باعث میشه ا  اتاق بیرون برم...

 
اونه ومهندس علیزاده و خانم شددیرن منشددی شددرکت... مهندس علیزاده... یه 

شه چه برسه به و تی که مرد ریز نقت  سی هم کالم نمی که تو حالت عادن با ک
 کسی اینطورن صداشو انداخته باشه رو سرش...

 
 شیریم که تیلیفت مثل همه خانما جلون یه عربده کت معلومه...
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ددددد چه خبره خانم شددیرن اینجا... آ ایون نریمان کجان؟؟؟ اینجا مگه چاله 
 میدونه؟؟؟

 
 د ببنشید خانم مهد...

 
 مهدون اجا ه نمیده حرفت تموم بشه...

 
د به خدددددددددددددانم مهندس... چشم ما به جمالتون روشن شد بفالخره... 

 گ.ه.و انداختی تو سبد خودت  ایم شدن؟؟؟
 

 چیو انداختم تو سبد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 این چی داره میگه واسه خودش...
 

ده باید چه مناسبت بند درست صحبت کنید آ ا... صداتونم بیارین پایین... به 
شدم... االنم  سابی باید  ایم می صاًل رو چه ح شتم؟؟؟ و ا شما مال ت میدا با 
ستن که این جورن میدون تاخت و تا   شرکت نی ساباتون تو  فیر کنم طرن ح

 براتون خالیه... بفرمایید هر و ت خودشون اومدن تشریف بیارین...
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دندس... شما که خو دد د د د د د د د ب بلدن طرن حسابان مارو د نفرما خانم مه
 موم کنی تو مشتت...

 
 د چه طر  حرن  دنه آ ا...اصاًل معلوم هست درد شما چیه؟؟؟

 
ددددد درد من آشددغاالیی مثل تویین که با یه شدد  هم خوابگی میشددن همه کاره 

 ضعیف النفسایی مثل هاوش و سام نریمان بیشرن.......
 
 
 

 خون.... خون... خونم....
 

 یا به  ل  ل میفته ... نمیدونم یخ میزنه
 

 د چی دارن میگی مرد  بفهم حرن دهنتو اشغالز عوضد...
 

د چیه دروغ میگم؟؟؟ ا  مطلقه بودنتون نهایت استفاده رو میینین پتیاره هایی 
سه  شوه بیان وا ستی... یه ا شمم کف پات کم خوش بروروام که نی مثل تو... چ

نا تو پول غر ت میینن... درد ثل ای به تو  خرپوالیی م کار  یه من چی  من این
داشتم که نشستی  یر پاشون... خوووب یه ندا میدادن منم میتونستم تو رکابت 

 باشم ...
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همون... همون سیلی که تو صورت هاوش نشسته بود بران دومین بار صورت 
یه مردز نامردو لمس میینه: آب بیت دهنتو آشددغال... تو برو تو رکاب خواهرو 

ستی مثل تو رو تحویل بشریت دادن... خواهر مادر تو باید مادرن باش که نجا
بیان دامن منو سجاده کنن واسه خودشون بیشرن...حرفت نرفته نمیدونی چی 
ما  یادن گرده ا ندون طمب تو   که د طه  چه مربو به من  دارن بلغور میینی... 

 برنده نیست... ضرر  یاد خلت کرده؟؟؟؟
 

 جان انگشتام رو صورتت کوچییه...
 
 و سیوت نگام میینه...ت

 
شو  سیلی عمر ست یه تنیت محیمترین  و تو حرکت کاماًل غافلگیرانه با اون د

 فیر کنم مهمون صورتم میینه...
 

 صورتم کرخت میشه...
 

 گوشم فیر کنم کر میشه...
 

 چند  طره خون نمیدونم ا  لبم یا بینیم میریزه رو مقنعه مشییم...
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که علیزاده با ومو  مینوام بیفتم  یال میشددده و  با ن کردنو بین ماسددتو  نقت 

 میگیره...
 

 سرم گیج میره...
 

 حرفان مهدون درد شده رو دردم...
 

 حالت تهوع دارم...
 

 دنیا رو دور تند داره می رخه...
 

ولی فیر کنم حالم و رنه و روم خیلی بهتر ا  این ماسددته که حتی کیسدده ایم 
 نیست...

 
 
 

که ارسالن نریمان که درست تو لح ه سیلی خوردن  هنو  نمیشنوم ولی میبینم
 من رسیده با مهدون در گیره...
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یقشو گرفته و چسبوندتت به دیوار...خیلی درشت تر ا  مهدویه که میشه گفت 
 جلون من غولیه بران خودش...

 
ا   رمزن صورتت و اشاره هایی که با سرش سمت من میینه و اندا ه با  شدن 

شان دهنت تو یه میلیمت شدن منو ا  گو صورتت میفهمم که داره انتقام کر  رن 
 اون میگیره...

 
شه... منی که دارم ا  درد  ضعیت ما می سه و یه لح ه خیره و شم ا  راه میر هاو
سعت دهنت مو ب حرن  سالنی که کم مونده با و شم... به ار شم هال  می گو

  دن مهدون رو یه جا  ورت بده...
 
 
 

بینیالشون و بشم راه دستشویی بشه مسیر آشنان حالت تهوع مجبورم میینه 
 من تو بدحالیا...

 
صف دیگت بدون این باال  صف عمرمو بدم... در عوض با ن ضرم ن آخ که حا

 آوردنا  ندگی کنم...
 

 سنته خودمو سرپا نگه دارم...
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 خیلی انرژن صرن میینم که مانب فروپاشی خودم بشم...

 
 پارگی لبم تو آینه کمی بزرگه...

 
 گونه راستم که با دست چپ مهدون نوا ش شده بوق بوق میینه...

 
 درست مثل تو کارتونا بزرگ وکوچیک میشه...

 
 بیرون که میرم هاوش نیست...

 
 مهدون نیست...

 
 اردالن اومده...

 
ارسددالن عصددبانیه و داره سددعی میینه با لیوان آبی که دسددتت دادن غضددبشددو 

 بنشونه... شنواییم برگشته...
 

 حس میینم ا  تو یه گوش ماهی اطرافو میشنوم...ولی 
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ارسددالن ددددد مردییه پوفیو  به خودش جرمت داده بیاد تو حریم ما دادو  ال راه 
بندا ه هیچ رو کارمندمونم دست بلند میینه... هم ین  د در گوشت من گفتم 

 کلت پوکید...
 

 ادنغرش میینه سددمت علیزاده که: مگه تو مرد نیسددتی؟؟؟ مثل چنار وایسدد
 ببینی چطور سر و صورتشو داغون میینه؟؟؟

 
 با نگاه علیزاده که متوجه من میشه اونا هم برمیگردن...

 
 بی خیال علیزاده میشه...

 
 جان انگشتان بزرگ مهدون که نصف صورتمو آبین بسته...

 
پارگیز کمی  یادن تو چشددمز گوشدده ن لبم که هنو  خیسددی خونو روش حس 

 آلود و د یگ میینه رو صورتم...میینم... نگاهشو اخم 
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ارسالن ددد حالت خوبه مهندس؟؟؟ بران چی باهاش دهن به دهن شدن؟؟؟ 
تت  تو با گی  ن مردو کالس و  می  ک بورژواش  هر  غا خالن  نی  یدو م ن تو 

 نیست؟؟؟
 
 
 

 عادت نداره کسی رو با ضمیر جمب خطاب کنه...
 

خودشه یا  بار... بزرگتر ا  فر یم نمیینه طرفشو اولین باره میبینه یا صد هزارمین
 کوچییتر...

 
 با ضمیر ایجاد فاصله نمیینه...

 
 حرن  دنت باعث میشه به نسبت خودت باهاش شک کنی...

 
 به  دمت آشناییت باهاش بی اعتماد بشی..

 
 
 

ومن نان سددرپا ایسددتادن ندارم چه برسدده اسددتنطاق... اما اون داره منو توبیخ 
 میینه...
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شرمنده ام...  شتین و آ ان دددد  ضور ندا شما ح ولی ا  اون جایی که هیچ کدوم 
بده...  علیزاده تماشددگر این بودن که چطور مینواد خانم شددیرن رو  ورت 
غاهرش  که فقط  یه  که من  نم و اون مرد مجبور شددددم فراموش کنم 

 بورژواست...اینیه شروع کردم نقت شما رو با ن کردن...
 
 
 

طول و طویلم با صدایی که نشون ا  عمگ چاه  اخماش میره توهم... سننرانی
 نشفت گرفته ا  ضعفم داره کاماًل نماینده ناراحتیم ا  لحن حرفت میشه...

 
 
 

تصددور اینیه حرفایی که به خودم گفته بران اونام گفته باشدده حس عصددیان 
 میندا ه به جونم...

 
 حگ من نیست شنیدن این حرفا...
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 یاش خوشم نیومده بود...اونم به خاطر اینیه ا  چشم چرون
 

 بناطر اینیه خیلی باهاش هم کالم نمیشدم...
 

به خاطر اینیه ا  همون اول ر  و راسددت موضددعمو در مورد همیارن با اونا 
هاوش شدددده بودم ییی ا   به خواسدددت  اعالم کرده بودم و بر خالن میلم و 

 اعضان تیم مهندسیشون...
 

هان لف یه تو ییی ا  در گیری خاطر این ته بود؛ راسدددت به   یشددون اردالن گف
تا برخورد  یا که بهتون اعتبارن نیسدددت... ایشددون تو چند  میگفتن خانم آبرن

 بهترا ما که چند ساله باهاتون همیارن میینیم شناخته بودن
 
 
 

 سود مال ییی...
 

 ضرر مال دیگرن...
 

 سر گیجه و صورت داغون مال من...
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ته که در ا ا ن سددهم گزافم م*س*تحگ توبینم و میشددده گفت این عین عدال

 هستم...
 
 
 

 مینوام ا  کنارش رد بشم که دنیا سیاه میشه...
 

مانب سددقوطم رو  تا چیزن رو بگیرمو  ندا م  کاماًل غریزن دسدددت می به طور 
 سنگفرشان گرانیتی بشم که پنجه سردم تو پنجه گرم و مردونت اسیر میشه...

 
همزمان و بران اولین بار نفس  با دست دیگت  یر با ن همون دستمو میگیره و

 خطابم میینه...
 

 میشینم رو صندلی خانم شیرن...
 

 ارسالن اصرار داره کمی ا  آب  ند دست پنت منشی رو بنورم ...
 

 ومن ا  شدت حالت تهوع امون ندارم...
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 دست خانم شیرن که پس  ده میشه شنصًا ا دام میینه...
 

 جواب که نمیگیره...
 

که ا   مان من  ته دسددتت میره دو طرن چشدد  ور درد و تهوع رو هم میوف
 صورتم...

 
 سایز دستت بران کله کوچیک من بزرگه...

 
 بادست سرمو باال میگره...

 
 چشم با  میینم...

 
 چیزن با  نگاهشو اخمنا  میینه...

 
 دستشو مییشه و  ل میزنه به کف دست چپت...

 
 نگاهت نگرانز کف دستت میشه...

 
 نگاه نگران میشینه رو صورتم... همون
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 نوا شگرن میینه هارمونی صداش با نگاهت: گوشت خون اومده؟؟؟
 

 دست که درا  میینه و دوباره مقنعمو لمس میینه...
 

 مطمئن که میشه...
 

 با خیال راحت ترن نگرانی رو مهمون میینه تو ش  چشماش...
 

 و من انقدر درد دارم...
 

 معنی خونریزن گوشم چیه...انقدر منگم که نمیفهمم 
 

 که حاال اردالنم به تیاپو انداخته...
 

نمیفهمم که اونا نا محرمن ومن باید مانب این بشددم که خانم مهدون مقنعه ا  
 سرم بیشه بران بررسی د یگ گوشم...
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ش  تو  سی میگه: هزار بار به هاوش گفتم کارمندان  نو تا این و ت  صدان ک
 شرکت نگه نداره...

 
 این آخرین چیزیه که میشنوم... و
 

 چشم که با  میینم تنهام...
 

شم و گونم درد میینه... هنو  حالت تهوع  ستمه... گو سرم به د اتاق خالیه... 
دارم... بون منصدوص به خودشز بیمارسدتان بیشدترش میینه... گرسدنه ام... 

 گلوم خشیه... سرم رو به انفجاره...
 

سف شرت  شده... با تی سبک  سم  شیده بودم و بلبا صبح  یر پالتوم پو ا یدن که 
جین مشییم درا  کشم رو تنت و تو اتا ی که خودش خاموشه و ا  بیرون نور 

 میگیره... نگران میشم که کی لباسامو سبک کرده...
 

 سعی میینم تیون بنورم... نمیشه... آخ...
 

 ل  میگزم ...
 

 فصلز مفصل و جانانه کتک مهمونم کرده... گویا مهدون نه یه کشیده که یه
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شی که این رو ا ا   سای شده بران اینیه آ شیده مهدون بهونه ان  و من میدونم ک
 صد ه سریه ارمیا نامی ندارمد دود بشه بره هوا...

 
ضیاش متنان دارالترجمه جلو روم بود و  شبان آخر که تو بع و بی خوابیان این 

ارس و آبین و آینده آبتینو خیلی چیزان دیگه  تو بعضددیاش با ارمیا و گذشددته و
 درگیر بودم خودشونو نشون بده...

 
سردم  شارم با  پایینه که  شم باالتر... حتمًا ف ستانی رو میی پتو و ملحفه بیمار

 شده...
 

شه فهمید که چیزن بهم  ست و پام خیلی راحت می ست و ا  کرختی د سی نی ک
 تزریگ شده...

 
 
 

فرصددتی میشدده بران جبران کم خوابیهان شدداید چند  این خلوتی و این کرختی
 ماهه...
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نمیفهمم چقدر ا  این فرصت استفاده میینم... فقط میفهمم که یه چیزن شبیه 
 حنا آوار میشه تو اتاق... ا  صدان با  شدن در چشم با  میینم..

 
 میدونه خوابم سبیه...

 
 میدونه سنت خوابم میبره...

 
 خوابم بپره معلوم نیست کی دوباره جلد چشام شه... میدونه

 
 ولی با م رعدآسا این در بی اره رو مییوبه به دیوار بدبنت...

 
 
 

 چشمامو که با  میبینه حمله میینه سمتم...
 

 د نفسی؟؟؟
 

 چرا اشیت ل  مشیشه با  این بشر؟؟؟
 

 د خوبی  ربونت برم؟؟؟
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 هاوش پشت بندش میاد... ارسالنم...
 

 گران موهان فا د حجاب و به هم رینته زن تو هم گره خوردم میشم...من ن
 

اما خجالت مییشددم ا  حنا حجاب بنوام جلو رون خودشددون... اصدداًل نه 
 گمونم که خود حنا هم هم ین فرصتی رو بنواد بهم بده...

 
شدن؟؟؟کدوم نامردن دلت  شماش پرآبه:  ربونت برم چی  شمه جفت چ چ

 ؟اومد بزنه نا صت کنه؟؟
 
 «نا صم کنه؟؟؟»
 

گیج میشددم دسددت و پام که سددر جاشددونن... حس اینم ندارم که جایی ا  تنم 
 شیان خورده باشه... فیرمو کار میندا م...

 
یادم میاد که ا  گوشددم خون اومده بود... یعنی دلیل پایین بودن صدددان حنا با 

 وجود هیجانت اینه؟؟؟
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ست میذاره سر میرن  سیوتم نگرانت میینه... د شیاش  رو دوتا گونه هام... ا
 تو کاسه چشماش: چرا جوابمو نمیدن نفس؟؟؟ صدامو میشنون؟؟؟

 
 
 

ست... ولی من فقط یه گوشم خون اومد... من  شنوم ه پس انت ار این که من ن
 دو تا گوش داشتم...

 
 
 

هاوش میاد جلو... با ون حنا رو که تقریبًا رو من سددواره مییشدده و صددافت 
 گران نباشین حنانه خانم... احتماالبه خاطر داروهاست...میینه: ن

 
 
 

رو ن من به خاطر آبین هوار شدددم رو سددرش... امرو  حنا به خاطر من: آروم 
شیلی بود  شت میزد بیرون این  صبح که ا  خونه دا شم؟؟؟ چه جورن؟؟؟  با

 این؟؟؟
 
 «عزیزم احیانًا من ورت ا  این درخت سر کوچتون که نیست هست؟؟؟» 
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شه...  ضع دددد آ ان محترم ا  تو چاله میدون همیار جمب کردین؟؟؟ این چه و
 خودتون کجا بودین که این شده پاسبون شرکت شما؟؟؟

 
 
 

هم ین میگه پاسددبون آدم احسدداس سددگیت میینه...ولت کنم مینواد بنوره 
 طرفو: حنا جان من حالم خوبه... خودتو ناراحت نین...

 
 
 

سددمتم... دروغم ا  ضددعف صدددام معلومه... هنو  صددداهارو ا  تو  بر میگرده
 همون گوش ماهی میشنوم...

 
 
 

د حالت خوبه؟؟؟دختره احمگ تو باید به چه رو ن بیوفتی که بگی بدم؟؟؟ بد 
شده بودن؟؟؟ به تو  سی  دیده؟؟؟  لدر  ستت آ بنت خبر دارن پرده گوش را

با خودت فیر چه که تو اون خراب شدددده کی داره چه غلطی میی نه؟؟؟ چی 
 کردن رفتی با اون مرد  جاهل مآب دهن به دهن شدن؟؟؟
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صدان بلند و بی امونت پرستارو مییشه تو اتاق: اینجا چه خبره؟؟؟ شما واسه 
ید منت ر  با با  ماده شددددن جوا تا آ فت  گه دکتر نگ جا؟؟؟ م مدین این چی او

فرما و بیار پایین بشین؟؟؟ برز چی رینتین اینجا همتون؟؟؟ خانم شمام صدات
 بیرون...

 
 
 

 بحث حنا با پرستار میانسال فایده نداره و باید بره بیرون...
 

و هاوش چه جنتلمن گونه دسددت درا  میینه سددمت در و ا ش مینواد  بل ا  
اون ا  در خارج بشه... و من ا  این ا  این وسواس جنتلمن گونت کمی دلم یه 

 جورن میشه...
 

 ر میشم...با نوا ش دستت بیدا
 

 این گرما رو میشناسم... دوست دارم...
 

 این دستا... این گرما به من  ندگی دادن... ا  تو لجن  ار رکود بیرون کشیدن...
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 چشم با  میینم...
 

 لباش مینندن...
 

 چشاش غمگینن...
 

 و این تضاد تو اجزان صورتت  یادن بعیده ا  سنت...
 

 گریت میاد... تو این سن اون باید گریه کنه و تی
 

 تو این سن نباید چشاش گریه بنواد و لباش بننده...
 

 دستشو میگیرم...
 

 ضعف هنو  چیرست بهم...
 

سرم  دن همان و احساس مریضی تو اوج نشاط و سالمتی همان... تو مریضی 
 که حسابم با کرام الیاتبینه...
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 دستشو مییشم تا کنارم بشینه...

 
 ناپه تو سالن درا  کشم...تو اتا م نیستم... رو کا

 
شن اینجا و  سرا یر می شن  ضعیتم خبر دارب میدونم هرکدوم ا  ب ه ها که ا  و

 اتاق من گنجایت یه لشیر چتربا و نداره...
 

 هرکدومشون امرو  بیان اینجا بی برو برگرد مهمون اینجان...
 

حت به استرا و اصاًل مهم نیست که من مریضم... پرده گوشم آسی  دیده و نیا 
 دارم....

 
 
 

 د خوبی عسل مامان؟؟؟
 

 د من خوبم اما تو خوب نیستی... ناراحتم...
 

 د کی گفته من بدم؟؟؟ خلیم خوبم...
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 آخه ییی نیست بگه سر کیو مینوان شیره مالی کنی؟؟؟
 

ددددد اگه خوب بودن اینجورن نبودن... دروغ نگو... میدونم حالت بده... ا  
 دروغ بدم میاد...

 
من باید بران دروغی که به پسرکم دروغ گفتم و اون به روم آورده رنه به رنه  و

 بشم؟؟؟
 

د دروغ نمیگم همه کس... کمی درد دارم... ولی کاًل حالم خیلی بد نیست... 
کمی منه داروهاییم که تو بیمارسددتان بهم  دن... و اینیه دکتر بهم گفته چند 

 رو ن استراحت کنم.
 

 را باید استراحت کنی؟؟؟د اگه حالت خوبه چ
 

دددد پرده گوشم کمی مشیل پیدا کرده... دکتر گفته اگه مرا   باشمو داروهایی 
رو که داده خوب و به مو ب اسددتفاده کنم شدددانس اینو دارم که بدون جراحی 

 مشیلم حل بشه...
 

 د گوشت چی شده که مشیل دارن؟؟؟
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 ؟؟؟عا النست اجا ه بدم بران دومین بار مچ دروغمو بگیره
 

 عا النست راستشوبگم؟؟؟
 

 بگم یه نامرد  ده تو گوش مامانت...
 

سرخوردش کنم این مرد بزرگ کوچولو رو بران حس اینیه نمیتونه  ست  عا الن
 مرا   مادرش باشه؟؟؟

 
و شدداید غیر م*س*تقیم نقشددی داشددته باشددم تو آمو ش اینیه هرجا حرفت 

 ا  با وهات کمک بگیرن؟؟؟ نرفت... هر جا دنیا به کامت نشد میتونی
 

ددد خوب............ اووووووووومممم.... راستت ا  اونجایی که دوست ندارم 
بهت دروغ بگم... و ا  اونجایی که دوسدددت ندارم و صددالح نمیدونم فیرتو 

 مشغول این موضوع کنی دوست دارم پسر خوبی باشیو بحث و عوض کنی...
 

 میره تو فیر....
 

 مامانو...د امیدوام در  کنی 
 

 گره ابروهاش شل میشه:من ورت اینه که به من مربوط نیست؟؟؟
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 دل میره واسه لحن موبن ب گونه و نگاه موبیتر شبیه ارست...

 
جان  نه رو نوش  نا جا ید اگر بودن من دیرو  اون  کاش بودن ارس... و شدددا

 نمییردم که امرو  مهمون کاناپه ترکیه ان و گرون و محبوبت نبودم....
 

دم مینوردم اون جانانه رو... اما بی شددک انتقام خوبی ا  اون بورژوانما شددای
 گرفته میشد و من مجبور نبودم ادیبانه به پسرکم بگم به تو مربوط نیست...

 
مینندمو مینوام حمله کنم به سددمت لبنند  شددنگت که داد ترانه میره هوا: 

ت چیز دن گفنفس چی کار دارن میینی؟؟؟ حرفان دکتر یادت رفته؟؟؟ نشنی
 سنگین بلند نینی؟؟؟ مینوان آبتینو با اون همه گردو  لنبگی بلند کنی؟؟؟

 
شم  صت تیم جراحی رو هم ب  ش و من یادم میاد که اگه مراعات نینم باید نا  

 عالوه بر نا  شصت مهدون...
 

 د َاَاَاَاَاه... من آخرشم نفهمیدم ربط پرده گوش با و نه سنگین چیه؟؟؟
 

ود بدونی میشدن دکتر نه مهندس... من میدونم... همین واسمون ددد اگه  رار ب
 کفایت میینه...
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 دآها االن خواستی بگی دکترن دیگه؟؟؟

 
 د من کجام دکتره؟؟؟ من کی گفتم دکترم؟؟؟

 
 د نگفتی ولی تو جملت ا  آرایه ن کنایه استفاده کردن... باألخره که میشی...

 
راه نندا ا... هر جورم راحتی فیرکن برام مهم نیست چی فیر  ددد با  بحث ادبی

 میینی... به هر حال تو این چند رو  حگ ندارن ا  جات جن  بنورن...
 

 د برج  هرمار میدونی چیه؟؟؟
 

ددد آره... تو... و تی که بهت میگن باید چند رو ن ا  اون جست و خیزان بعید 
 ا  سنت کم کنی....

 
 ن چیزن که دوست ندارم بهت فیر کنم...عبی میشم ا  یاد آور

 
 د جست و خیز نیست و ور شه...

 
 د هرچی...
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 د پیچ پی ی...
 

نگاه گردشددو میدو ه بهم... اما هی ی نمیگه... میدونه و تی درا کشددم به طر  
عجیبی شبیه رو اییم که هورمونام ابرا  وجود میینن و مینوان به یادم بیارن که 

  نم...
 
 
 

ع به ضدددایب و آبتینز  به این طر  خواهرن کردنان ما غت غت داره  ادت کرده 
 شدن ترانه مهربون و حیرون من میننده...

 
 صدان  نه که بلند میشه ترانه بی خیال منو بد خلقیام میشه....

 
محبوب و سدداینا وارد میشددن من آماده میشددم بران تحمل یه انفجار... بم  

 کنن...انر ن که  راره ب ه ها تو خونه منفجر 
 

 و خدا بهم صبر بده...
 

 و خدا رو شیر که من همه داشته هامو دارم...
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 و من بلدم با فیر به داشته هام به نداشته هام فیر نینم...
 

ییی ا  اون داشته ها که باعث میشن کمتر به نداشته هام فیر کنم وجود لطیف 
 و به غاهر پر ا  دردسر این اکیپ همه جوره نا همگونمونه...

 
و میدونم که وجود اونا باعث خواهد شد که این ییی دو رو  استراحت رو  یر 

 دست ترانه و حنا دووم بیارم...
 
 
 

 با حمله اون دوتا به سمت آبتین شک میینم مریضمو اونا بران دیدنم اومدن...
 

حسددابی که سددربه سددر پسددرکم میذارن... تا ه یادشددون میاد که اومدن عیادت 
 مریض...

 
 
 

از تومم اینجایی محبوب از از  د از
 

 د......
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ساینا د خلی؟؟؟ معلومه که اینجاست... یعنی مینوان بگی اینو به این گندگی 
شدن تو؟؟؟ خدا بد نده  سالم خوبی؟؟؟ ندیدیمت... چی  اینجا ندیدن؟؟؟

 عزیزم...
 

یه خودش االن داشدددت ا  محبوب میپرسددی یعنی مینوان بگی اینو  این
 ده...ندیدن؟؟؟ خودشم که ندی

 
 د......

 
محبوب صداش و میندا ه تو سرش تا ترانه که تو آشپزخونست بشنوه: ترانه؟؟؟ 

 حنا که گفت گوشت مورد دار شده... گویا  بونشم مشیل داره...
 

شنوه چه جورن جواب بده؟؟؟ یه  شه... طفلی نمی ساینا دددد نه بابا همون گوش
 چی میگیا... اول فیر کن بعد حرن بزن...

 
 با سینی شربت و میوه میاد تو سالن... ترانه

 
اینم ییی ا  عجای  عالمه که این دوتا خل تو این سرما ا  دم در که وارد شدن 
له  له میزدن آدم گمون مییرد تو چ له  بت خواسددتن... هم ین  نه شددر ا  ترا

 تابستون چند کیلو مترو یه نفس دویدن...
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د نه گوشت کر شده نه  بونت الل... ا  د یدن دوتا ا  عجای  عالم شوکه ترانه 

شده... چه خبرتونه خونه رو گذاشتین رو سرتون... نا سالمتی اومدین مال ات 
سردرد و گوش درد امونشو  ضربه خورده و  ضی که گوشت  ضا... اونم مری مری

 بریده نمیتونین ییم آروم باشین...
 

آفت نداره  ساینا ددد آها... پس خدارو شیر سالمه هنو... من گفتما بادمجون بم
شیم... اما این محبوب بزغاله گفت نه بریم ببینیمت... آخه حیف  بیا بینیال ب

 اون کمپوت و آبمیوه ها نبود؟؟؟
 

محبوب ددد تو کی اینا رو گفتی؟؟؟ تو که بیشتر ا  من ناراحت شده بودن... ا  
دیشدد  تا حاال صددد بار اون یارون ندیده رو نفرین کردن... آخرشددم این همه 

 اشتی رو دستمون...خرج گذ
 

ددددد ننواسددتیم آبمیوه و کمپوتونو... عطاتتونو به لقاتون میبنشددیم... وردارین 
 پیشیشیاتونو  اطی سردردا و سرو صداهاتوند خوش اومدین...

 
ساینا ددد از محبوب راس میگه ترانهد سالمه... هم میشنوه هم مثل سابگ  بونت 

ن راحت شد ور داریم این آبمیوه برج  هرماره... خووو بلند شو حاال که خیالمو
 هارو ببریم شاید سوپریه ا مون پس گرفت...
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مینواد بلند شدده که صدددان محبوب بلند میشدده: نه بابا بی خیال... هرچند 
 یادن مایه گذاشددتیم براش ولی برا خودمون افت داره... یارو میگه ببین تورو 

ن نتونسددتن بی خیال شدد خدا با این همه کالس و دبدبه کبیبه دو تا ابمیوه رو
 آوردن پس بدن...

 
سددایناددددد بدم نمیگیا ... ملت که نمیدونن ما با سددیلی صددورتمونو سددرخ نگه 
میداریم... به ضایب شدنمون نمیر ه... الهی بگم چی بشی حنا که با این آب و 

 تاب دادنت به همه چی این همه خرج گذاشتی رو دستمون...
 
 
 

 رین آدماییه که من ا  نزدیک میشناسمشون...و بابان ساینا ییی ا  پولدارت
 

 و با کل کالشون باعث میشن کم کم یادم بره که ا  صبح اسیر ترانه و ُارداشم...
 
 
 

صدان  نه میاد و من تنم  شدم که با م  ست خل با یان اینا راحت ن هنو  ا  د
 میلر ه بابت این که با م کی پشت این دره بران سرسام دادن به من...
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 شلوغه و سر من درد نا ... خونه
 

ب ه ها بران اینیه منو آ ار ندن نهایت سعیشونو میینن که سر و صداشون بلند 
 نباشه...

 
صدا فرو کت  ست که بنواد بناطر  صدا نی سر درد من به خاطر  ولی خوب 

 کنه...
 
 
 

هند فیرن رو میذارم تو گوش سددالمم و گوش آ ردمو میذارم رو متیا تا صدددا 
 ... هر چند شنواییت مثل سابگ نیست...ا ش رد نشه

 
صدان تینوا ن ویلون که پنت میشه سعی میینم بینیال دورو برم بشم و کم 

 آروم بگیرم...
 

 مینوام سعی کنم کمی بنوابم....
 
 
 

 صدان ویلون پر میشه تو گوش راستم...
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گارو گوش  که همراه ارس این آهن به رو ایی  با صددددان روح بنشددت میرم 

 .میدادم..
 

به عمران تو خونم  ثل عال ت  به موسددیقی رو هم م که ارس غال ت  رو ایی 
 تزریگ کرد...

 
 رو ایی که هر چی تو کالس گیتار یاد میگرفت به منم یاد میداد...

 
ومن بران محبوب شدن تو  ل  ارس نهایت سعیمو مییردم که به سرعت برق 

 و باد ُنتارو یاد بگیرم...
 

بودم که بران بیشددتر بودن کنار ارس باید به عالیقت  من با سددن کمم فهمیده
 عال ه نشون بدم...

 
و میدونستم ارس بران مشگ درسان موسیقیت منو کرده شاگرد خودش تا هم 

 من و ا  تنهایی در بیاره هم خودش بتونه تمرین کنه...
 

 و چه  شنه یادم میداد... درسایی رو که خودش تو یه جلسه یاد گرفته بود...
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 من چه مشتا انه میقاپیدم حرن و ا  دهنت... و
 

 و چه  یبا بود نوان گیتارش که ماهرانه میزد...
 

 و صدان خوندنت که ناشیانه و نا  یبا بود....
 

صدان نا  صدان عالم بود این  شنگترین  و بران منز مرید ارس ا  همون رو ا  
 هنجار...

 
صدایی که تا به حا شتم که ناهنجارترین  شه رویا و ومن حگ دا شنیده بودم ب ل 

 الالیی بران خوابام...
 
 
 

 تو رو ایی که مادرم به دین خودش بود...
 

 پدرم به کیت خودش...
 

 شبایی که مادرم میز  مارو ترجیح میداد به خونه و کنار همسر و ب ه هاش...
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شبایی که پدرم هم فرسنگها دورتر مهمون پارتیان مشابه پارتیایی بود که مادرم 
 سر ش  براشون بز  مییرد...ا  
 

 شبایی که اوج نیا م به مامان بود...
 

 و عطف گرایشم به حمایتان بابا....
 

 و هی یدوم حتی کم رنه نبودن...
 

 اونا نبودن تو رو ایی که باید پررنه میبودن...
 

 شبایی که من بودم و ارس و نفیسه...
 

 ما بودیم و یه پرستار...
 

 و شبزدگی ب گیهامون... ما بودیم و تنهایی
 
 
 

 همین ب گی تو تنهایی...
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 همین نیا م به محبت...

 
 همین گرایشم به حمایت بود که منوکرد مرید ارس...

 
 سوق داد سمت ارس...

 
 
 

سی که نیا  خودش به محبتو با مهربونی کردن در حگ دوتا خواهراش جبران  ار
 مییرد...

 
مرد محیم تو  ندگیشددو با مردونگی و حمایت در  ارسددی که نیا  به حضددور یه

 حگ ما رفب مییرد...
 
 
 

ارسددی که گاهی بران نفیسدده حیم یه مزاحمو پیدا مییرد... با گیران بینودش 
 ا  ن ر نفیسه... با دست و پا گیر بودن تعصبت ...
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سال ا ش بزرگتر  ست و پان خواهرن که فقط دو  شد بند و گره مینورد به د می
 بود...

 
 
 

ارسی که تنها کسی بود که فهمید هوشم فراتر ا  هم سن وساالمه و این باعث 
 میشه مسئله هان کوچیک مشغولم نینه...

 
 اون تنها کسی بود که فهمید درکم  یادن بران سنم عمیقه و آ ارم میده...

 
سیقی که  سان  بان... با کالس مو سعی کرد با پر کردن و تم با کال اون بود که 

م برگزار مییرد... با ثبت نام تابسددتونی تو مدرسدده و تمو پر کنه... تا خودش برا
شدن با  سائل پی یده رو رفب کنه و هم  مانو ا م بگیره بران درگیر  هم نیا م به م

 مسائل عاطفی که مطمئن بودم خودشو آ ار میده...
 

 با خالی شدن گوشم ا  صدان ویلون چشم با  میینم...
 

 ه...شمیم باال سرم وایساد
 

 این بشر خله؟؟؟
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 میدونه ها سر دردم...

 
 میدونه ها من و تی سردرد دارم ا  یه دیو دوسرم ترسناکترم ...

 
 با م داره شوخی خرکی میینه...

 
دهن با  میینم تا هر چی ال به الن دوندام فحت گیر کرده نثارش کنم که اون 

  ودتر ا دام میینه: نفس جان عزیزم پاشو مهمون داریم...
 

دددد مهمون؟؟؟ ما ا  صبح اسیر و عبید این مهموناییم... این دیگه رو اعصاب 
 من خط انداختن داره؟؟؟ نمیدونی سردرد دارم؟؟؟

 
 د عزیزم من ورم ب ه هان خودمون نیست...

 
یاد  هان خودمون کی م مه؟؟؟ غیر ا  ب ه  به لفظ  ل قدر ملفوظ  این چرا ان

 اینجا؟؟؟
 

کی در این خونه رو  ده تا حاال آخه...  ده به  د چی میگی تو؟؟؟ غیر این خال
 سرت؟؟؟ بندا شمیم و ت مناسبی بران شوخی نیست...
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 د شوخی نمیینم نفس جا...
 

 د سالم دخترم...
 
 
 

 چنان ا  جام میپرم که فیر کنم اون ییی گوشمم میشه همدرد این ییی...
 

 یا خدا... اینا اینجا چی کار میینن؟؟؟
 

 وضب من... اونم با این سر و
 

 هیعععب... سر و وضعم؟؟؟
 

سم لباس  شه ا صاًل نمی سفید که ا شلوار  لی یه وجبی پامه... با یه تاپ  من یه 
روش گذاشددت...یه تاپ شددل*خ*ته که کلهم نتونسددته حتی یه شددونمو پنهون 

 کنه...
 

به من  این احقا نمیدونن من تو خونه راحت لباس میپوشددم که  بل ا  اینیه 
 وا کردن؟؟؟ چیزن بگن درو
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 تا ه اومده میگه مهمون داریم...

 
 واااااان چشان ارسالن االنه که بیوفته کف سالن...

 
میدوم سمت اتاق... و مو ب دویدن درد عجیبی تو گوشم میپی ه و گیجم میینه 
و من با تماتم نیرو شددصددت پامو مییوبم به پایه عسددلی کنار کاناپه که ب ه ها 

سیگارمو توش خاموش  روش برام خوراکی سیگارن که  شتن به عالوه  یر  گذا
 کرده بودم...

 
 سیگارن که ا  نبود آبتین سوء استفاده کرده و کشیده بودم...

 
دسددتمو نگاه میینم واایییی...ته یییشددونم همین االن الن انگشددت اشدداره و 

 وسطیمه...
 

 تو مشتم میگیرمت...آخ... کف دستم جزغاله میشه...
 

ندیده  یعنی امرو  خل گروهمون  که غیر ا  این دختران  دیده شددددم اونطور 
 بودن...

 
 خدا...
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فیرشددم دیوونم میینه و تی یادم میاد مو ب ورود اونا چطور ولنه آوا خودمو 
پهن کرده بودم رو کاناپه... با سی سانت پارچه ان که اسم لباس گذاشته بودمو 

ک با   با اون موهان  یده بودم...  ه طره ان راهی غرب بودن و خودمو توش پی 
 طره ان عا م شرق...

 
 این یعنی کمال آبروریزن...

 
 اصاًل مهم نیست که گوشم درد میینه و دلم مینواد سرمو بیوبم به دیوار...

 
مهمم نیست که درد مثل پی ک ا  شصت پام ریشه گرفته و پی یده تو کل تنم 

 و من با م دلم مینواد سرمو بیوبم به دیوار...
 

شم دریده و اردالنز هیز و مه سالنز چ سام و ار ستاد  شمان ا م اینه که جلون چ
هاوش خجول با این وضب غاهر شدمو دلم مینواد سر خودمو سر همه اونایی 

 که تو این خونه ان بیوبم به دیوار....
 

شمیمه که همراه من اومده تو  سر  سر ممینه  سترسترین  ضر در د و در حال حا
 اتا م...
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آخه احمگ... آخه روانی... بیشعور... شماها نمیدونستید من با چه وضعی  ددد
ولو شددددم رو اون کاناپه کوفتی؟؟؟واسددده چی  بل ا  این که بیان باال خبرم 

 نیردین؟؟؟
 

شمیم تنها کارن که میتونه بینه اینه که  صبانیتم و  باور نیردنیه که من تو اوج ع
 میینه... سعی کنه نننده... و این منو عصبانیت ر

 
نده داره بی  ندن بزم ه... خ به چی مین فت....  یه: کو ته دلم غر میزنم ا  

 حیثیتیه من؟؟؟
 

 و اون با م نهایت سعیشو میینه که نننده...
 

 خنده نداره...
 

بی حجابی محض من جلون جنسی که تا حاال یییشونم منو بدون مقنعه و رو 
 و حاال چهارتاشون با هم و هم  ماند........... سرن ندیدن

 
 پوففف...

 
 د شمیم خواهت میینم ننند... من االن هم عصبانیم هم ناراحت...
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 دهنشو با  میینه چیزن بگه خنده امون ا ش میبره...
 

شیمون  شی هم من بعدًا پ شمیم برو بیرون تا یه چی نگفتم هم تو ناراحت  دددد 
 شم...

 
 
 

که میبی تاق میره بیرون و من و شددمیم  عًا عقرب  مرو ب*غ*ل کرده ا  ا نه وا 
 صورت ملتهبمو تو دستام  ایم میینم...

 
 رو تنت میشینم و درد تا م شروع به بوق بوق میینه....

 
و درد تا م اینه که با چه رویی برم تو جمعشددون... چطور جلوشددون سددر بلند 

 کنم...
 

بار دیدنم یاد صددحنه امرو   با وضددعی که اینا منو دیدن باهر  بنوان ننوان 
 میفتن...
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یه ب*و*س چندش برام  همین صددبحی حنا  بل این که ا  خونه بزنه بیرون 
 پرت کرد و گفت خیلی خوردنی میشی با این تریپان شل*خ*ته و یه ورن...

 
 
 

 و حاال من با این تریپ شل*خ*ته و یه ورن و خوردنی په هنر نماییا نیردم...
 
 
 

 آخه ییی نیست بگه میمردن با این وضب کپتو تو اتا ت بذارن؟؟؟
 
 
 

همینطور در حال غرغر با خودمم که سددیمین جون مادر هاوش در میزنه و  بل 
 ا  اینیه اجا ه ورود بدم میاد تو...

 
 
 

به پاش بلند میشم و من هنو  همون لباسام تنمه و داغی صورتم میگه که هنو  
 صورتم ملتهبه...
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 میاد جلو و آغوش با  میینه برام...
 
 
 

 سیمین جون د سالم عروسک... اجا ه هست؟؟؟
 

سم گونه نرم و  سه... و من هم می *و* شو اجا ه میدم ب *و* میرم تو ب*غ*ل
 لطیف دوست داشتنیشو...

 
 
 

و حتی تو اون شرایط بغرنجم نمیتونم فیر نینم که استاد جان هرش  و هررو  
 ا  لطافت جسم و روح این  نز بی اندا ه مهربون و دل س ... چه فیضی میبره

 
 با بورن بی نهایت شبیه هاوشت...
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ددد سالم سیمین جون... شرمنده ام بندا... سالم ا  منه... ولی انقدر هل شدم 
 اصاًل همه چی یادم رفت...

 
سدر پایین میندا مو میشدنوم: چرا عروسدک؟؟؟ چرا اومدن  ایم شددن؟؟؟ا  

لت مییشی؟؟؟ تو چرا هول شدن و خجالت کشیدن؟؟؟ خجالت چی خجا
 مال ماست که بی خبر و بدون اجا ه صح  خونه اومدیم تو خونت...

 
 
 

 و مو ب گفتن صاحبنونه با دستت به من اشاره میینه...
 
 د

 
به اجا ه نیسدددت... تقصددیر ب ه  نفرمایین توروخدا... خونه خودتونه نیا ن 

 ضعی دارم و خبرم نیردن...هاست که میدونستن من چه و
 

میننده: نه دخترم تقصددیر اونام نیسددت... ما دم در حنا جونو دیدیم و با اون 
شتن...  شونم خبر ندا اومدیم باال... حنا جون با کلید درو با  کرد...طفلیا خود
ما اومدیم تو اونام شوکه شدن... بی اره حنام ا  دیدن شماها و خونه شو   ده 

 شد...
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 االن باید چی بگم؟؟؟ من
 
 
 

سرتا پامو چند بار ا  ن ر میگذرونه : هزار الله اکبر چقدرم  یه  دم عق  میره و 
 نا  و خواستی هستی... بنا م هنر دست خدارو...

 
 ...«تورو خدا یادم نیار چی دیدن... یادم نیار » 
 
 
 

شه خودش ل  با  میینه:حاالم چیزن سر افیندگیم که طوالنی می  سیوت و 
نشدددده که عزیزم... فقط کمی سددو به چشددمان مردان طایفه نریمان تزریگ 

 کردن....
 

 و غت غت میننده...
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سددیمین جون درسددته که به ن رم بی ن یرن و به دلم میشددینی... ولی اصدداًل » 
 «شوخیت با مزه نبود...

 
 چه غت غشیم میزنه به جک خودش....

 
به رویی با مر دان خانوادش مو به تن راسدددت در حالی که من دارم ا  فیر رو

 میینم...
 

 واال...
 

 دمارن ا  رو گار حنا در بیارم اون سرش نا پیدا....
 

سیمین جون دددد هنو  که وایسادن بروبر منو نگاه میینی... لباساتو عوض کن 
 بریم تو سالن...

 
 و من مجبورم اول و آخر با این مردا رو به رو بشم...

 
 من االن لباس میپوشم میام... د چشم شما بفرمایید

 
 سیمین جون د باشه من میرم تو هم  ود بیا و لفتت نده...
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وارد سالن که میشم دوباره صحنه ن چند د یقه  بل  نده تر ا  هر  نده ان جلو 
 روم غاهر میشه...

 
 شرم  یرورو میینه دل و رودمو...

 
 اما شنیدم که بعضیا بگن خدان اعتمتد به نفسم...

 
 
 
 سالمم نه مزه و نه بو و نه رنگی ا  شرم نداره... و
 

 جواب سالمم هم رنگی ا  یادآورن نداره...
 

نه اونا و نه من به رون خودمون نمیاریم که تا چند لح ه  بل داشددتم نمایت 
 شبه م*س*تهجن اجرا مییردم...

 
 
 

 اما در کنار شرمنده نبودن ا  این موضوع ...
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 رگتراهم همراه مردان جوون به پام بلند میشم...شرمنده میشم ا  این که بز
 
 
 

رو میینم به سددیمین و نسددرین و اسددتا : شددرمندم نینین ... بفرمایید... راحت 
 باشین...

 
 تعارن بعدیم با مردان جوون نریمانه: بفرمایید... شرمنده نینید...

 
 
 

غوشز آ دستان نسرین جون هم میشه شبیه دستان سیمینو آغوش با  و گرمز شبیه
 جاریشو به روم با  میینه...

 
 جاگیر میشم بین دستان سفید و تن تپل و شدیدًا با مزش...

 
 د خوش اومدین نسرین جان... شرمنده کردین...

 
شرمنده ماییم که ا  و تی پامون تو  ندگیت با   شرمنده نا نینم...  شمنت  دددد د

 شده هررو  یه گرفتارن دامنتو میگیره...
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این چه حرفیه... این اتفا ا بران هرکسددی تو هر شددرایطی ددددد خواهت میینم 
 ممینه پیت بیاد تقصیر شما چیه...

 
شته به تهدید بران حنا  شم غره آغ ا  ب*غ*لت بیرون میام و در حالی که یه چ

 میرم رو مبل تیی کنار استاد جا گیر میشمو به احوالپرسیت جواب میدم...
 
 
 

سینی ان که توش هم فنجون  شغول ترانه با  چان داره هم فنجون  هوه میاد و م
 پذیرایی میشه...

 
 استادد ببنت دخترم مزاحم شدیم...

 
 ترانه د خواهت میینم... شما مراحمید... بفرمایید خواهت میینم...

 
 ترانه اردالن دیده خوش سرو  بونتر ا  هر و تیه؟؟؟

 
 به فنجونی اشاره میینه: این بدون شیره...

 
  هوه بدون شیرشو برمیداره نفر بعدن منم... استاد
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 ترانه د نمیدونستم چی مینورن برات  هوه آوردم...

 
 و اشاره ان به  هوه ان که میدونه غلیظ غلیظ مینورم با کمی شیر میینه...

 
 فنجونو برمیدارم و ترانه هم بی نصی  نمیمونه ا  چشم غره...

 
 
 

ر آخرین لح ه هان چشددم غرم میخ لح ه آخرن که حنا ا جلو روم میره کنا
 میشه تو نگاه ارسالنی که درست روبه رون منه...

 
 و من چه جان بدن رو انتناب کردم بران نشستن...

 
 و کاش خیاالت باشه که حس میینم نگاه ارسالن کمی گویا تر ا   بل شده...

 
 حس میینم این گویندگی بیشتر ا  هر  مان تو نگاهتد ترجمانز کمی و احتز 

 آغشته به تحسینه...
 

 ننیر مثل اینیه اشتباه کردم که کسی  رار نیست چیزن به روم بیاره...
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 اردالن همین روبه روم نشسته و با چشاش داره  ورتم میده...
 

 برق نگاهت حالمو بد میینه...
 
 
 

این برق منو میترسونه ا  اینیه نور افین تو چشماش ا  تونیک صورتی و شلوار 
م رد شدده باشده و من کاماًل خلب لباس باشدم تو نگاه مشدیی و و شدال سدفید

 دربدرش...
 
 
 

 یادمه یه جا یه حدیث خوندم که دشمن دانا بهتر ا  دوست نادانه...
 

 و د یقًا دوستان احمگ من تجسم وا عی همین حدیثن...
 

 با سقلمه هاشون به هم ...
 

 با پچ پ اشون...
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 با رنه به رنه شدنشون ا   ور خنده ان که مثاًل سعی در کنترلت دارن... و
 
 
 

سرانه ب ه ها  سبی سالن و رفتاران  س  ار و وا عًا این نگاههان نه چندان دل 
که دیگه کم کم دارن باعث میشددن اختیار خنده ا  کف اردالن و سددیمین و 

 نسرینم برهد رو منه...
 
 
 

ورن که باید تمرکز نداشددته باشددم رو حرفان و این رو منی باعث میشدده اونج
 استاد و هاوش...

 
 ا

 
 ونا دارن در مورد مهدون میگن و من بران شمیم نقشه مییشم...

 
هدون تن یم کرده  یه م یل من عل به عنوان وک که  مه ان  نا یت  یا اردالن ا  شدد

 میگه...
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سمًا  شپزخونه اپن ر ساینا که تو آ شم بران  شون میی سه رو من تو دلم خط و ن ی
 رفته...

 
ارسددالن داره چشددم منو در میاره و من دنبال بهانه ام بران فرار کردن ا  رو این 
ست تو  صاًل متوجه نبودم که در ستن روش ا ش سی که مو ب ن مبل تک نفره نح

 تیررسز تیر نگاههان نجویده و نا خوشایند ارسالن  رار میگیرم...
 
 
 

ینم و یه چرخت کامل به هرجور شددده سددلوالن خاکسددتریمو یه جا جمب می
سمت استاد و هاوش و اردالن ب*غ*ل دستشون میینم که رو سه نفرهی  هوه 
ان کنار هم نشستن...تا هم نگاه ارسالنز  یادن خوش پوشز امرو  میخ نشه تو 

 نگاهم...
 

 هم اختیار ا  کفم نره...
 

شونو مو حمله نینم سمت اون گروه دلقک میزگردز خنده گرفته تو آشپزخونه و ه
 بیروننینم ا  خونم...
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بیشتر بحث سر شیایت و سیاهییه که  راره نسی  رو گار مهدون بشه و کاران 

 شرکت...
 

 و این به مذاق  نان مزین به طال و خونه دار نریمان خوش نمیاد...
 
 
 

نسرین ددد َاَاَاه... اردالن... هاوش مادر بسه دیگه هر چی تو نبود مهدون براش 
شون ک شما هررو  خط و ن شیدین... یه بره ام این دخترو  رض بدین به ما... 

دارین تو شرکت با این حرفاتون تو شرکت منشو مینورین... ییمم به ما امون 
 بدین...

 
 
 

سددمین رو میینه به هاوشددت: راسددت میگه  نعموت مادر... االنم که حرفان 
 خودتون تموم بشه مینوایین عزمتونو جزمز رفتن کنین...
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شما اینم مهندس ه سلیم آ ا... این  سلیم: ما ت شونه ت ست میبره باال به ن اوش د
 آبرنیا...

 
 سیمین د وا... مهندس آبرنیا دیگه چیه؟؟؟ انگار همه جا شرکت باباشونه...

 
 
 

مینندم و و تی مینوام کامل به سمتشون برگردم ب*و*سه پر ا  عشوه و اشاره 
 یشه رو اعصابم...شمیم به ارسالن و نگاه تیزش سوهان م

 
 
 

سر  شاکیه بران  سرین که ا م  سمو بدم به جمله ن سعیمو میینم تا حوا نهایت 
 نزدن بهشون...

 
 
 

 اما وا عًا کار سنتیه و تی خودم کاماًل متوجه بره بین نگاه مرد روبه روییم...
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شه و آبتین پروا   سیمین گوش میدم که در با  می سرین و  دارم به گلگی هان ن
 سمت استاد: سالم آ ا جون....... میینه

 
 استادد سالم آ ا جونم... خوبی پسرم...

 
 
 

 و چقدر آ اجون گفتنت منو یاد آ ا جون خودمون میندا ه...
 

شدم که بعد ا   سواس و نگرانی می شتم دچار و و هوا تارییه و من کم کَمک دا
 تصادن آبین و ترانه گریبانگیرمه...

 
 
 

 یگه سنگین شدن... پاهان آ ا جون ابیت میشه...د بیا پایین مامان جان د
 

 استاد اخم میینه: کی گفته این سنگینه... کی گفته من ابیت میشم؟؟؟
 
 
 

 مینندم : ببنشید... من که چیزن نگفتم...
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اسددتادددددد خیلی جدن دارم میگم نفس آبرنیا... حگ ندارن تو روابط منو نوم 

 دخالت کنی...
 
 
 
 ن گزافی داشته بران من استاد جان... خبر دارن؟؟؟این نوه شدن آبتین بها» 
 

سمفونی  بهایی به گزافی آبینیم پرداختم...  ل  کوچولویی که تاپ تاپت برام 
 « ندگی بود... حگ دخالت ندارم؟؟؟

 
 
 

ستاد...  شما بگید ا با هم مینندم و کمی لبنندم مزه  هر گرفته اینبار: هر چی 
 چرا میزنید؟؟؟

 
 
 

 خاندان نریمان دست به دست و ماچ مالی میشه... آبتین بین بقیه
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به بهانه چیپس و پفکز امشدد   باره در با  میشدده و اینبار محبوبی که آبتینو دو
 بیرون برده بود تو میاد...

 
غیر ا  مشددمان چیپس و پفک که ا  دسددتاش آویزونه یه بسددته بزرگم رو دو تا 

 دستاش حمل میینه...
 

 قط منتص کییه...بسته ان که من میتونم بگم ف
 

 کیک... کیک... کیک...
 

 آه یادم میاد...
 

 امش  تولد منه...
 

 همینه باعث سرو صداهان بیشتر ا  همیشه اینا...
 

 دم و تشییالتی که اصرار داشتن بران شام مهیا کنن...
 

 من امش  بیست و سه سالمو تموم میینم...
 

 بیستو چهار ساله میشم...
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 بزرگتر میشم...

 
 
 

 حالی که ارس نیست... در
 

 و آبین نتونست یه سال بزرگتر بشه...
 
 
 

 من دلم میگیره...
 

 امش  تولدم با وجود این همه آدم سوت و کور خواهد بود...
 
 
 

شمعارو فوت  شو کنه تو یه کفت که اون باید  ست که جفت پاها و تی آبینی نی
 کنه...
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 ماشینو ا  تو پارکینه بیرون میارم...
 

تقدمو رعایت میینم و اجا ه میدم اول ماشینی که تو مسیر م*س*تقیمه رد  حگ
 بشه...

 
 فیرم مشغول خونه خودمونه که کاران تعمیراتت تموم شده...

 
 هوا وارونست و توصیه مؤکد شده که ب ه ها ا  خونه بیرون نیان...

 
 ..آبتینو با هزارتا بدبنتی راضی کردیم که بی خیال کالسان امرو ش بشه.

 
و مطمئنًا من هم به اندا ه همه ماشددینان تک سددرنشددین این شددهر مقصددرم تو 

 آلودگیز بیشتر این شهر...
 
 
 

 باید به فیر جابجایی باشیم...
 

 باید دیگه کم کم وسایالرو بسته بندن و جمب کنیم...
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این رو ان آخرسال کاران من تو شرکت  یاده و باید بیشترز طرحان نیمه تمومو 
 م...تحویل بد

 
 چند تا متن بران ترجمه هم دارم که  ول دادم  بل ا  پایان سال برسونم...

 
 مجبورم ییی دو رو ن کارگر بگیرم...

 
 باید  نه بزنم به مؤسسه خدماتی و بنوام یه خانم برامون بفرستن...

 
 
 

همنطور که دارم برنامه میریزم واسدده این هفته و منتطرم تا ماشددینایی که پشددت 
شنه بند هم م شه و ییی می شین با  می شند در ما شونه رد ب یان و حگ تقدم باها

 رو صندلی جلو...
 

 و من فاصله ن  یادن با تهی کردن  البم ندارم...
 

 نگاه ترسیدمو میدو م به ارمیایی که این رو ا اساسی ا ش غافل بودم...
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 ارمیا د سالم...

 
 نگاهت براقز اشیه و صداش دلگیرو هیجان  ده...

 
 د چه خبره؟؟؟ برو پایین ببینم...

 
 ارمیا د کجا بودن؟؟؟ نگرانت بودم... دلتنگت شدم...

 
 د چی میگی تو اول صبحی... پیاده شو مینوام برم...

 
شدم... این چند رو   شتم دیوونه می ارمیا دددد چی میگم؟؟؟ میگم ا  نگرانی دا

یه کالم جواب آدمو نمیدن؟؟؟ می گم دلم کجا بودن؟؟؟ این دوسددتات چرا 
پوکید انقدر ا  در خونه و شددرکتت دسددت خالی برگشددتم... میگم غصدده دلمو 
داغون کرد هر بار ا  آبتین سددراغتو گرفتم گفت مامانم مریضدده و تو خونه داره 

 استراحت میینه... چت شده بود نفس...
 
 
 

 نگاه تیزم باعث میشه یه خانمز با تفخیر ب سبونه تنه نفس...
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به تو جواب پس بدم که کجا بودم یا چی کار مییردم؟؟؟ چه  دددد ببینم من باید
کاره ان ب ه پررو که اینجورن دارن سددین جیم میینی؟؟؟ مینواسددتی صددد 
سیاه نگران نشی... من گفتم نگران شو؟؟؟حاالم بزن به چا  تا داد نزدم  سال 

 ملتو بریزم رو سرت...
 
 
 

 نگاهت کدر میشه و یخ میزنه...
 
 
 

 که این کشتز به سمت منت دست خودش نیست...من درکت میینم 
 

 من حساشو  باًل تجربه کردم...
 

 من جنس نگرانیاشو لمس میینم...
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من میدونم پرخاش امرو ش به خاطر عذاب و دلتنگی ایه که تو این چند رو  
 بسترن بودنم تو خونه تحمل کرده...

 
وان با عاشددگ پیشدده ن جحنا و ترانه برام گفتن که هربار ا  در خونه بیرون رفتن 

 این رو ام روبرو شدن و به  ور پی وندنت...
 
 
 

 اما من مثل نامردز  ندگی خودم نامرد نیستم...
 

 من نهایت سعیمو خواهم کرد که ارمیا نشه نفس...
 

 نمیزارم اون به کسی دل ببنده که نباید...
 
 
 

 خودش نمیدونه...
 

 اما من میدونم که داره اشتباه میینه...
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 من نمیذارم اشتباه کنه...

 
 من نمیزارم این ب ه تباهز اشتباهی بشه که رو ن خودم مرتی  شدم...

 
 من شده دلشو بشیونم...

 
سایی رو تجربه کنه که من  شم بد و خودخواهز ماجرا نمیزارم رو ن ح و خودم ب

 با هر بار دیدن آبتین و رو گارن نه چندان دور آبیند تجربه کردم...
 

 جزم کردم بران منصرن کردن این موجود سمج...من عزممو 
 

 و اون کمر همت بسته بران به راه آوردن من...
 
 
 

من نمیدونم این همتت تو این دوسددت داشددتن نا معقول چیه و آخرش به کجا 
 مینواد برسه...
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و اون میدونه که نیت من ا  این تلنیا دلزده کردن اون ا  این دوسددت داشددتن 
 نافرجامه...

 
 
 

 دلم بران جوونی و دل اون میسو ه... من
 

یدن اون ا  این منجالب  و اون دلت بران من و تقالهم بران بیرون کشددد
 نمیسو ه...

 
 
 

ستم و  ل  ل  شینه ب*غ*ل د شرکت می شه تا خود  شمونم این می شمی نتیجه ک
 نگاهم میینه...

 
 و گاهی آهی ا  عمگ جونت فوت میینه تو صورتم...

 
 
 

 من ب ست... و اون هنو  تو چشم
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 و من هل نمیشم ا  این  ل  الش...
 

فقط دلم مینواد پدال گا و تنته کنم و تو اوج سددرعت درو با  کنم و شددوتت 
 کنم بیرون تا نفله شه به خاطر غلمی که داره به خودش میینه...

 
 
 

 د چند سالته؟؟؟
 

 میننده: نو ده...
 

 د بهت نمیاد... ب ه تر نشون میدن؟؟؟
 

 بر و با و سینه ستبر خودش میینه: وا عًا؟؟؟یه نگاه به 
 
 «مگه همه چی به هییله؟؟؟»
 

 د اوهوم... من هفته پیت بیست و سه رو تموم کردم...
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یه آه دیگه مییشدده: ال م نیسددت خودتو ابیت کنی... من و تی تصددمیم گرفتم 
سال چه پنج  ستم ا  من بزرگترن... حاال چه پنج  شم میدون شته با ستت دا دو

  رن... ا  این اختالن سنی وارونه ام شاکی نیستم... پس غصه خور...
 

یه ابروم میره باال: پس تو خودت تصددمصددم میگیرن کی و کجا عاشددگ شدی و 
ست و  ست خودت نی شتن د ست دا شی؟؟؟ تو که گفتی این دو شگ کی ب عا

 کارن ا  دستت بر نمیاد...
 

م... ولی نه با مغزم ددد مچ میگیرن؟؟؟ آره من خودم تصمیم گرفتم عاشقت ش
 که با  لبم... میدونی که  ل  آدما هیچ و ت گوش به فرمان نبوده...

 
 نا مهربون میشم: میدونی من دوست ندارم؟؟؟

 
 ال م بود این نا مهربونی...

 
 آه اینبارش عمیقتره: میدونم...

 
 د.......
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شه...تو شته با سم ندا سی دو شه: من عادت کردم که ک شی سمت  شو میینه   رو
سعی نین دم به ثانیه به روم بیارن... به هر حال  شًا  شون... ولی خواه هم ییی

 من ا  دوست داشتنت دست نمییشم...
 
 
 

سی که درکت کنه اونو هل  ومن مطمئن بودم که کمبود مهربون تو  ندگیت و ک
 داده سمت من...

 
 
 

پارکینه مییشددمت کنار خیابونو رو میینم ه ب  بل ا  اینیه ماشددینو ببرم تو 
 گرفتارن جدیدم: خوب رسیدیم نمینوان پیاده شی؟؟؟

 
 چشم تو چشمم میدو ه : میدونی که سنته دل کندن؟؟؟

 
 طا ت صدا ت تو نگاهشو ندارم...

 
 آخه من که کارن نیردم اون بنواد اینطورن دلبستم شه...
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 چشم میگیرم ا  چشمت: میدونی گاهی ال مه دل بینی تا جون نینی؟؟؟
 

 خندش: میدونی دل کندن خود جون کندنه؟؟؟ خنده نیست
 
 
 

 من پیت این ب ه کم خواهم آورد...
 

 میدونم...
 
 
 

سر هردومون  سمتت جملت اعالم خطره بران بزرگی بالیی که رو  بر میگردم 
 نا ل شده...

 
 باور نیردنیه...

 
 چشماش خیسن...

 
با گوشدده ن ناخن شددصددتت اشددیی که هنو  ا  کاسدده چشددمت بیرون نزده 

 یگیره...م
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 وسعت این عشگ تا ه  یادن عجیبه...

 
 بران اون  یادن عذاب آوره...

 
 
 

  ودتر ا  من ل  با  میینه: پسم نزن...
 

 بغض صداشو دورگه کرده...
 

 اون ب ست...
 

 د عشقت نا معقوله ارمیا... خواستت نشدنیه داداشی...
 

 عشقت باشم... داد میزنه: من داداشت نیستم... عشقمی... مینوام
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سریب میره که چیزن نمونده  سمت منالف خیابون و انقدر  شه و میره  پیاده می
 یه موتورن بهت بزنه...

 
 
 

 وخدا رو شیر که خالن این چند و ته من همزمان با ییی ا  نریمانا نرسیدم...
 

 من هیچ توضیحی بران هی یس ندارم درمورد این خاله با ن مسنره...
 

 ل کاران من همین طور درهم برهم میشن...همیشه آخر سا
 

 همیشه همه چی گره مینوره تو هم...
 

 ومن متنفرم ا  آخر سالی که  راره گره بنوره به سال نو...
 
 
 

 کی گفته سال نو خوبه؟؟؟
 

 و تی بهانه ان میشه واسه اینیه آدما بیشتر خودشونو عذاب بدن...
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 و تی فرصتی میشه بران چشم و هم چشمی؟؟؟
 
 
 

 سال نو  مانی خوبه که دال مهربونتر بشه...
 

 نه و تی که بوتییا شلوغتر...
 

 سال نو و تی خوبه که فرصتی بشه واسه تا ه کردن دیدارها و رفب دلتنگیا ...
 

سان فاخرن  شون دادن مبلمان تا ه خونه و لبا شه بران ن نه  مانی که مهلتی می
   خریدارن شده...که به مناسبت عید و به نیت داغ کردن دل ر ی

 
 
 

 چند تا کارگر تو خونه خودمون مشغول تمیز کارین...
 

ترانه و حنا که و تشددون آ ادتر ا  منز این رو اسددت با کمک دو نفر خانمی که 
 مؤسسه خدماتی برامون فرستادن مشغول جمب وجور کردن اسبابمونن...
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راش یه سددرویس و من شدددیدًا دربدرز کمی و ت بران اینیه همراه آبین برمو ب
 خواب بنریم...

 
 سرویس خوابت مال سیسمونیشه...

 
 آبتین بزرگ شده...

 
 تنتت دیگه کفان  دو  واره مثل ارس  ویشو نمیده...

 
و مهمتر این که سددرویسددت با سددرویس آبین سددته و دیدن رنه و مدلت غم 

  یادن رو تو دل من و هم خونه هام جاگیر میینه...
 
 
 

 جز ادامه دادن نیست... و حاال که چاره ان
 

 من مینوام که خوب ادامه بدم...
 

 نمینوام تلو تلو بنورم تو این ادامه...
 

 و غم آبین...
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 و هرچیزن که منو به یادش میندا ه عاملیه بران تلو تلو خوردنم...

 
 پس من مینوام که سرویس خواب آبتین...

 
انه و یه خرید اساسی به بهو همه لباسایی که ست لباسان آبین بود و دور بریزم 

 عید و نو شدن خونمون براش بنرم...
 
 
 

من مینوام و اصددرار دارم حتما چند رو ن  بل ا  تحویل سددال همه چی سددر 
 جان خودش باشه...

 
 ولی و ت تنگه...

 
 و این منو عصبی میینه...

 
 و حسابی گرفتارم کرده این رو ا...

 
 خواب آرومو بی تشویت... و مثل همیشه ن  ندگیم حسرت  ده کمی
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 درا  به درا  کنار ترانه و حنا میفتوم: آخیت باألخره تموم شد...

 
ترانه ددد آره تموم شد... اما  بلت ما تموم شدیم... منیه دارم ا  خستگی هال  

 میشم...
 

حنا د نفس مرگ من بیا و دیگه ه*و*س تعمیر خونه به سرت نزنه... کشتی مارو 
 هات... با این ایده

 
دددد بیا و خوبی کن... میموندن  یر آوار خوب بود؟؟؟ بابا سقف خونه داشت 
رو سددرمون خراب میشددد... خونه  دیمی سدداخته نرسددیم بهت توش مدفون 

 میشم...
 
 
 

ید حرفی ا  تعویض این خونه کلنگی  ده  با نه  نه ممینه و  که  و اونا میدونن 
 بشه...

 
 
 

 یاد...آبتین هلک و هلک ا  اتا ت بیرون م
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 طفلیم شاید به اندا ه ما خستست...

 
 دکور اتا شو چیده بودیم... اما تزئینت  رار بود به سلیقه خودش باشه...

 
 لباسا و خرده ریزاشم  رار بود خودش مرت  کنه و تو کمد و کشوهاش ب ینه...

 
 
 

 همونطور درا کت براش دست با  میینم...
 

 رون سینم پهن میشه...
 

 هم خنده داره هم بی انصافی... خستگیت
 

 ولی من مجبوم که مسئولیت پذیر و مرد بارش بیارم...
 

 مردن تو  نگی آبتین نیست که بنواد ید  کشت بشه...
 

 اون باید یاد بگیره گلیم خودشو ا  آب بیشه بیرون...
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 باید یاد بگیره مو ب بیرون کشیدنت پنت  مین نشه...

 
 
 

شبی ست تو موهان ل*خ*تز  شو  نه بزن غذا د ه موهان منت میینم: ترانه پا
 بیارن... دارم ا  گشنگی هال  میشم...

 
 ترانه د وان نه نفس... نا ندارم ا  جام جن  بنورم...

 
شارژ شد؟؟؟ تا یه دیقه پیت که داشتی آشپزخونه  ددد به همین  ودن باطریت دز

 رو  یرورو مییردن...
 

د آره اما به خدا آخرین انرژیمم تو همون آشپزخونه خرجیدم اومدم... من  ترانه 
 که غذا نمینوام... ولم کنین تا یه هفته همین جا مینوابم...

 
حنا د نفس میگم به سرت میزنه یه کارو تموم کنی نفس آدمو میبرن با ُاردات... 

 هالکمون کردن با این دییتاتور با ن امرو ت...
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ا  هر سه تاتون جون کندم... آخه المصبا ییمم  ددد خف بابا... خودم که بیشتر
کارامونو تموم کنیم... ا  فردا  که تعطیلیم  به من فیر کنین... گفتم امرو  

 ب سبم به کارام... میدونین چقدر کار دارم واسه این دو هفته آخر؟؟؟
 

سی گفت حتمًا تومم  سه انجام میدادیم دیگه... ک سه آ حنا دددد خوب خودمون آ
 ؟باید باشی؟؟

 
 سرمو مایل میینم...

 
 سمت راست صورتم مماس میشه با موکت...

 
 نگاه عا ل اندر سفیهی بهت میندا م...

 
 شاکی میشه: چیه بروبر منو نیگا میینی؟؟؟ دروغ میگم؟؟؟

 
شلوغ پلوغ دیوونه میشم؟؟؟ نمیدونی نمیتونم کار  دددد تو نمیدونی من تو جان 

 کنم؟؟؟
 

با... تومم با این اخال ان گندت... میرفتی تو دسددتشددو تو هوا تیون میده: برو با
 اتاق خودت درم چفت مییردن دیگه چی کارت به ما بود...
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ددددد هرچی حاال... بده کاراتون  ود تموم شددد میتونین برین به کارا و خریدان 

 خودتون برسین؟؟؟
 

 ترانه مگه نگفتم پاشو  نه بزن غذا بیارن؟؟؟
 

 ترانه د......
 

 ...د ترانه با تومما
 

ساکت و پایین میذارمو رو  ستگی  صدان ترانه نمیاد آبتینز ا   ور خ و تی با م 
 صورتت خم میشم...

 
 د الهی این وا عًا خوابت برده حنا...

 
حنا دددد هنو  مثل اینیه باورت نشده چه بیگار ا  صبح تا حاال ا مون کشیدن 

 نه؟؟؟ حگ داره خو بدبنت...
 

متیا و پتو واست بیار منم  نه بزنم یه چی بیارن دادو بیداد  دد خفه بلند شو یه
 این المصبو ببریم...
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 و من ورم ا  ال مص  شیممه که صدان  ارو ورش تمرکزمو گرفته...
 

حنا دددد نفس؟؟؟ من ا  تو بزرگترما... نمیدونی باید احترام نگه دارن؟؟؟ خیر 
 ترش رفتار کنه...سرت ب ت داره ا  تو یاد میگیره چطور باید با بزرگ

 
 همین که ا  در شرکت تو میام خانم شیرن جلوم سبز میشه...

 
فایالن تو دستشو میشناسم... مربوط به یه شهرکه که بران سپاه داریم طراحیت 

 میینیم...
 
 
 

 شیرن د سالم خانم مهندس د صبح بنیر...
 

 د سالم عزیزم صبح شما هم بنیر...
 

 سر برین تو اتا شون...شیرن د مهندس نریمان گفتن یه 
 

 منو ارسالن سر پرست گروهی هستیم که دارن نقشه هارو تهیه میینن...
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 د باشه... ممنون... االن یه سر بهشون میزنم...
 

راه کج میینم سمت اتاق مهندسی که ا  اون رو  کذایی به بعد حس میینم به 
 طر  عجیبی نگاهت تمرکز دار و صاح  معنی شده...

 
 
 
 خانم مهندس؟؟؟ د

 
برمیگردم طرفت که حاال نزدیک میزز  یادن شددیک بران یه منشددیت شددده: 

 جانم؟؟؟
 

 د مهندس هاوش نریمان...
 

 و اشاره به در اتاق هاوش میینه...
 

 ابرو مندا م: آها... بله ممنون...
 

 د خواهت میینم...
 

 پس مسئله مربوط به پروژه سپاه نیست...
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 در میزنم...
 

 یید میشنوم...بفرما
 

 هاوش با دیدنم سر تیون میده : سالم خانم آبرنیا...
 

 و ییی ا  برترین مثبتان این مرد همینه که مهم نیست کی روبروشه...
 

 اون اول سالم میده...
 

 د سالمد صبحتون بنیر...
 

شما هم  صبح  شاره میینه: بفرمایید خانم  ستت به مبالن جلون میزش ا با د
 بنیر...

 
 که داخل میرم... کامل
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 هاوش که به پام بلند میشه...
 

 تا ه متوجه ارسالن میشم...
 

 ومن هنو م که هنو  جلون این مرد احساس بی لباسی میینم...
 
 
 

 د سالم مهندس... صبح بنیر...
 

روشددو ا  پنجره که تو این ارتفاع من ره ن فوق العاده ان ا  تهران میده میگیره: 
 ر...سالم... صبح تومم بنی

 
 و این مرد برخالن پسر عموش تا ا ش بزرگتر نباشی...

 
 تا ا ش برتر نباشی...

 
 و شاید حتی اگه برتر باشی و بزرگتر نباشی ...

 
 تحت هیچ شرایطی اول سالم نمیده...
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 اما هیچ و تم سالمتو بی جواب نمیذاره...
 

نده  یادن برا  چیزن که خیلی به اون نگاهز پر غرور و لباسدان فاخرو  دو باالن
به همیشددده ن  ته ریت دارش که ابهت میده  و اعیونی و صددورت اکثرًا کمی 

 سیوتت میاد...
 
 
 

شران  اده ها میگیرم: خوب  شبیهز ا صدان هاوش فیر ا  غرورو ننوت این  با 
 هستین خانم آبرنیا؟؟؟

 
 
 

 ومن این خانم آبرنیا رو بیشتر ا  مهندس آبرنیا دوست دارم...
 

 نمیدونه که من سالهاست دیگه مهندس بودنو دوست ندارم...اما هیچ کس 
 

 ومن نیا ن نمیبینم که اینو به کسی بگم...
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 د بله ممنون به لطف شما... استاد خوب هستن؟؟؟ سیمین جون چطورن؟؟؟

 
 
 

 درست به اندا ه رو هایی که آبینو نداشتم حال هامونز این مردرو نپرسیدم...
 
 
 

که من ح به  یا عجی که چرا من و آ یدونن  خانوادش م س میینم این مرد و 
به حجم تون  که  با خودش داره  نده ان رو  که تپ نمیپرسددم ا  اون کوچولویی 

 سینم تپتز دوباره داد؟؟؟
 
 
 

ددد ممنون به لطف شما... دیرو  نتونستیم باهاتون تماس بگیریم کمی نگرانتون 
 شدیم...
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که حیومت ن امی اعالم کردمو و دسددتور دادم  ومن به یاد میارم که ا  دیرو 
موبایال خاموش باشدده تا مزاحم نداشددته باشددیمو به کارامون برسددیم موبایلمو 

 روشن نیردم...
 
 
 

سه موبایالمونو خاموش کرده بودیم تا به کاران  شید... بله دیرو  هر  دددد آه ببن
 خونه برسیم...

 
 د تلفن خونه روهم کسی جواب نداد...

 
به سلوالن خاکسترن:آآآ... راستت ما دیگه تو اون خونه نیستیم برا  کمی فشار

 همین کسی جوابتونو نداد...
 

 صدان ارسالنو میشنوم: نیستین؟؟؟ پس کجایین؟؟؟
 
 
 

یا ان این  ح  امت که ییی ا  بزرگترین صدددا یارم  ندس هم نه مه و این مرد 
 شرکته...
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بود... واسدده چند ماه پس باید جواب داد: راسددتت جان  بلی خونه خودمون ن

به  باره برگشددتیم  تا خونه  بلیمونو تعمیر کنیم... االنم دو جارش کرده بودیم  ا
 خونه خودمون... کارن داشتین که  نه  دین؟؟؟

 
 جمله آخرم رو به هاوش ادا میشه...

 
ددد بله راستت مینواستم بگم طرحان سپاهو تا هرجا که آماده کردین بیارین تا 

دترنقشه هارو آمادشون کنیم... مینوام کارارو  ودتر تحویل با  بینی بشن و  و
شددهردارن بدم بنوریم به تعطیالت کار یه مدت مینوابه و ما اینو نمینواییم 
که باعث بد  ولیمون بشه... که متفسفانه نتونستیم پیداتون کنیم... حنانه و ترانه 

 خانمم خاموش بودن...
 
 
 

صدایی میزنم: بله آخه  شنه دل به کار نمی تک خند بی  شون رو و تی موبایال
شنبه  شون کنن... اما طرحارو آوردم... پنج ش شون کردم خام دن اینه که مجبور

 ش  تا صبح نشستمو تیمیلشون کردم...
 

برق نگاه ارسددالن گیراتر میشدده... آخه طرحا در حدن نبودن که بشدده یه شددبه 
 رسوندشون...
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 رو دستم باشه خوابم نا آروم میشه...و من آدمیم که اگه کار نصفه نیمه ان 
 
 
 

هاوش  در شددناسددانه ل  با  میینه: ممنونم وا عًا فیر نمییردیم به این  ودن 
 آماده بشه... پس  ودتر بیارین با  بینیشون کنیم که  ودتر تحویل بدیم...

 
 و دلیل این همه عجله نا به هنگام چیه؟؟؟

 
میده: ما دیرو  مینواستیم بهتون  ارسالن جواب سؤالی که ا  منیلم گدشته رو

ست  ودتر طرحارو بدین که  خبر بدیم که امرو  نوبت دادگاهتون با مهدویم ه
 االن اردالن پیداش میشه و کارمون نصفه میمونه...

 
 
 

 فلشی که حاون طرحاست رو سوار لبتاپ ارسالن میینم...
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 و من عاشگ دیزاین این لبتاپ  یادن گرونم...
 

سمتی ا  و تمام مدتی  ضیحی راجب به   صفحه تا تو ست درا  میینم رو  که د
نقشه بدم نگاه بی پروان ارسالن گاهی به صورتم و گاهی به انگشتان لعنتی و 
سددفید وغریف و  یادن تو چشددمم با اون حلقه رینگی و طالم در کنار مطلقه 

 بودنم تمرکزمو دود میینه میفرسته هوا....
 
 
 

ین ا  پشت خم شدنت رو من به بهانه تمرکزو به خصوص اینیه حس میینم ا
 تسلط بیشتر رو صفحه ل  تاپ کمی  یادن و عمدیه...

 
و این نفسددان عمیگ که بیشددتر به بو کشددیدن میمونه تا به نفس عمیگ نگرانم 

 میینه...
 

شتنا  خوش بوم ا  مقنعه فراتر  شامپون به  ول ترانه وح نگران اینیه نینه بون 
 میره...

 
 
 
 کاش اردالن  ودتر بیاد... و



  364 

 

 
 و کاش امرو  این طرحا نصفه کاره بمونن امرو ...

 
 درسته دیر میاد...

 
سه و خودش تو هپروتت  تنت تو جل ست این برادرز ولی باألخره میاد و منو ا  د

 نجات میده....
 
 
 

 و االن که روبرون مهدون تو سالن دادگسترن ایستادیم دارم شاخ در میارم..
 

   دور نگاه کنه فیر میینه مهدون خواهان و من خوانده ام...هر کی ا
 

 صورتت ا  داغونم ییم اونورتره...
 
 
 

 سرمو نزدیک اردالن میبرم...
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صدان  شو خم میینه تا بتونه اختالن  دمونو جبران کنه و  سر شه و  متوجه می
 آهسته من تو این شلوغی به گوشت برسه...

 
 
 

 د این چرا این شیلی شده؟؟؟
 
 
 

 و یه سؤال دیگه دارم که دوست دارم ا ش بپرسم و روم نمیشه...
 

 اردالن د چه شیلی؟؟؟
 
 
 

دوست دارم ا ش بپرسم چرا با وجود اینیه ا  همون نگاه اول حس کردم خیلی 
 هیزتر ا  اون دوتان دیگه ان اما با تو راحت ترم تا اون داداش دیال ت؟؟؟

 
 ورتشه...لبم کت میاد: شوخی نمیینم...من ورم ص
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صت  ش یه ابروش به طر  جال  و تو دل برویی میده باال و با افتنار میگه: نا  

 داداش هاوشمون...
 
 
 

طنز تو کالمت  لقلیم میده بران یه  هقهه ولی میترسددم ا  تیزن نگاه مهدون 
 که ا  و تی اومدیم یه لح ه مم بینیال من نشده...

 
 د هاوش خان این بالرو سرش آوردن؟؟؟

 
 
 

شاهیار هم خونت: آره... اون رو  که تو  شه با نگاه به  شتر مغرور می اردالن بی
ا  حال رفتی چنان حالی ا ش گرفت که فیر کنم تا عمر داره نتونه جلون هیچ 

  نی سرشو بلند کنه... حتی اگه اون  ن هندجگرخوار باشه...
 
 
 

 و هاهاهاها میزینه  یر خنده...
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 تا چشت به این بیوفته منو میندا ه گوشه هلوفتونی... د اینجورن که  اضی

 
 
 

خنننی میینه: نترس... این کارو نمیینه... مگه هرکی صددورتت کبود بود 
کار ماست؟؟؟ تا ه وضعیتت باعث میشه  اضی بیشتر به بزن بهادریت ایمان 

 بیاره و شانس ما میره باالتر...
 

 د یعنی این ا  من و شما شیایت نیرده؟؟؟
 
 
 

نگاهت مهربون میشددده و رنه این مهربونی نگران کننده نیسدددت: نترس  هر 
چشددی که هاوش و اردالن ا ش گرفتن چیزن نیسددت که باعث بشدده این مرد 

 حتی تو روبه فیرش راه بده چه برسه به این که رودرروت بشه...
 
 
 

 نگاهم می رخه و گیر میینه تو نگاهت...
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ه تهدیدن و کینه ان که نشسته تو این نگاه ومن نگران میشم که با وجود این هم
 پیت بینیهان اردالن رو پس بزنه...

 
 
 

 د کینه تو نگاهت که اینو نمیگه... این مرد و خباثتت منو میترسونن...
 

شه و حمایتگرن رو  شت میینه حرفمو که بهم نزدیک تر می شتباه بردا شاید ا و 
  اطی صداش: نترس من پیشتم....

 
 
 

 لح ه و تو این میان پر ا دهام.... ومن نه تو این
 

 که ا  آینده وتنها شدن با این مرد میترسم... هم نان...
 
 
 

 و لح ه آخرن که ا  در اتاق میایم بیرون...
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 و یه جلسه دیگه با این  اضی موشیان داریم...
 

 هنو  برق تهدیدو تو اون چشمان پر کینه حس میینم...
 

 اه  م*س*تونی باشه...هوا گرمتر ا  اونه که مال یه م
 

 حتی اگه اون ماه اسفند باشه...
 

 حتی تو آخرین رو اش...
 

 حتی اگه تو شهرن مثل تهران باشه...
 

اما همه اون گرمان بعید ا  یه رو   م*س*تونیم باعث نمیشدده هوا  ود تاریک 
 نشه...

 
 ومن متنفرم ا   ود تاریک شدن هوا...

 
ییی میشه عامل ترسمون نتونیم به کارامون که باعث میشه منو امسال من که تار

 اون طور که باید برسیم...
 

 و اگه برسیم هول و والن بعدش همشو ا  دماغمون درآره...
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 همینطور که دارم به غرغران ترانه گوش میدم راهمو میرم....
 

 و دوست دارم گوشیمو رو این نه نه پیر ن با یت  طب کنم...
 

 که مونده به عید و من هی ی بران خودم ننریدم... اون میگه ا  یه هفته ان
 

 من فیر میینم به چیزایی که باید ا  امسالم به سال بعدم ببرم...
 

 اون میگه همیشه د یقه نودیم...
 

 من به یاد عزیزترین عزیزیم که نمیتونم ا  امسالم ببرمت تو سال نو...
 

 اون ا  شل*خ*تگی من تو خرید لباس میگه...
 

 فیر میینم به ارمیایی که دوست دارم سال نو کنارم نباشه... من
 

 بره دنبال یه عشگ تا ه که بهت بنوره...
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 که نیا ش به دوست داشتن و دوست داشته شدنو رفب کنه...

 
 اون میگه هرطور شده باید فردا و ت بذارم بریم خرید...

 
 دربه در منه... من فیرم مشغول نگاههاییه که این رو ا به طر  عجیبی

 
 نگاهی غیر ا  نگاه دلتنه و اکثر او ات خیس ارمیا...

 
 اون میگه مثل پیر نا لباس میپوشم...

 
 من فیر میینم مثل پیر نا غرغر میینه...

 
 
 

 هوا تارییه و من هنو  درگیر یه نگاهم...
 

 خیابون خلوته و ماشین من اسیر دست حنا....
 

 ه و آبتین...به بهانه خرید واسه خودشو تران
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 من ماشین ندارم...
 

 و هم خونه هام خونه نیستن...
 

 و هوا سرد نیست و بهاریه...
 

 و من تو دل تارییی ه*و*س پیاده رون شبونه میینم...
 

 و فیر کردن به همون نگاه...
 

 که هیچ نگاهی تا به حال این طور درگیرم نیرده بود...
 
 
 

 و هنو  صدان غرغرا ن ترانه میاد...
 

 و تییه هایی که حنا میندا ه و ترانه رو شارژ میینه رو هم میشنوم....
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 و درست تو لح ه ان که مهدون جلو روم سبز میشه موبایل ا  دستم میفته...
 

 و من دیگه صدان ترانه رو نمیشنوم...
 

 و دعا میینم اون جیغمو تو لح ه آخر شنیده باشه...
 

  ه خریده شدم نیست....و نگاه من پی تییه هان موبایلز تا
 

 که میدونم این مرد با اون نگاهت  صد تییه تییه کردن خودمو داره...
 

 ومن نمیدونم دلیل این همه خصومت چیه...
 

 ومیترسم ا  این مرد و کینه ن تو دلت که  طار  طار شتر ال مه بران حملت...
 

 و ا  این مرد بورژوانما وا عًا بعیده این حرکات....
 

 ونستم که تاریییو تنهایی واسه  ن جماعت خطرناکه....من مید
 

 و به این دونسته خودم ار س ندادمو....
 

 حاال حقمه که ا  ترس امواء و احشاء بدنم بلر ه
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 د چی مینوان؟؟؟
 

 مهدون د نمیدونی چی مینوام؟؟؟
 

رم ب د نه نمیدونم... چیزیم نیست که تو ا  من بنوان... حاالم برو کنار مینوام
 دیرم شده...

 
یه بره ام موفگ نبودم تو منفی کردن  مام تالشددم فیر کنم حتی  و عال رغم ت

 ترسم...
 
 
 

 مهدون د کجا ایشاالله؟؟ خلوت گاه سام نریمان یا ییی ا  نوچه هاش...
 

سرت اومده  سرم و  شغال که هرچی  شن با : بفهم حرن دهنتو آ گوشام داغ می
 ...ا  این بی فیر حرن  دنات اومده
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هد  کارن ا  پیت خوا یابون مسددیونی و خلوت  یا جیم  دن من تو این خ و آ
 برد؟؟؟

 
 و خدا رو شیر که خیلی ا  شرکت فاصله نگرفتم...

 
 
 

... وا عیتو گفتن تلنه... من خیلیم بیراه حرن نمیزنم...  مهدون د دز نه دز
 

المص   ددد آخه نامرد... رو چه سندن دارن این بهتونارو پابند من میینی؟؟؟
اونی که نذاشددته هم ا  توبره بنورن هم ا  آخور ییی دیگسددت نه من آشددغال 

 عوضی...
 

مهدون ددددد واسدده اون ییی دیگه ام دارم... اما االن طرن حسددابم تویی که 
طرفدارن و حمایت بی چون و چران اون احمقا بزرگترین مدرکم واسده خراب 

و اون مشددتایی که خوابید رو  بودن توئه خرابه...نمینوان بگی که اون تهدیدا
 صورت من فقط واسه خاطرز عزیزز یه همیار بوده؟؟؟
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به بزرگی مهمترین عضددوز  یل و چون و چرایی  نه من دل یدو یا این مرد نم و آ
 عزیزترین کسم تقدیم اون احمقا کردم؟؟؟

 
 همون احمقایی که حضور یییشون االن بزرگترین آر ومه....

 
 
 

 انه فایده ان نداره....و حرن  دن با این دیو
 
 
 

 تو یه لح ه یه تصمیم شجاعانه واسه عق  گردو فرار میگیرم...
 

 اما من تو بحران نا کارآمد میشم...
 

 و این یه بحرانه...
 

پان  ق  میوفتم  یر دسدددت و که مینوام برگردم ع و درسدددت تو لح ه ان 
 مهدون...
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درست  میینم که یه شیایت و میشنوم: حاال که بنا به شیایته... یه بارکی کارن
 درمون بینی و من یه جریمه اساسی بدم... عوضت دلم خنک بشه...

 
 
 

 این مرد یه  نجیرن وا عیه...
 

چرمت...  و تمام تن من توسط نو  کفت تیزز
 

 و مشتان به ن رم در حد بوکسوریت نوا ش میشه...
 

 تنها کارن که من میتونم بینم حفظ سرو صورتم ا  ضربست....
 
 حسرت این که چرا به جان والیبال عاشگ ر می نشدم.... و
 
 
 

شتان این  شا و م سرو کارم فقط با کف شیر میینم که  و در تمام مدت خدا رو 
 مرده...

 
 نه با ش*ه*و*تهان انباشته تو مردونگیت...
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ست اما دور که داد میزنه: چه غلطی دارن میینی  شنا شنوم آ صدایی که می و 
  ورت به  ن جماعت میرسه بی ناموسز بیشرن؟؟؟ مردییه د*ن*و*ث...

 
 
 

 و کاش این صدا  ودتر بلند شده بود...
 

  بل ا  اینیه این درد نفس گیر بیوفته به جون سینم...
 

  بل ا  اینیه حس کنم نفس کشیدن سنت شده...
 

 نگاه کالفشو میدو ه به دستان خونیت...
 

 ده و حاال رو دسددتان اون نقت  خونی که ا  دهن مشددغله این رو اش بیرون
  ده...

 
 رنه  رمز دستاش عصبانی ترش میینه...
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 و باعث میشه فیر کنه اونطور که باید حگ اون مرد  رو کف دستت نذاشته...

 
ست  ستنی جنین وار خودش رو  یر د و تی یادش میاد که چطور اون توده خوا

مینواد بره دنبال  و پاهان اون مرد جمب کرده بود و صدددداش در نمیومد دلت
به کالنترن شددین... من خودم  نامرد  اردالن و هاوش و بگه بینیال بردن این 

 حقشو میذارم کف دستت...
 
 
 

 و براش عجیبه این سو ش...
 

سددو شددی که ا  لح ه ان که صدددان ناله نفسددو و تی که مینواسددت ا   مین 
 بلندش کنه تو گوشت نشست به  لبت ناخن مییشید...

 
 ی که آغشته به گریه بود و التماسی بی کالم...صدان ضعیف

 
 
 

 و کاًل همه چیز عجیبه...
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جه  ل  تو جا به ن رش  یدش  ند د که تو درب یه این دختر ا  اولین رو ن  این
 اومد...

 
 با اون تیپ مدرسه و نا همگون با دوستاش...

 
 با اون دوتا جوجه ان که به ییی جوجه تر ا  خودشون میگفتن مامان...

 
مادرز صددداح  دو لو با ج یه  به  که هیچ ر مه  ما طریفی  ند ا یده و بل ثه کشدد

 نمیومد...
 

 با اون چشمان  هوه ان اما به شدت جذاب و خواستنی...
 

با اون پوست سفید و لطیفی و صافی که بی شک نقت بزرگی رو تو وجود این 
 همه  یبایی در عین سادگی داره...

 
 
 

 جورایی  اتل دخترش محسوب میشد... و با نوع برخوردش با هاوشی که یه
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با نوع برخوردش با غم ا  دسددت دادن ب ت که این همه صددبورن و مقاومت 
 کار هر مادرن نبود...

 
سرت و بی تابی رو تو تک تک  شد کالفگی د بی اره گی د ح صورتی که می در 

 اعزان صورتت پیدا کرد...
 
 
 

نودونه صدددم درصددد آدمان و با اون حرکت آخر که ا  بیشددتر ا  نودونه ممیز 
  مین بعید بود...

 
 با دادن  ل  دخترش به پسر یه جورایی  اتل دخترش...

 
 
 

شتن بران  سینه  لبی میتپه که ار ش و ت گذا شون میده تو اون  و این حرکت ن
 کشفو داره...

 
که  ناختن بی نصددیبی  یاوترش کرد بران شدد و همین حرکت حیرونتر و کنج

 داد...هم ین لعبتی رو ا  دست 
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 ا  دست دادن  نی که تو این وال افزا هنو  حلقه به دستت داره...
 

 ن جوون و خوش برورویی که بی شددک با یه ل  تر کردن میتونسددت بهترینها 
 رو داشته باشه...

 
درسددت وسددط دنیایی که متفهالش حلگ  ایم میینن و تی کنار همسددراشددون 

 نیستن...
 

 هنو  اون حلقه رو بسته به اون انگشت غریف د یقًا به کدوم نیت؟؟؟ اون
 
 
 

همون انگشتایی که هربار کوچیترین تاب خوردنشون بران نشون دادن چیزن 
یا گفتن مطلبی میشددددن بزرگترین عامل بران بیدار کردن حس نیا  مردن که 

 گاهی با بزرگترن عشوه گریها هم نمیشد مشغولت کرد...
 

ش  اون بون  ستفادش نین یا یه  شت بگه یا ا ست دا شامپویی که دو محر  
 مهمون من باش...
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و این جمله بارها و بارها تا پشدددت لباش اومده بود و اون حلقه رو انگشدددت 
ا دواجت و و ار و متانت کمیابی که تو همه رفتاراش مشهود بود مانب این شده 

 بود که شنیده بشن...
 
 
 

که غرافتان آمینته با متانتت باعث میشددد حیفت و فیر کردن به این دخترن 
بیاد ا  اینیه اسم  ن روش بذاره و لی  ن بودنت کنار آبتین  یادن خارن چشم 

 بودد
 

 این همه  مینه بران جل  توجه میتونه کم کم خطرنا  بشه...
 
 
 

سیله ن  شرو و ست و لطافت بران مردن که متانت  ن جماعت رو فری  میدون
 رفب نیا ...

 
نا  بر به این ت نه رو   با که تو طی شدد هایی  قه  که حس مییرد د ی ان مردن 

 اختصاص داده میشه هررو  بیشتر ا  دیرو ه...
 

 ا  دور خواهر و دوستشو میبینه که با چه عجله ان میرن سمت اطالعات...
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 صداشو به حدن میرسونه که مطمئن بشه میشنون: حنا...

 
 
 

 به اضافه کردن پسوند و پیشوند به اسم آدما... و این مرد نیا ن نمیبینه
 
 
 

 جمله حنا که رو به مرد روبرویشه نیمه کاره میمونه...
 

 بر میگرده و ارسالن رو میبینه...
 

 همراه ترانه خودشو میرسونه بهت: سالم جناب نریمان...
 

 و سالمی نگران و لر ان ا   ور بغض هم ا  دهن ترانه خارج میشه...
 

 رفته و نگرفته حنا سؤال بارونت میینه...و جواب گ
 

 و کالفه...
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چشماشو فشار میده: حنا آروم باش... ییی ییی بپرس بتونم جواب بدم... کار 
تا مینورده  دتت...  هدون بیشددرن بوده... تو خلوتی گیرش آورده  همین م
سفانه چون تو ییی  ست و پاش جون داده بود... متف سیدیم  یر د کمی دیر میر

فرعیان اطران شددرکت پی یده بود کمی طول کشددید پیداش کنیم... االنم  ا 
 بردنت بران عیس...

 
 
 

به نفس  نه الیی  مه کی خه چرا این مرد این ه نه اشدددک ا  گونت میگیره: آ ترا
 داره؟؟؟

 
 و این سؤال یه سؤال بی جوابه...

 
 
 

 حنا پس میزنه ضعف تو صداشو: حالت خیلی بد بود؟؟؟
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گفت به کسدددایی که حاال میدونه جون پناهان اون توده آغشددته به  چی باید
 خونن؟؟؟

 
 د نمیدونم... و تی رسوندمت بیهوش شده بود...

 
 و نمیگه که کلی خون باال آورده بود...

 
 
 

 و متوجه توجه هان پرستاران جوون بنت میشه...
 

 و مثل اکثر او ات توجهی نمیینه...
 

شدت صابت به  ش  که اع صوص ام شیلی به  بن شنج و درگیر نگرانی خ مت
 اسم نفسه...

 
 
 

 و این مرد چشم و ابرو مشیی میدونه به اندا ه اردالن خوش بررو نیست...
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سان فاخرش جزو مرداییه که  نان  شیارن پرو پیمون و لبا ستایل ور  ولی با ا
  یادن رو جذب خودش میینه...

 
 
 

رن میینه که یادش  نه خور موبایلت که بلند میشدده دسددت تو جی  شددلوا
 نمیاد چه بالیی سر کتت اومده...

 
صدان نگران هاوش تو گوشت میپی ه: الو ارسالن چه خبر؟؟؟ چی شد؟؟؟ 

 حال نفس چه طوره؟؟؟
 
 
 

 و هاوش عادت نداره سالم نده...
 

 عادت نداره خانمارو بدون پیشوند و پسوند صدا کنه...
 
 
 

 و و تی سالم دادن یادش میره...
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 به خانم آبرنیا میگه نفس... و تی
 

 نشونه اغطراب  یادشه...
 
 
 

 درست مثل رو ایی نه چندان دور که بران هامون بی تاب میشد...
 
 
 

 و این میزان عال ه و نگرانی نگرانت میینه....
 

 بدون اینیه خودشم دلیلشو بدونه...
 

 و تی ا  اتاق بیرونت میارن...
 

 اون تنت روون بی حالی میینه... و تی اونطور  رد و نزار رون
 

 و اونو حالی به حالی میینه...
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 سؤال پیت میاد...
 

 که این موجودز ا  ن رش بی نهایت  یبا و خواستنی ا  کی انقدر مهم شده؟؟؟
 

شت به نطر  سندش اینطور کریح و   سالن پ که چرا ل*خ*ته خون کنار لبان ار
 میاد...

 
شتان طریفت   که حاال متورم و بزرگتر ا   بلن نگرانتکه چرا کبودن رون انگ

 میینه...
 

 نگران اینیه مبادا در رفته یا شیسته باشن...
 
 
 

 اینیه اون چشما بسته باشن اصااًل دوست داشتنی نیست...
 

شت عینک  شه اونارو پ شیدن نق شت که به بهانه ک تا گیها حتی طا ت اینو ندا
  ایم کنه...

 
 میت به طور تام محروم شده...ولی حاال ا  دیدن اون برق معصو
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 و این خیلی بد و دلگیر کنندست...
 
 
 

 و به این دوتا  نی که هان هان  دن  یر گریه حگ میده...
 

 در حالی که هی و ت ا  فین فین کردن  نا خوشت نیومده...
 

ولی و تی میشدده عرض چند ماه اینطور بی تاب شددد بران نفسددان خون آلود 
 را ه... نفسی که شبیه یه

 
 چند سال شناختن...

 
 باهاش  ندگی کردن...

 
 و همه کس و کار و جون پناه طرن بودن...

 
 باعث میشه تو این جور موا ب حساب آدم شاید بره برسه به نییرو منیر...
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و و تی دکتر میگه ا  سدده تا دنده شددیسددته ان که ریشددو به خونریزن انداختن 

 میگه...
 

 هر پنج تا انگشت دست چپت... ا  در رفتگی
 

 ا  مو برداشتگی مچ همون دستت...
 

 حس میینه با م نیا  داره به دیدن مهدون...
 

 به تنها شدن با اون بی همه چیز...
 

و کاش و تی ا  سددر نگرانی و هنو  سددیر نشددده ا  نوا ش اون بی وجدان ولت 
 ن...کرده بران هاوش و اردالند حسابی ا  خجالتت در اومده باش

 
 
 

 و کاش نگرانی هان هاوش و تعصباتت ا  جنس نگرانیهان اردالن باشه...
 

 که اگه نباشه کمی اوضاع ناخوشایند میشه...
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 کاش همونطور که حس کرده بود نگاه هاوش به دنبال حنا باشه...
 

 کاش نفس مال هاوش نشه...
 

 مال هی یس نشه...
 

 حتی اگه مال خودش نشه...
 

 گه ام نشه...مال هیچ کس دی
 

 کاش تنها مرد  ندگیت همون آبتین بمونه...
 

 حتی اگه خودش نتونه به  نا اعتماد کنه...
 

 حتی اگه نتونه به نفس به عنوان یه  ن اعتماد کنه...
 

 حتی اگه تا آخر عمرش ا   نا متنفر بمونه...
 

ته تو  بایی نهف یا  ی یه دن ند نشددده ا  لمس  کاش هیچ مردن بهره م با هم 
 دش...وجو
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و کاش مهدون رو بران نیم سدداعت بهت بدن که بفهمونه یه من ماسددت چند 
 تن کره میده...

 
 و حاال که مهدون  یر دستت نیست ...

 
حاال که نفس داره تو ییی ا  اتا ان خصددوصددی جاگیر میشدده واسدده بسددترن 

 شدن...
 

  ورش به چند نخ سیگار که میرسه...
 
 
 

گار اول روشن میشه و یادآور میشه سیگارن وچه خوش میگذره بهت و تی سی
 رو که کف دست نفس خاموش شد...

 
 پک اول نوش میشه با یاد نیم ه لباسی که تنت بود اون ش ...
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پک دوم مزه خوبی داره با یادآورن شونه غریف و کاماًل بیرون افتاده ا  تیشرت 
 گل و گشادش...

 
  ان کشیده و سفیدو میفته...پک سوم عمیقه و تی آر ون دیدن دوباره اون سا

 
 و پک چهارمی وجود نداره و تی پک اول و دوم و سوم اونقدر عمیگ  ده شده...

 
 
 

 سیگار دوم همراه میشه با خاطره رو ان بعد که عمیگ تر نگاهت مییرد...
 

ا  فردان همون ش  بود که با دیدن انگشتان کشیده و سفیدش یاد پرو پاچت 
 میفتاد...

 
 
 

م میشدده شددیرینی تمرکز رو رو ایی که هر و ت نزدییت بود عمیقًا سددیگار سددو
 مدهوش میشد ا  عطر موهاش...

 
 بنصوص ا  و تی که بلندن اون موهارو دیده بود...
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 و با فیر کردن به اونش  خندش میگیره...
 

فیر به اینیه چطور یه لح ه به طر  عجیبی تحریک شددده بود بران لمس اون 
 عص  پاش به جلو کشیده شده بود... موها و حتی

 
 و یه خنده عمیگ تر ا  یادآورن شصتی که کوبیده شد به پایه اون عسلی...

 
 و کالفگیت به خاطر بی جبگی دوستاش و کرکر خنده هاشون...

 
 
 

سییار حس نیا  عجیبی داره به ب*غ*ل کردن  شه ته  سیگار چهارم می و و تی 
 اون همه لطافت و غرافت...

 
 
 

سددیگار پنجم که میره  یر کفشددان ورنی و مارکت  امت هاوش و اردالنو ا  ته 
 دور تشنیص میده...
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 هر میشدده خوشددی همه این یه سدداعت خیال پردا ن ا  دیدن نگرانی ان که 

 ابروهان هاوش رو بهم رسونده...
 

*** 
 

 دردم نفس میبره...
 

 با هر تیون یه آخ میاد پشت لبم...
 

 و بیرون نمیاد... اما همونجا میمونه
 

 با هر اخمم حنا بیشتر ا من صورتشو جمب میینه...
 

 با هر آخم یه نفرین میشه پشت وانه مهدون...
 

 و من اولین باره که دوست دارم وامیدوارم این نفرینا بگیره...
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دست مییشه رون گ ی که ا  سر پنجه هام تا بیست سانت باالتر ا  م مو تو 
 بزرگت  نه نزنیم؟؟؟ خودش داره: به مادر

 
 چشم غرم حنا افینه: ال م نیرده...

 
دسددتاشددو بند لبه تنتم میینه: نفس دلت میره واسددت... تحریمت کردن فقط 

 بناطر اینیه مادرت ا ت بی خبر باشه؟؟؟ اونم مادر باألخره...
 

ست... ولی  ست... اون منو  اییده در ست... اون مادرم نی ست حنا... نی دددد نی
سه  توهم میدونی که تو همون لح ه هان اول بی پناهیم و نیا م بهت  د  یر کا

کو ه مادریهاش... اون مادر نیسددت... درسددت به همون اندا ه که نفیسدده مادر 
 نبود بران آبین و آبتین... درست به اندا ه اون  ابل نیوهشه...

 
 یددد میدونم... ولی با مجا ات کردن دیگران نمیتونی منیر این رابطه هان خون

ست... اون غلم  شون تورو ننوا شی... اونا خونوادتن... دختر به این پررنگی ب
کرد... خانوادش که خواسددتنت... اونا که غلم نیردن... حنا اون پیر ن دلت 

 میره برات... بهت غلم نین... دخترشو نداره بذار تورو داشته باشه...
 
 
 

 من این بحثو دوست ندارم...
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 و حنا اینو میدونه...

 
 اینم میدونه که آخ و اوخ نیردنم دلیل درد نداشتنم نیست...

 
 اون میدونه درد من مال منه...

 
 تون منه...

 
د چرا و تی میدونی درد دارم... این بحثو هم دوست ندارم... تموم نمیینی این 

 کهنه دوست نداشتنی رو...
 

نادیده  فرارام... نفسددشددو فوت میینه و پشددت پنجره میایسددته: نفس نگران این
گرفتنام... نفس اون پیر ن داره برات له له میزنه... هفته پیت ا  سددر دلتنگی و 
نگرانی یه عالم تو گوشددی واسددده من گریه کرد... تو حتی نمیذارن صدددداتو 
یاد تو  ندگیت... گریه  بذار ب به خدا گ*ن*ا*هی نیرده اون  ن...  بشددنوه... 

 هاش دل کباب مییرد...
 

 ونی؟؟؟د تو نمید
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ددددد میدونم... اما چه کنم دسددت خودم نیسددت... نمیدونی چطور دل میزد... 
فارسی بلد نیست... جون میینه تا دست و پا شیسته حال عزیز کردشو ا  هم 
حالتو  یت  مادر با  بون  یت و  یاد تو  ندگ بذار ب خونه عزیز کردش بپرسددده...

 بپرسه...
 

نا دیونم نین... نمینوام اون پیرمرد دیی یاد تو ددددد ح هان اون ب پا با  تاتورم 
گه براش...  که دلم تن که دوسددت دارم... میفهمی  نا میفهمی  ندگیم... ح  
اینجورن بهتره... صدددامو داشددته باشدده بعد یه مدت کفان نمیده... بعدش 
شته من و  شدنیه... با وجود اون مرد و گردن  یادن برافرا خودمو مینواد... که ن

تو این جنه هال  میشه اون پیر ن... بذار حاال این همه استقاللم نشدنیه... 
که به این دوریا عادت کرده این اوضددداع همینطور بمونه...  نه بزنی سدددا  

 میبنده... نمیذاره بیاد... میمیره نتونه بیاد...
 

 نفسم میره ا  یه نفس این همه حرن  دن...
 
 
 

 و این اولین شبیه که من به هوش اومدم...
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 و ماسک آویزون ا  گردنم هل میینه: چی شدن؟؟؟دست که میبرم ر
 

 هل میاد سمتم...
 

 خودش ماسیو میذاره رو صورتم...
 

 و ریه هام بد جورن با دنده هان شیستم آ رده شدن...
 

 نفسان عمیقم که طوالنی میشن ناله میینه: االن میرم میگم ییی بیاد...
 
 
 

 دستشو فشار میدم... یعنی ال م نیست...
 

 یشه رو صورتم... عرق سردمو با کف دستت میگیره...دست می
 

 ارومتر که میشم اشک همیشه ل  مشیت سور مینوره رو صورتت: ببنت...
 

ا   یر ماسددک نامفهومه صدددام: من  یر یوق اون پیرمرد برو نیسددتم... من ا  
 ایران نمیرم...
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 باشه نرویی که میگه نشون ا  تسلیمشه...

 
 
 

 میدم... و من به خودم خیلی حگ
 

 و من دلم بران اون پیر ن ُتر  تبار مو سفید تنگه...
 

من دوسددت داشددتم به جان مادرانه هایی که دخترش ا م دریم کرد خودشددو 
 داشته باشم...

 
 کاش میشد که اون مادرم بشه...

 
 کاش میشد من دخترش بشم...

 
 اما نشد...

 
 نذاشت...

 
 نذاشتم...
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 ول کنم به امون خدا و به امید پدر الابالیشون... من نتونستم آبتینو آبینو

 
 
 

 پدربزرگم منو خواست به شرطی که تنها باشم...
 

با  به رن یادش نیارن دخترش  باهام نباشددن که رن  به شددرطی که اون دوتا 
 دخترخودش چه کرده...

 
 اون ییی نوش با این ییی نوش چه کرده...

 
 این نوش با خودش چه کرده...

 
 
 

 نا بنوابه...و کاش ح
 

 که میدونم تمام دیشبو هم سرپا بوده...
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 و کاش دو  داروهان من کمی بیشتر بود...
 

 کاش منم مینوابیدم...
 
 
 

 کاش حنا دردش نگیره ا  دردام...
 

 کاش بتونم یاد دردام نیوفتم...
 
 
 

 ومن نمیدونم  مونه بود یا آدماش...
 

 هرکدوم که بودن خیلی آ ردم کردن...
 

 یشتر ا  اون ه که ریه هان شیستم ریمو خراش داد...خیلی ب
 

 اونا روحمو خراشدادن...
 

 ناخن رو  لبم کشیدن...
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 لم میدم به بالشت بزرگی که پشتمه...

 
 تا ه رفتن مهمونامون...

 
 ترانه خم میشه بران جمب کردن پیت دستیان پر ا  پوست میوه...

 
 و من امرو  لباس نصفه نیمه تنم نبود...

 
 حنا میشینه کنارم...

 
 حتی شالمم کنار دستم بود که اگه نیا  شد بندا م سرم...

 
 و خانم دکتر این خونه ا  مهندس و موسیقیدانت تو خونه دارن  ن تره...

 
 
 

 نفس حنا پر صداست: متوجه نگاهان گاه و بی گاهت شدن؟؟؟
 

 ترانه تو صورتم نگاه میینه و ما با هم تعارن نداریم: اوهوم...
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 دست تو موهان ا  ن ر من دوست داشتنیت میینه...

 
آرنجت میشدده تییه گاهو کف دسددتت میمونه تو همون انبوه  رمزش که امرو  

 بد جور چشمان هاوشو با خودش اینور و اونور برد...
 
 
 

 من ورش ارسالنه و من متوجه نگاه هان رنگی رنگی ترانه هم بودم...
 

 وتو این خونه یه خبراییه...
 
 
 

 یه مو و تو پوستت با کارد نصف میینه و میگیره طرفم...
 

 سر تیون میدم...
 

 این رو ا میل ندارم به چیزن...
 

 حتی مو  که رکورد یه کیلوشو یه جا خوردنم دارم...
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غصه میشنه تو نگاهت: نگرانتم نفس تو این مدت خیلی کم اشتها شدن دارن 

ا  صددورتت نمیگرفت و تی ا   ور آب میرن... نگاه اونم نگران بود... چشددم 
 درد نمینندیدن...

 
 و نگاه هان هاوش به  درن منو کالفه کرده بود که عالم و آدم مهم نباشن...

 
 و من محاله عاشگ هاوش شده باشم...

 
ددددد تو نمینوان یه شددال رو اون المصددبات بندا ن و تی نا محرم تو این خونه 

  واره شما پیدا نمیشه؟؟؟ میاد؟؟؟ تو چی ترانه؟؟؟ یه دامن به  دو
 
 
 

ترانه دست خیسشو به جان حوله ن تون آشپزخونه با دستمال کاغذن خشک 
 میینه...

 
 ابروهان هردوشون میپره باال...
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 من سابقه ان تو گیر دادن به نامحرمان تون خونه نداشتم...

 
 اصاًل سابگ مگه چند تا نا محرم تو این خونه اومد و شد داشتن؟؟؟

 
 
 

 ی ا  اون نامحرما مردن بود که تو اولین رو ان بی ارسی اومد تو این خون...یی
 

 اومد که حنارو ببره...
 

 اما نرفت...
 

 و ال م نبود حنا ا  پدر خودش حجاب بگیره...
 

 ا  همون رو ا بود که کم کَمک حنا شد همنونه...
 

 همدم...
 

 داشتیم... که ما تو این خونه خاطره هان سه تاییز کم اما خوبی
 



  408 

 

 که حنا عاشگ ارس بود...
 

که دو  عد ا  ارس دلت فقط تو بهشدددت  هرا و  یر سددقفی آروم میگرفت  و ب
 دنگت به نام ارس بود...

 
 
 

 د تو خودت متوجه نگاههان پر ستاره نشدن؟؟؟
 
 
 

 این که میشینه تو نگاهت غمه یا ترس؟؟؟
 

 یندا ه...هر چی که هست آبی چشماشو ا   اللیز منصوص به خودش م
 

 چقدر ارس این چشما رو دوست داشت...
 

 اصاًل اول عاشگ چشمان این دوست شد بعد عاشگ خودش...
 

 و چه خوب که چشمان من آبی نیست...
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 توسی و سبز و هر رنه دیگه ان نیست...

 
 هم رنه چشمان نفیسه نیست...

 
 
 

 دستشو میگیرم تا سرش بلند شه...
 

 بایی...تقصیر اون نیست این همه  ی
 

 و اون همیشه همین بوده...
 

 گ*ن*ا*هی نداره تو دودو  دنان نگاه هاوش...
 

 اون بران ارسز نامحرم هم حجاب نمیگرفت...
 

 چرا اسم هر مردن رو این همنونه سایه انداخت نگاه اون خیس شد ؟؟؟
 

 چرا حال من فقط این بار خرابه؟؟؟
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 چرا هی و ت انقدر احساس بدن نداشتم؟؟؟
 
 من مطمئنم عاشگ هاوش نیستم... و
 

 نیستم...
 

 د معذرت مینوام...
 

 و اون دلیل معذرتمو میدونه...
 

 ومن حس میینم این بار نیا ن به معذرت نبود...
 

 نگاههان اینبار کمی به ن ر جدن میان...
 

 هاوش مرد برا نده ایه...
 

 حنا  ن  یباییه...
 

 و هردو الیگ خوشبنتی...
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 که مینوره به  لبم چیه آخه؟؟؟ پس این نیشترن
 

 من حسودن میینم؟؟؟
 

 من حسود نیستم...
 

 من خنا رو دوست دارم...
 

 من حنا رو ا  خودم هم بیشتر دوست دارم...
 

 پس چه اسمی بذارم رو حسی که ا  نگاهان هاوش بهت بهم دست میده؟؟؟
 
 
 

 روکه تو نگاه اردالن به ترانه بود... و این حس کمرنه کرده رنگایی
 

 تو نگاه ترانه به اردالن بود...
 

 و اردالن خیلی بزرگتر ا  ترانست....
 

 و ترانه بران اردالن حیفه...
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 و اون نه سال ا  ترانه بزرگتره...

 
 و ترانه همت بیست و یک سالشه...

 
 
 

 ن...و ما امرو  به ضرب و  ور دعوت شدیم به ویالن شمال ارسال
 

شدن با هامون  ضرب و  ور بود و تی من هنو م که هنو ه ا  روبه رو  و وا عًا به 
 میترسم...

 
 اما سیمین اصرار کرد...

 
 نسرین پافشارن...

 
 و استاد دستور داد...

 
 که باهاشون همراه بشیم...
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 که هر سال چهارمین رو  عید یه عالمه آدم میشنو راهی شمال مین...
 

 ...که خوش میگذره
 
 
 

 و من همیشه مجبورم با ترسام روبه رو بشم...
 

 من باید یه رو  یه جا هامونو ب*غ*ل بگیرم...
 

 تا آروم شه...
 

 هم  ل  اون که میدونم بی تاب منه...
 

 هم من که ماههاست بی تابو ترسیده ام...
 

 تو جاده چالوسیمو ماشین هاوش پشتمون...
 

 دل آبینیی داره... تو این خانواده هر کی یه مدل ماشین
 

 اما با حدا ل تعداد ماشینا تو جاده ان...



  414 

 

 
 و این ا  ن ر من یعنی این خانواده تا ه نرسیدن به این دوران...

 
 یعنی چشم و دلشون سیره...

 
 
 

و دل حنا بدجورن غنج میره واسه ماشینی که پشت ماست و سر نشیناش سه 
 تا همیاران منن...

 
معمولی با ده سددال عمره در حالی که ماشددین اسددتاد  و ماشددین ما یه ماشددین

نریمانو نمیشناسمو من ا  اول عال ه ان به ماشین جماعت نداشتمو اسمی که 
 حنا میگه و ترانه تفیید میینه رو یا نمیشنوم یا یادم نمیمونه...

 
 
 

سرتره که با دوتا  شم ا  کل  ندگی ما  ساله هاو شین خواهر اده نو ده  حتی ما
 وش جاگیرن...دوستاش ت
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 و اصاًل نگاههان هلما ننوت نداره...

 
 و خیلی مهربونه...

 
و با دوسددتاش عاشددگ آبتین شدددنو تو همون اول مسددیر اونو بردن تو ماشددین 

 خودشون...
 

 ترانه رو هم بردن که تقریبًا تو رده سنی خودشون بود...
 
 
 

 و من دلم کمی تاپ و توپت بلنده...
 

 و دستاشونم...نگران آبتینز امانت ت
 

 گرچه هلما به خاطر سفارشان من خیلی اصولیو خانموار رانندگی میینه...
 
 
 

 هنو   فسه سینم درد میینه...
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 تییم به پشتی صندلیه که کمی خوابیده...

 
شه رو بدم  شی شاره میینه  شه... ا شینهاوش ا  طرن من باهامون مماس می ما

 پایین...
 

ست فرمونت عالیه... حدا ل فیر کنم  باد مینوره شین د صورتم: نگران نبا تو 
 ا  مال من بهتر باشه....

 
 
 

 و این جمله یعنی نگرانی نگاهمو فهمیده...
 

 یعنی برخورد من با هامون خیلی غری  بوده...
 

 یعنی فهمیده من نگاهم هنو  پی آبینه...
 

 ه...و ان اولین عیدیه که آبین کنار من نیست و کنار ارس
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ستم: انقدر خودتو بقیه رو  شینه رو د ست حنا می سمو ا ش میگیرمو د نگاه خی

 ابیت نین...
 

 د دلم براش تنه شده...
 

و چه خوب که من بران گفتن حرفام به حنا نیا ن به  صدده حسددین کرد گفتن 
 ندارم...

 
 و این اولین باره که ابرا  دلتنگی میینم بعد ا  حدود چهار ماه...

 
 من بیتاب خوابم...شبه و 

 
 من خوابم نمیبره تو این ویال...

 
 
 

 تو ییی ا  اتا ان پایین ییی پیت باباش خوابه که  رار ا م گرفته...
 

 سینت برام مقدس شده...
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 و ا  و تی اومدم نگاهم با بهونه و بی بهونه میشینه رو سینت...
 

که داره حگ مسددلمت  کوچییه و نگاهت معصددومه و خشددیله و  ندگی ان
 بوده....

 
 وبا این حال من ا ش میترسم...

 
 
 

تنها اون نیسددت و درگیر خجالتان حنا ا  نگاههان ر  و م*س*تقیم هاوشددم 
 هستم...

 
 و من ندیده بودم حنا ا  هیچ نگاهی خجالت بیشه...

 
 و رنه به رنه بشه...

 
 و احساس میینم کمی و کمی حنا نگرانه...

 
 ترسیده...
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 هنت جایی کمی دورتر ا  فضایی که چگالی حجم تنشو داره درگیره...و ب
 

 و و تی نگرانیشو با من در میون نمیذاره یعنی منم باید نگران باشم...
 

 و نگاهشو ا  من مید ده...
 

 ومن نگرانم...
 

و حنا نباید بابت نگاههان اون مرد و دل خودش که دل آدمه و  رار نیسددت تا 
 مرده بمونه شرمنده باشه و نگاه ا  من بد ده... ابد درگیر یه

 
و من به جان دریان ب*غ*ل گوشمون هنو م دوست دارم  ل بزنم به اون آبیان 

 مورد عال ه ارس...
 
 
 

 و من باید نگران بی تجربگی ترانه درمورد مردام باشم...
 

و ه که ترانه همه تا به امرو ز عمرش درس خونده و درس خونده تا تونسددته امر
رو ن دانشجون رشته پزشیی باشه و این یعنی اون مو ب که باید سرو گوشت 

 نجنبیده...
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 و حاال تا ه باید شروع کنه به کس  تجربه...

 
 و اردالن تال  یادن میینه بران مقبول وا ب شدن تو نگاه ترانه...

 
 و ترانه خیلی کوچییه بران اون...

 
ت اگه این باشدده بران من خوش ایند و اولین تجربت بران توجه به مرد جماع

 نیست...
 
 
 

و من نمیدونم چه حیایتیه که من خودمو موغف میدونم بران رسیدگی به همه 
 ن امور عالم...

 
 
 

به پهلو شددددنم داره آبتینز کنارم خوابیده رو هم بد  یه پهلو  ثان به  کالفگی و دم 
 خواب میینه...
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 من و حنا خوابه... آبتین رون تنت دونفره میون
 

 ترانه ترجیح داده با هلماو عسل و مهدیس هم اتاق باشه...
 

 و اونا تو چند ساعت خوب باهم ایاق شدن...
 

و من تصددمیم میگیرم  بل ا  بد خواب کردن هم تنتیام هم تنت و هم اتا و 
 تر  کنم...

 
 
 

 چه  در بزرگه و  شنگه این ویال...
 

 و مسلم خیلی خیلی گرون...
 

شته کم  صاح  جوون و خاکی اما گردن افرا و آیه ان بران وجود ثروت باالن 
 تا  سمتی مغرورش...

 
 و چه خوب که اگه امش  من نمیتونم تو آبیان حنا نگاه کنم و درد بگم...

 
 این ویال مشرن به دریاست...
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 و من میتونم به جان حنا به دریا بگم...

 
 کردن کلمات... و بران گفتن نیا ن ندارم به هجی

 
 
 

 سرم میره رو تنته سنگی که کنارش مشستم...
 

 و میاد یاد ارسی که خاطرش حالتان حنا رو آ اردهنده کرده...
 

 و چه شیرینه یادش...
 

 چه تلنه نبودش...
 

 و چه تل*خ*تره وا عیت...
 

 و حنا  ندست...
 

 در حالی که ارس مرده...
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 شاد کوچیترین استحقا یشه بران بودن و و حنا نباید بمیره در حالی که  ندگی

 خوب بودن تو این دنیان ا  ن ر من بد...
 

 تلنیت گلو میسو ونه...
 

 و سو شت اشک میاره...
 

 کمی اونورتر میشینه و  ل میزنه به آسمونی که من  ل  دم به دریاش...
 

 به افقی که تو دل ش  نا مفهومه...
 
 
 

 هی ی نمیگه...
 

چرا خجالت  ده نیسددتم ا  اینیه حس میینم اشددیامو هم حس  ومن نمیدونم
 میینه هم دیده...

 
 آه مییشه: دلت تنگه؟؟؟
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 و این اولین بار بعد ا  آشناییمونه که من جمب بسته نمیشم...
 

 سر تیون میدم همزمان با آره ان که ضعیف شده ا   ور بغض...
 

 د پشیمونی؟؟؟
 

م اشددتباهی ترجمه بشدده: هرگز... اون  ل  تند میشددم و بدم میاد ا  اینیه نگاه
 حقت بود... درست به اندا ه ان که مرگ حگ آبین من بود...

 
سر کنده؟؟؟ چرا  شدن مرغ  صبح تا خاال  شو پایین میندا ه: پس چرا ا   سر

 نگات رمیده و حزر میینه ا ش؟؟؟
 

 د نپرس...
 

 د میپرسم... حقمه... ماههاست که عذاب وجدان حناق شده...
 
 نشه... تقصیر تو نبود... خواست خدا بود...د 
 

ددددد اگه فیرت اینه چرا اینهمه آ ار؟؟؟ چرا نگات نمیننده و تی لبت ریسدده 
 میره؟؟؟
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 د گفتم که دلتنگم...

 
 د رفعت کن...

 
 د نمیشه...

 
 د میشه...

 
 د نمیشه...

 
 ددد میدونی که میشه... فقط کافیه پسرمو ب*غ*ل کنی... کافیه گوش ب سبونی
تا همه بغض چند ماهتد همه دلتنگیات  رو سددینت... رو  ل  دخترت... 

 اشک بشه آتیشتو بنوابونه...
 

 د  ل  پسرت...
 

 د  ل  تو...  ل  پسرم...  ل  ابینی که هزار بار به خوابم اومده...
 

 وآبین به خواب من فقط یه بار اومده...
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 ت خواهد برد...و این مرد در آینده چیزهان بیشترن رو ا  من به غار
 

 د تنها آبین نیست...
 

 و این جمله بدون اجا ه سر  کشید تو بحث ما
 

 د چیه؟؟؟
 

 د......
 

سینه ب م تاالپ تولوپ میینه  دددد بگو... حلت میینم... به همون  لبی که تو 
  سم که حلت میینم...

 
 د نمیتونی...

 
 و چه راحت شماها تو میشن...

 
 د چرا؟؟؟

 
 حقه... درست به اندا ه مرگ ابین من... د بران اینیه
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ددددد چی حقه؟؟؟ چی نفس؟؟؟ بگو حقو ناحگ کنم... ولی چشددماتو بارونی 
نین... تو این رو ا بران من انقدر مقدس شددددن که نتونم ا  کنار آهان گاه و 

 بیگاهت راحت بگذرم...
 

 د دوست دارن...
 

 با م شیطنت جمله ها...
 

 من این جمله رو نپرسیدم...
 

 خبر دادم...
 

 این یه امر مسلم و مشهوده...
 

سورن  شنبه  صدان چیس آتیت چهار شنوم بلند تر ا   سی که نمی صدان چی و 
 ایه که رو اوج شعله هاش یه گالن آب خالی میینی...

 
  ول داد حقو نا حگ کنه...

 
 د نمینوام حگ و نا حگ کنی...
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 د پس چی مینوان...

 
 د مینوام خوشبنتت کنی...

 
 من گفتم نیتم ا دواجه؟؟؟ د

 
ددددد تو نه... اما رنگی رنگیان نگاهت چرا... بفهمه این حرفا ردو بدل شددده 

 سرجفتمون پان داره...
 

 د چرا؟؟؟
 

 شونه میندا م...
 

 د اگه حقه... اگه نا حگ نمینوان... پس دردت چیه که درد میریزن به جونم...
 

 اره ام این وسط...د اگه اون مهمه... اگه اون  شنگه... من چه ک
 

ست  شدن... عال رغم تمام آدمان  ندگیم... من خیلیارو دو دددد گفتم مقدس 
دارم... حاال که میدونی باید بگم ا  همون نگاه اولم تو دربند چشددام مونده رو 
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حنا... اما هی یس هی یس حتی مادرم و خواهرم به اندا ه تو برام مقدس و 
...بی تعارن بگم... ر  بگم... اگه ناموس نیستن... ناموس من چشاش خیسه

دلت گیره...  ید دلمو میزنم... ا  سرم  یادن... اما همه کار واسه خوشبنتیت 
 میینم...

 
 د خیلی و ته ناموس کسی نبودم...اشتباه نفهم... رمم نده... برادرانه ان...

 
ددددد خیلی و ته ناموسددمی... خیلی و ته مدیونتم... چته؟؟؟ آدم به برادرش 

 ...میگه
 

 د ..........
 

 د چرا حرن نمیزنی؟؟؟ چرا درد میریزن تو جونز عذاب وجدان  دم...
 

 د ..........
 

 د نفس؟؟؟
 

 د ................
 

 د ................
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. 

 
. 

 
. 

 
 
 

 د خیلی نمیگذره ا  رو ایی که  رار بود حنا بشه همه کسو کار برادرم...
 

 بینه ا  اشک نشسته رو گونه هام... نگاهشو نمیتونه
 

 لباش  فل میشن روهم...
 

دددد خوب نیست... اما غیرتم درد میینه... هنو  حس میینم حنا نامزد ارسه... 
 هنو  چشان براق ارسو رو حنا حس میینم...

 
 «همینو مینواستی جناب؟؟؟ خوب داغونت کردم؟؟؟ با م میگی بگو؟؟؟» 
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. 
 
. 

 
. 

 
 د چرا؟؟؟

 
 تیون میدم... سرمو

 
 صداش کمی عصبیه: چرا نشد نفس؟؟؟

 
شد... ناکام  شد... خاطره تلخ  شد... درد  شد... برادرم اعدام  دددد ارس اعدام 

 شد...
 

 ضربه پشت ضربه میتونه آدمو ا  پا بندا ه مگه نه؟؟؟
 

 صداش کمی رنه بغض میگیره: چرا؟؟؟
 

 من متنفرم ا  این چرا...
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 بشه نباید را  مگویی بمونه بران این مرد...ولی اگه  راره حنا خوشبنت 
 

 من رنه خواستن رو تو نگاه حنا ندیدم...
 

 که اون نگاه ا  من مید ده...
 

 که منو نماینده ارس میدونه...
 

 من صدان خواستنو ا  تو لبان مسیوتت شنیدم...
 

 د  تل...
 

 د  تل کی نفس؟؟؟
 

 این مرد ا  تیرار اسم من خوشت میاد...
 
 پدرمون... پدر من... پدر ا س... پدر... د

 
 نمیتونم...
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 نمیتونم...
 

 را  مگون  ندگی آبتین من باید مگو بمونه...
 

 من نمیتونم اسمی ا  نفیسه بیارم...
 

 و این مرد میشه گفت حاال به طور کامل هنه کرده...
 

شبنتیه...اما... منو ا  اون جدا نین... اونو ا  من نگیر ه ... تییدددد لیا تت خو
 گاهمه... خوشبنتت کن بدون اینیه تییه گاهمو غص  کنی...

 
 
 

 ومن اومده بودم کمی آروم شم نه دیونه...
 

 کالفه و خسته ام و ادم میاد مسافرت بران رفب کسالت و خستگی...
 

 من ا  چیزایی که ا  فیر بهشون دورن مییردم حرن  دم...
 

 ..و کار راحتی نیست حرن بزنی و فیر نینی.
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گاه همت میرم به اون رو ان سنت...  ومن ناخودآ
 

 و اونرو ان سنت مریضم کردن...
 
 
 

 و انگار دوست داشتن حنا  بح بود....
 

 و پرده برداشتن من ا ش  بحشو انداخت...
 

 و مجو ن صادر شد بران محبت کردنان عیون به حنا...
 
 
 

شبمون کافی سط میالمه  هرمزه ن دی بود بران انعقاد  گرچه همون یه جمله و
 راردادن که نا گفته باعث پنهون موندن یه دیشددد  سددنت ا  حنا و ا  همه 

 آدمان تو ویال میشد...
 
 
 

http://www.roman4u.ir/


 435 ستیدر جگر خار

 اما با هربار پلییدن هاوش به دور حنا...
 

 با هربار محبت بی دریم...
 

 با هر نگاه مهربون بی پرواتر ا  دیرو ...
 

 یه چشم غره ا  حنا نصی  من میشه...
 
 
 

 تا دوست مثل کف دست میشناسیم همو...ما دو
 

 ما دوتا دوست عین همیم...
 

 ما دوتا دوست به پان ناخوشایندیامون همدیگرو دار میزنیم...
 

 و حنا ا  حال و هوان امرو م فهمیده که یه گندن  دم...
 

صلگی پس  شو با بی حو فهمیده که بزرگتر ا   د و  وارم حرن  دم و دارم تاوان
 میدم...
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 فهمم که فهمیده...می
 
 
 

 و حضور هامون سر میز صبحانه...
 

 کنار آبتین...
 

 درست همون جایی که آبین باید باشه حالمو خرابتر کرده...
 
 
 

شوکزده ا  ترس و خنیی  ستم میترسم و  شینه رو گرمان د سیمین که می ست  د
 دستت ا  جا میپرم...

 
 دستم مینوره به لیوان چایی کنار دستم ...

 
 چان اینجا نبود...و این 

 
 دستم میسو ه...
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 و گند میزنم به میز صبحانه...

 
 دست سوختمو میگیرم تو دست دیگم و هاج و واج سیمین میشم وشرمنده...

 
 ا   ور شرمنگی چشم هم میذارم : معذرت مینوام حواسم نبود...

 
 سیمین ا  حرکتم حیرونه...

 
 ارسالن میخ منه و نگاهت نگران ...

 
 علتشو میدونه و من اینو تو نگاهت میبینم... هاوش

 
 حنا ریز نگاهم میینه...

 
 و بقیه هم توجهشون جل  شده...
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سددیمین ا  شددو  در میاد: معذرت مینوام عزیزم نمیدونسددتم حواسددت اینجا 
صبحانتو ا  دهن نندا ن... بمیرم  ستم بگم  صدات در نمیومد خوا ست...  نی

 دستت سوخت...
 

پشددت دسددت خیلی  رمزم و این چان تا ه ن تا ه بوده: لبنندم نگاهم میره رو 
شه... من معذرت مینوام... همه جارو  ست خوب می  یادن  ورکیه: چیزن نی

 کثیف کردم ببنشید...
 

مینوام بلند شم تا خدمتیارشون میزو تمیز کنه که دوباره دست سیمین میشینه 
ارن... حالت خوب رو دسددتم: چیزن شددده عزیزم؟؟؟ نگرانم کردن... تبم د

 نیست اگه ال مه ب ه ها ببرنت دکتر...
 

 و من دلم رضا به این سفر نبود...
 

مهربونیت لبنند میاره: نه نه... چیزن نیسددت... دیشدد  جام عوض شددده بود 
 خوب ننوابیدم کمی کسلم... خوب میشم...

 
 
 

 و چه خوب که دروغ حناق نیست...

http://www.roman4u.ir/


 439 ستیدر جگر خار

 
و اینبار به جان سددرم سددنگینی همه  یه عوق خالی میزنم کنار سددنره دیشدد 

 هییل این رو ا نصف شدمو میندا م روش...
 

 بادن ا  سمت دریا میاد و خیلی کم ابهت داره بون دریارو هدیه میینه...
 

 حالت تهوعم کمتر میشه...
 
 
 

 چشمامو میبندم...
 

 یه لح ه...
 

 .رن..حتی یه لح ه هم گفته ها و شنیده هان دیش  ا  تو گوشم بیرون نمی
 

مهمتر ا  اون نگاه براق ارس و لبنند غمگین آخرین دیدارمون که اسید شده و 
 تا ابد رو دلمه همه جا هست...

 
 و  لبی که دنبال یه خلوتم تا گوش بدم بهت...
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 که اگه این کارو نینم ا   ور بغض مریض میشم...
 
 
 

 ودریا آرومه...
 

 و این آروم بودن نیا ه و خوبه...
 
 حنا که کنارپام میشینه رو  مین مو به تنم سیخ میشه... و
 

 ا  اینیه اومده بپرسه چمه...
 

 و میپرسه...
 

یه خواهر شددوهر  یا گفتمو براش نقت  یار کردمو چ مه چی یه اگه بفه و ا  این
 مهربون با ن کردم..
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دسددتاشددو تییه گاه بدنت میینه و صددورت سددفیدز مزین یه چندتا خال محشددو 
 دستان آفتاب کمتر آفتابی شونده این دیار... میسپره به

 
 و من عاشگ اون خاالن محو رو گونه ها و چندتان رو دماغشم...

 
 و حنا خیلی شبیه  نان تو فیلماییه که مال یه سر مین ساحلی و مرطوبن...

 
 
 

 و این صحنه خیلی شبیه آرامت  بل ا  طوفانه...
 

 و هوا عوض کنیم...و ما اومدیم مسافرت خوش بگذرونیم و آبو 
 
 
 

 اگه گذشتمون حالمونو نگیره...
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سیخ  شنیده مو به تنم  سوالی رو که ن سه  شمت نگاه میینه و میپر شه چ ا  گو
کرده: چه شددیرن  دن که حال تو اینه... نگاه و حال هاوشد بی پروا نفس... 

 دیش  چرا بیدار شدم تو جات نبودن؟؟؟
 
 
 

 مهربون و خوبه... وتا و تی حناست... و حنا تا و تی
 

 که ناراحتت نینی...
 

 که عصبانیت نیی...
 

 که پارو دمت نذارن...
 
 
 

 اون دوست نداره نامزدیت با ارسو با کسی  سمت کنه...
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 سرم درد میینه...
 

 وصدان بلندش باعث میشه پلیامو رو هم فشار بدم...
 

شنون... مهمو صداتو می شون  هر دددد داد نزن حنا...  سافرتو به نیم اینجا بیام
 نینیم... بیا بعدًا حرن بزنیم...

 
 
 

 حرفام عصبانی ترش میینه...
 

 من با  خمی به نام ارس که رو دلشه با ن کردم...
 

 و درکمال و احت مینوام که آروم باشه...
 
 
 

 من سددرم درده و صدددان اون بلندتر: منم همینو میگم... اومدیم مسددافرت یا
شی میتونی مالح ه مهمون بودنتو کنی؟؟؟ به تو چه  شوهر دادن من؟؟؟ تو با

 که تو مسائل من دخالت میینی؟؟؟
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 اون وا عًا عصبانیه و من میتونستم تصور کنم میزان عصبانیتشو...
 
 
 

شد  سر عموش می ستگارن پ ا رون برخوردن که ا ش دیده بودم تو جریان خوا
 این  لزله  راره به بار بیاره...تنمین  د میزان خرابیایی که 

 
 و خدا کنه خرابی ان متوجه دوستی ما نشه...

 
 
 

شتمون که راحت  سنه بزرگ پ سبونتم به همون تنته  یقه مانتومو میگره و می 
میشدده فهمید با دسددتان آدمیزاد مفمنت شددده اینجا: آخه به اون چه که  باًل تو 

 و کاران من دخالت میینی... ندگی من چه خبر بوده... آخه به تو چه که ت
 
 
 

 تیزن که ا  پشت فرو میره تو کمرم به اندا ه دنده هام دردنا  نیست...
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 ومن صدام در نمیاد...

 
 و این دعوا یه رو ...

 
 یه جا باید اتفاق میفتاد...

 
 این دادا اگه بمونه درد میشه و دردسر...

 
 بذار بزنه...

 
 بذار داد بزنه...

 
 بذار منو بزنه...

 
 اما دلشو نزنه...

 
 بسه هر چی پان برادر مرده ن من نشسته...

 
 درسته که میگه به پان دلت نشسته...
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 ولی حقت بیشتر ا  تنهاییه...
 

بعضددیارو باید به  ور خوشددبنتیرو بینی تو حلقشددون و یه لیوان آبم بریزن تو 
 دهنشون که نتونن غیت کنن...

 
 
 

به  فسه سینم بعیده ا   ور کمت و ا  جثه کمی  فشارن که ساعد دستت میاره
 ا  من کوچییترش...

 
گاهم که میره هوا عصبانیتت کم نمیشه...  آخ ناخودآ

 
 اما ولم میینه... بیشترشبیه اینه که پرتم میینه...

 
 شالم ا  رو سرم میوفته و خیس میشه و پان حنا میره روش...

 
 و حنا گاهی خشنتر ا  یه  نه...
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سدرفه میوفتم و اون اونقدر عصدبانیه که براش مهم نیسدت نفسدت نفس کم  به
 آورده...

 
 
 

 خم میشم و دست میذارم رو  انو و نفس میگیرم...
 

 و نفس گرفتن سنته...
 
 
 

با صدددان ارسددالن سددر بلند میینم: اینجا چه خبره... چی کار میینی حنا... 
 نمیبینی حالشو... مینوان بیشیت؟؟؟

 
 
 

 م اسبیه من فا د حجابه...و موهان د
 

 و فقط مونده که این مرد منو ل*خ*ت مطلگ ببینه...
 

 و من دوست دارم و تی بذارمو نگران این نگرانیان این رو ان این مرد بشم...
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 دم اسبیمو که اومده جلو میبره پشت سرم و صافم میینه...
 

شه که حس میینم تییه ان ا  موم  یر شتباه با صت و و خدا کنه ا ش شت   انگ
 اشارش نوا ش میشن...

 
و  طعًا این مرد تا حاال باید ا  رون دسدددت ندادنام فهمیده باشددده به محرم و 

 نامحرم اهمیت میدم...
 

 و سؤال من اینه که چرا به اعتقاداتم احترام نمیذاره...
 
 
 

خیلی نامحسددوس طورن که کمترین واکنشددو داشددته باشدده کمی عق  میرم: 
 وبم...چیزن نیست... خ

 
 و من دوست ندارم تا و تی کسی ناراحتم نیرده ناراحتت کنم...
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  بل ا  من خم میشه و شالو برمیداره و میده به دستم...
 

ا  کنارش که رد میشم در حالی که نگاه نا مهربونت به مهربونمه صداش میاد: 
 به  ول دوستت باید بمیرن تا بگی حالم بده؟؟؟

 
 
 

 ص خود خود حناست...و این تیه کالم منصو
 
 
 

 و کمی دورتر هاوش داره تماشامون میینه...
 

 بهت که میرسم حرفی نیست بگم...
 

 جز اینیه: به دست آوردنت سنت خواهد بود... اما غیر ممین نیست...
 

فه و  عالم و آدمو کال با  هر ب ه گونه  که ب ه گونه  هر کنیم و  ب ه نیسددتیم 
 خبردار کنیم...
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خوب تو رو ان عادیمون انقدر جفتیم که خواه ناخواه جو سددنگین بینمون  اما

 جل  توجه میینه...
 

عادن  مل میینم  که تح خاطر دردایی  به  ته  ند و  هایی من تو این چ بی اشددت
 شده...

 
 ولی و تی حنا هم بی اشتها میشه...

 
 و تی هردو باهم سیوت میینیم...

 
 م به اون...و تی نه اون حواست به منه نه من حواس

 
 
 

 خوب حلزونم با یه حساب کتاب سر انگشتی میتونه بفهمه یه خبرایی هست...
 
 
 

 حنا که  ودتر ا  من ا  سر میز نهار بلند میشه...
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چشم استاد به غذان فقط دو  اشگ کم شده ن من و نصف نشده اون میوفته یه 

 چشمک برام میفرسته : چه خبر؟؟؟
 
 
 

 به مهارتت تو چشمک  دن... مینندم
 

 بی شک این مرد ا  سیمین دلها برده با این مهارت...
 

که بنوام  ایمت  نا  لت آورن نیسدددت دعوان من و ح جا ی  و خ و چیز عج
 کنم...

 
 همه ن آدما به اختالن ن ر میرسن...

 
 من و حنا هم جزو آدما محسوب میشیم...

 
 
 

 ه...د چیزن نیست... یه کنتاکت داشتیم حل میش
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ابروهاشو میندا ه: نیا  به ریت سفید و گروه دو ) با انگشتاش دو رو نشون میده 
و اشدداره به من و جان خالی حنا میینه( به عالوه یک) و اینبار با یکز انگشددت 

 اشارش خودشونشون میده( ندارین؟؟؟
 

 خندم کم عمگ میگیره...
 

 با این خانواده میشه آروم بود...
 

 و شاد بود...
 

نه نیا ن نیسددت... هر دو طرن صددلح طلبن فقط به کمی اختالن ن ر ددددد 
 رسیدن...

 
 
 

نگاه هاوشز خبردار ا  همه چیز و ارسالنز شاهد تقریبًا کتک خوردن من ا  حنا 
 اعتماد به نفسمو نمیگیره...

 
 که ما اگه با دعوامون عالمی رو  یرورو مییردیم هم با م چیزن نبود...
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 در  حرفامه: به هر حال کمیی برمیومد خبر کن... تیون سرش نشونه ن
 

 د چشم... اگه ال م شد چشم...
 

به کدبانوهان این رو ان این ویالن شددلوغ پلوغ و پر رفت و آمد:  رو میینم 
 دست شما درد نینه خوشمزه بود...

 
 نسرین نگاهی به بشقابم میندا ه: خوشمزه بود بشقابت دست ننوردست؟؟؟

 
دست ننوردگی بشقاب من تقصیر مزه غذان شما نیست... خجالت مییشم: 

خیلی و ته کمی بی اشتها شدم بنصوص که چند شبم هست خوب ننوابیدم 
 روم تفثیر گذاشته...

 
 وا  گوشه چشم متوجه نگاه هان خیره ن ارسالن هستم...

 
سددیمین رشددته کالم به دسددت میشدده: مادرم صددبحم چیزن ننوردن... نینه 

 چند و ته نتونستی درست بنوابی؟؟؟ مریض شدن... چرا
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ددددد چند تا متن داشددتم بران ترجمه که  ول داده بودم  بل ا  شددروع تعطیالت 
برسددونم... چون یه کم عق  بودم شددبانه رو ن کار مییردم... با این حال با م 

 بد ول شدم... همین دیش  تموم کردم و براشون ایمیل کردم...
 

لح ه توجهشددو ا  ارسددالن میگیره:  عسددلز به خوشددمزگی عسددل بران چند
 مترجمی مگه؟؟؟

 
 و عسل طبیعی در عین شیرینی گلو رو میسو ونه...

 
 ومن نمیدونم چرا حس میینم این عسل به نطرم  یادن طبیعی میاد...

 
 د مترجم حرفه ان که نه ولی خ  یه کارایی میینم...

 
جمب بوده روشو میینه سمت  آبتین که این رو ا عجی  مورد توجه دختران این

 عسل: مامی چهارتا  بون به غیر ا   بون خودمون بلده...
 

 و گاهی ب ه ها بی مو ب حرن میزنن...
 

 و من نباید بذارم این ب ه  یاد با دخترا دمنور بشه...
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و من اگه بلند بشددم سددر این جمب و بگردم بی شددک چند جفت شدداخ پیدا 
 میینم...

 
 
 

 شه: چهارتا نفس؟؟؟هلما هیجان  ده می
 

 و من جوابی جز لبنند ندارم...
 

استادددد رو نیرده بودن نفس... هر چند در مورد تو عجی  نیست اگه به بیشتر 
 ا  اینا مسلط باشی...

 
عسدل دددد ولی چه جورن؟؟؟ من تو همون انگلیسدیشدم موندم... دنبال ییی 

تا برم پیت یاد بییرم  مه  یال نه  ودتر بتونم م ... تو چه برادرم میگردم کمیم ک
شیاهی خارج ا  محدوده  بان...  صیالت دان جورن یاد گرفتی؟؟؟ اونم با تح

 چی اونم چهارتا...
 

این مسددئله داره کمی رویه ن اغراق میگیره بران منی که کالسددان  بان بهترین 
 دستاویز ارس بوده بران دور کردنم ا  جو سرد و عارن ا  پدر و مادر خونه...

 
 یست... عربی و انگلیسی رو که تو مدرسه ها به همه یاد میدن...د کار شا ی ن
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 هلما حرفمو  ی ی میینه: یعنی مینوان بگی اینارو تو مدرسه یاد گرفتی؟؟؟

 
بانو  نه خوب خودمم کمی روش کار کردم... من حتی مدر  این دوتا   ددددد 

 ندارم...
 

 هلماد خ ؟؟؟؟؟؟
 

شددتر متناییم که ترجمه میینم به ددددد هی ی دیگه فرانسدده رو کالس رفتم... بی
 فرانست...  بون ترکم که  بون مادریمه...

 
 اینبار استاد تعج  میینه: من ورتر  ترکیست؟؟؟

 
 د بله...

 
 لبشو جمب میینه: نگفته بودن دورگه ان...

 
شه ن ایرانیز  ستم... مادرم یه ری سیده بودین...دورگه ن دورگه ام نی مینندم: نپر

 دور داره...
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 بوق میینه: پس این همه خشیلی ا  مادرت به ارث رسیده بهت... هلما
 

ا  متفسددفانه ان که دوسددت دارم سددر بذارم جملم صددرن ن ر میینم: بله کپی 
 برابر اصل مادرمم... ولی مگه ایرانیا مردم  شتی هستن که اینو میگی؟؟؟

 
 رتلیوان آبشددو بر میداره: نه من ورمو بد گفتم... آخه یه حس خاصددی به چه

دارم... لوندیت باتیه انگار...چهرت هیچ چیز خاصی نداره که بشه بهت گفت 
ایرانی نیسددتی... ولی  یبایی فوق العادت در کنار این که بدون آرایشددو  رق و 
بر ی خیلی چهرتو با  یبایی  نان ایرانی که این رو ا  یر انبوهی ا  آرایت  ایم 

 شده فرق داره...چه جورن بگم اووممم...
 
هدیس کمیت میینه:  یباییت بیرو نابه... همینم توجه آدمو جل  میینه... م

همه این  یبایی مال مال خوشددده ا  هیچ وسددیله ان بران بهتر شددددن کمک 
 نگرفته...

 
هلما دستشو بلند میینه و مهدیس کف دستشو مییوبه کف دست هلما: د یقًا 

 بهترین جمله رو گفت...
 

 رن درباره چهرم بده...و من عادت کردم هر کسی یه ن 
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شتر  شونو بی شه و توجه ست ندارم این تعریفا تو جمعان مردونه گفته ب و من دو
 جل  کنه...

 
 و من ا  سر ادبه که لبنند میزنم: ممنونم...

 
و وا عًا ممنونم ا  اسددتاد بران عوض کردن بحثی که ا ش راضددی نبودم: مادرتو 

 ندیدم هیچ و ت...
 

 بودم ا  پدرم جدا شد... االن مقیم انگلیسه... د و تی خیلی کوچیک
 
 
 

ومن نمیدونم ابروهان اسددتاد نمیدونم به نشددانه در  باال میره یا تعج  ا  این 
 که  نی تر  تبارباشه و با یه ایرانی وصلت کرده باشه و مقیم انگلیس باشه...

 
 م...و این در صورتیه که نمیدونه من خودم هم چند بار بیشتر مادرمو ندید

 
 و سالهاست که حتی صداشم نشنیدم...

 
 درا  کشیده رو تنت و داره با لبتاپ من ور میره...
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 خندم میگیره... ما االن  هریم مثاًل...

 
 به  بون میارم فیرمو...

 
 لبپاپو میبنده و هلت میده کنار... پشتشو میینه...

 
 
 

 من اگه با چشماش حرن نزنم دلگیرم...
 
 
 

 د سینم عذاب آوره...درا  مییشم و در
 

سر میذارم تو گودن که تو پهلوش درست شده... فرورفتگیا و برآمدگیان اندام 
 ریز و تو ب*غ*لیت میتونه آر ون هر مردن باشه...

 
 
 

 و من مشیوکم به صحت بیست و شت سالگی این بانو...
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 د دست پیت گرفتی پس نیوفتی؟؟؟
 

 د خوابم میاد نفس پاشو برو...
 
 خودت کتک میزنی خودتم  هر میینی؟؟؟ د

 
 د گفتم خوابم میاد...

 
دددد منم خوابم میاد... ال م بود عالم و آدم خبردار شن ا  طوفانی که دوستیمون 

 ا  سر گذرونده؟؟؟
 

ددد ال م بود عالم وآدم خبردار شن ا  گذشته؟؟؟ ال م بود پیشیت کنی منی رو 
 که مال خودت نبود؟؟؟

 
 ردم حنا... ب ه نشو لطفًا...د من تورو پیشیت نی
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 نیم خیز که میشه منم یه تیون مینورم که درد رو یادم میاره...

 
 
 

شه اگه خود خدا هم ا  عرش بیاد براش مهم ننواهد  صبانی می این  ن و تی ع
 بود چه برسه به دردن که یقه منو چسبیده...

 
اصاًل  یددد میشه بگی اگه پیشیشی نیردن پس چه غلطی کردن؟؟؟ میشه بگ

 به تو چه ربطی داشت این موضوع؟؟؟
 

دددد حنا مواغ  تن صددات باش... اینجا خونه خودمون نیسدت... سدعی کن 
مسددافرتشددونو  هر نینی... در ضددمن با این حرفا نمیتونی مجبورم کنی ا کارم 
ستم و به  شیمون نی شم... من به کارم فیر کردمو انجام دادم... حنا پ شیمون ب پ

شیشی منم ربط داره که  سر طراوت خودت میارن... من پی تو چه بالیی دارن 
شید و خودش انیار  ستن و هوار میی شماش خوا نیردم... فقط به مردن که چ
نیرد ... و سددر فرصددت اعتران کرد... ومن حس کردم الیگ و  ابل اعتماده یه 
شران کامل بیاد جلو... نه اینیه  نیم ه اطالعاتی دادم که اگه فیرش جدیه با ا

گیرشدده... درگیر کنه... بعدش نه راه پس داشددته باشدده و نه راه پیت... هم در
 خودشو و هم خودتو آشفته کنه...
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 و حرن حساب جواب نداره....
 

 خودمم فرصتی بران جواب بهت نمیدمو ا  اتاق میزنم بیرون....
 
 
 

 هوا بارون خورده و خنیه....
 

 ..و این بران ما دود ده هان تهران یه موهبته.
 

صدان خنده هان توممان آبتین و هامون  ساختمون که میرسم  شت  به محوطه پ
 روح نوا ن میینه...

 
 هاوش ولو شده رو  مینو اونا دارن غت غت میزن...

 
 ا  غواهر امر پیداست که داشتن فوتبال با ن مییردن...

 
 نگاهم میره رو لبنند هامون...
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 دنت نتونستم خنده رو لباش بیارم...یه رو ایی بود که من هربار رفتم به دی
 

 چه خوب که میننده...
 

 یه رو ایی بود که اسیر تنت بود... .
 

 چه خوب که امرو  میتونه ورجه وورجه کنه...
 

 هرچند آروم باشه...
 

 و چه خوب که  ل  آبین هنو  میزنه...
 
 
 
 
 

و بی شددک حسددرت گوش دادن به ریتمت انقدر چشددمامو ملتمس کرده که 
 ا  هزار فرسنی ببینه.... هاوش
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 اشاره میزنه برم جلو...

 
 و پاهام میلر ه ا  لر ن که به جون دلم افتاده...

 
 با مصیبت میرم نزدییشون و معنی اشاره هاوش به هامونو میدونم...

 
 ومن ماههاست با این ب ه حرن نزدم...

 
 جلوش  انو میزنم...

 
 بغض صدام دست من نیست: سالم...

 
 دوست دارم لبنندشو شبیه لبنند عزیز کردم ببینم... و
 

 د خوبی؟؟؟
 

 اوهومت شیرینترین مثبت دنیاست....
 

 دست هاوش میره سمت دست آبتینی که دلیل گریمو نمیدونه...
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 اون نمیدونه که  ل  خواهرش دورو ه که خیلی نزدیک بهت میزنه...

 
 
 

 شه ب*غ*لت کنم؟؟؟دلم رو به متالشی شدنه و تی ل  با  میینم: می
 

شو  صحت داره اینیه میگن  ل  پیوندن محبت تو خود و من نمیدونم چقدر 
 بران میزبان به ارمغان میبره...

 
 اما بدون حرن دستاشو برام با  میینه...

 
شتاق  سیده و م شی اینطور همزمان تر و من مطمئنم تا ابدالدهر بران هیچ آغو

 ننواهم بود...
 

 کوچییت...سرم که میشنه رو شونه 
 

 موهاش که میره  یر لبم...
 

 اختیار اشیام دست  لبیه که  یر سینم داره غوغا میینه...
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 سرم بی اختیارمن پایین میاد و میشینه رو سینت...
 

 تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ.........
 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
 .و این  ل  رو ن که دوید به سمت آغوشم تند  د...

 
 رو ن که باهم سر پایینی دربندو دویدیم تند  د...
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 رو ایی که اصرار داشت ا  سرو کولم باال بره تند  د...
 

 شبی که خواب بود و آروم رو اون سینه ل*خ*تو ب*و*سیدم آروم  د...
 

 این  ل  چهار سال بران من  د...
 
 
 

 وهنو  میزنه... میزنه...
 

 و چه خوب که میزنه...
 

 خوشحالم ا  کارن که کردم... چه
 
 
 

 و  ل  من داره دیونه با ن در میاره...
 

 و این ب ه ها چیزن ا  رفتار من سر در نمیارن...
 

 و گریز تنها راه حیرونتر نیردن اوناست...
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 و ساحل مشرن به ویال بهترین خلوتیه این ساعته...

 
 کیلو کیلو اشک میریزم...

 
رم سبک میشم... رم گز  گز

 
هنو  پرم ا  جان خالی خیلیها که تو این مسافرت تک تیشون برام یادآورن  اما

 شدن...
 

 این تنته سنه چه خوب سنه صبور بودن بران منو بلده...
 

 گاهی میشه سنه بود و صبور بود...
 

 گاهی میشه ا  یه تنته سنگم یادگرفت...
 

 سنت بودن همیشه بد نیست...
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 حواسم جمب هوان تاریک و سرد شده میشه... با صدان پارسی که ا  دور میاد
 

هوا تاریک شددده و ارسددالن  باًل هشدددار داده که مو ب تارییی همسددایه ها هم 
 مثل خودش سگاشونو با  میینن...

 
 ومن ا  سه مثل سه میترسم...

 
 
 

 بلند میشمو لباسمومرت  میینم...
 

 ..ده.سنتی  سمتی که روش نشسته بودم ب*ا*س*نمو خشیو درد نا  کر
 

دسددتی بهت مییشددمو چند تا ضددربه ا  پشددت به خودم میزنم تا ا  کرختی در 
 بیاد...

 
شه میگه به جان جنیفر لوپز تو باید ب*ا*س*نتو بیمه  شمیم میفتم که همی یاد 

 مییردن...
 

ا  تصددور میزان حما ت یه آدم که ا   ضددا شددده ییی ا  مهمترین آدمان دنیا 
 خندم میگیره...
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ا  میزان بی محتوایی  ندگی و ثروت یه آدم که مهمترین مسددئله  کف آدم میبره

  ندگیت میشه بیمه کردن ب*ا*س*نت...
 

ساعت کار  ست و پنج  ساعت باید بی ست و چهار  و این در حالیه که من ا  بی
 کنم تا خرجم دخلز دخلمو نیاره...

 
ه ءتغذیو این در حالیه که یک میلیارد نفرا  مردم دنیا دارن ا  گرسددنگی و سددو

 رنج میبرن...
 

 و این در حالیه که این آدمو هم صنفاش مدعی حقوق بشرن...
 

 عضو گروههان منتلف و انجمنهان خیریه ان...
 

 حما ت هان بنی بشر و تضادهان نا  یبان  ندگیت تمومی ندارن...
 

 و این یه خنده ا  رون درد میطلبه...
 

 میینه... یه جو  دردنا ... جنیفرلوپز ب*ا*س*نشو بیمه
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شرکت  ضاع مالی برم  شمیم عمل کنم و با این او صیه ن  صور اینیه به تو ا  ت
 بیمه و بگم مینوام ب*ا*س*نمو بیمه کنم  هقه میزنم ...

 
 در حالی که تا چند لح ه پیت داشتم ا   ور گریه جون میدادم...

 
 
 

 د بعد یه گریه جانانه چی میتونه انقدر خنده دار باشه؟؟؟
 

 م...جیم میزن
 

چیزن نمونده تعادلمو رو ناهمواریان سنه صبورم ا  دست بدمو با سر برم تو 
 آب که ا  پشت سرا یر میشم تو یه حجم بزرگ و گرم...

 
و من ترجیح میدم تو دهن نهنه نداشددته این دریا چه باشددم تا تو ب*غ*ل هر 

 مذکرن...
 

بارم بهانه ان نشددده ب و ران رفتن تبا احتیاط خودموعق  مییشددم تا نجات دو
 ب*غ*ل این مرد...
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که حس میینم چند رو یه یا خودش یا نگاهت دارن نقت سددایه رو بران من 
 ایفا میینن...

 
 
 

شدم ا   شما کی اومدین؟؟؟ یه اهنی یه اوهونی... هال   شم غره میرم:  یه چ
 ترس...

 
 د مگه توالته که اهن اوهون کنم...

 
شما فقط تو توالت خلوت میینین؟؟؟ شونه...  دددد  صی شن خلوت آدما حریم 

شم نمیاد رن به رن  ضمن خو شه یا هرجان دیگه... در  فر یم نمیینه توالت با
 به من دست بزنین...

 
 
 

و من وا عًا دست خودم نیست ا  که ا  لمس شدن حتی نو  انگشتم با پوست 
 مردونه متنفرم...

 
 حرمی...دلیل دست ندادنم با مردا هم بیشتر اینه تا حساب محرم نام
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 هرچند که اونم برام اهمیت ویژه ان داره...

 
د خوردنی بودن تا حاال نمونده بودن... ولت مییردم که تو این هوا شیرجه  ده 

 بودن تو آب...
 
 
 

و من دلم مینواد بگم حتی اگه مواد مذابم بود ترجیح میدادم توش شددیرجه 
 بزنم تا تو به این بهونه تمام تنتو بمالی به من...

 
 ولی اون هیچ نقشی تو گذشته من نداره...

 
 حتی ا  اون خبرم نداره که انت ار مراعات داشته باشم...

 
 من تو این چند رو  دیدم که اونا مرد و  ن ندارن و کاًل همه با هم راحتن...

 
 
 

 جوابشو نمیدم...
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 ا  کنارش رد میشم...
 

 ا؟؟؟تنها نباشین این دورو بر د صبر کن ببینم... مگه نگفتم هوا تاریک میشه
 

پام که شددنان سدداحلو لمس میینه برمیگردم: دیدین که داشددتم برمیگشددتم... 
 حواسمم نبود انقدر دیر شده...

 
د بعله دیدم داشتی برا خودت جو  میگفتی.... میتونستی بیان بین جمب بگی 

 همه باهم بنندیم... نه اینیه تنها تنها به همه بنندن...
 

خودم خندیدم... حتی تو فیرمم کسیو مسنره نمیینم... حواستون به ددد من به 
حرفاتون باشه... در ضمن فیر مییردم مهمونیم اینجا نه اسیر... بران  دم  دن 

 و خندیدنم باید ا  صاح  ویال اجا ه گرفت؟؟؟
 

د خیر لزومی نداره ا من اجا ه بگیرن که خوش خوشانت بشه... ولی خواهشًا 
ت بده... د یقًا ا  اونجایی که مهمون منید نمینوام اینجا اتفاق به حرفام اهمی

 بدن بران کسی بیوفته...
 

 خ  حگ داره...
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 ومن حگ ندارم د و دلیامو سراون خالی کنم...
 

 و  بول وا عیت نه سنته...
 

 نه  ابل فرار...
 

 د بله معذرت مینوام... حگ باشماست بیشتر حواسمو جمب میینم....
 
 
 

شیده  ولی ضح دور خودم ک صار نامرئی ان که انقدر وا شت ا  ح اونم حگ ندا
 بودم رد بشه...

 
 شاید غهر با  هر گذاشتمشو رفتم....

 
 ولی حدا ل حرفامو  دم...

 
 یه سرعت گیرم تو جاده ان که توش میتاخت گذاشتمو سرعتشو گرفتم...
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 وبا هامون و  لبی که تو سینت بود روبه رو شدم....
 
 
 

 ی که نه...کم
 

 خیلی گریه کردم...
 
 
 

 به خاطر یه رو  گرسنگی یه شام خوب خوردم...
 

 وهمه ن اینا باعث میشه عالرغم سردردن که دارم...
 

 عالرغم اون گفتمان کمی دور ا  ادبمون با ارسالن حالم خوب که نه...
 

 ولی بهتر ا  صبح و غهر باشه...
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 و آرومتر بودنشو کامل حس میینم... حنارو هم میشناسمو
 
 
 

 و چه خوب که دست به کارز گذاشتن اون سرعت گیر شدم...
 
 
 

 من آدم منت ر بودن و دستور داد نیستم...
 

 من هیچ و تز عمرم خدمه  یر دستم نبوده که بنوام ارد دادنو یاد بگیرم...
 

خاک نار  مه ن مهربونی باتیت... و ک با وجود ه که  ما  ناش برعیس هل ی بود
سی رو  ست بران خودش بیاره...بدون اینیه توجه ک ضر نی حتی یه لیوان آبم حا

 جل  کنم ا  جام بلند میشمو میرم تو آشپزخونه...
 

دو تا خانمان خدمه که همسددر و خواهر خانم سددرایدار ویال هسددتن در حال 
 ضبط و ربط امور آشپزخونه ان...

 
م*س*تندما و سددرایدارارو تو جوانتر و شددیک تر ا  اون هسددتن که همیشدده 

 تصوراتم تصور مییردم...
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بًا دو رو   بد لبنندن تحویلم میده و من تو این تغری بار لیلی خواهر خانم آ ا 
به اطران  یادن تو خودش داره و  بت و عرفانی   حس کردم این  ن انرژن مث

 ساطب میینه...
 

 د چیزن مینوان عزیزم؟؟؟
 

اران تو سرن خور بزرگ و کوچییو خانم چه خوب که عادت نداره مثل خدمتی
 و شما خطاب کنه...

 
 د آره لیلی جان مینوام یه نسیافه واسه خودم درست کنم...

 
 ومن محاله مراعات مهمون بودنمو بینم

 
 د االن من برات درست میینم...

 
 د نه دستت درد نینه به کارت برس خودم درست میینم...

 
 د بد نمیشه؟؟؟
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 د نه نمیشه...
 

 د باشه هرطور تو راحتی...
 
 
 

 جان وسایالرو نشونم میده و مشغول در آوردن غرفا ا  تو ماشین میشه...
 

همزمان با خواهرشم حرن میزنه... با یه لحجه غلیظ محلی که باعث میشه ا  
 حرفاشون سر در نیارم...

 
نه ترین شددیل ممین حرن میزنه هم  به ماهرا و این  ن هم  بون محلیشددو 

 و سلیس و بدون لحجه...فارسی ر
 

 و اینا نشون ا  اصالتت کنار به رو  بودنت داره...
 

 د لیلی دانشگاه چی خوندن؟؟؟
 

 ابروهاشو فاصله میده ا  چشماش: تو ا  کجا فهمیدن من دانشگاه رفتم؟؟؟
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مینندم به همه ن اون انرژن مثبتی که میفرسته: ا  کماالتت... کاماًل مشنصه 
 تحصیل کرده ان...یه خانم اجتماعی و 

 
 د ن ر لطفته عزیزم...

 
 د من هرگز عادت به تملگ و لطف الیی نداشتم حقیقته... نگفتی؟؟؟

 
 د تربیت بدنی خوندم...االنم تو دبیرستان معلم ور شم...

 
 د وان چه خوب من عاشگ تربیت بدنی بودم... ولی نشد که بنونم...

 
 د چرا؟؟؟ پس چی خوندن؟؟؟

 
 عمران خوندم... چند سالته؟؟؟-گردن رو گار... مهندسی عمران د بیا بندا یم

 
 د چند بهم مینوره؟؟؟

 
سن ندارم میزنه باال  شنیص  سؤال خطرنا  نپرس من مهارتی تو ت دددد آن آن 

 میگم میزنی شل و پلم میینی...
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 بلند میننده: خدا نینه من تورو بزنم... سی سالمه تو چند سالته عروسک...
 

 هم مینوره؟؟؟د من؟؟؟ چند ب
 

الله خواهرشددم میاد تو بحثمون: برعیس شددما لیلی مهارت خوبی داره تو این 
 جور موارد...

 
 د وا عًا؟؟؟ بذار ببینیم...

 
 و رو به لیلی منت ر میشم...

 
... پنج سالست-د خ  راستت خشیلی و کشیدگیت مال یه  ن بیست و چهار

 ولی ب ه تر میزنی...
 

 مینه بی استعدادم تو تشنیص دحیرت آوره که درست  دددد بران منی که تو این
 میزنه وسط خال...

 
 د درسته بیست و چهار سالمه... الله راست میگه که ماهرن...

 
 د خنخ.. ماهر نیستم فضولم...
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 عجی  احساس آرامت و راحتی میینم باهاش...
 

ضولم... من فقط کنجیاوم... ا دوا صد فیر کنی من ف  جدددد مدیونی اگه یه در
 کردن؟؟؟

 
نده : من غلط بینم فیر کنم تو فضددولی... هم ا دواج کردم هم طالق  مین

 گرفتم...
 

و و تی یه  ن خجالت نمییشدده ا  مطلقه بودنت یعنی هم دلیل  انب کننده ان 
 داشته هم اعتماد به نفس خوبی داره...

 
 د متفسفم... ببنشید که پرسیدم...

 
 پرسیدن...د نه عزیزم چرا متفسف مگه چیز بدن 

 
 و چقدر بی نصی  بوده مردن که فرشته ان مثل اونو ا  کف داده...

 
 د منم مطلقه ام...

 
 اینبار اون و خواهرش حیرت میینن...
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 وا عًا؟؟؟ چرا؟؟؟ -الله

 
 اگه به این سؤال فیر کرده بودم اصاًل عنوان نمییردم این موضوع رو...

 
 رو دوست داشت... د خوووووووب... دوستم نداشت... ییی دیگه

 
 شوخی میینی؟؟؟ مگه میشه؟؟؟ تورو دوست نداشت؟؟؟ تورو؟؟؟ -لیلی

 
 مینندم: خ  مگه چیه؟؟؟ آره منو دوست نداشت... منو...

 
 الله هنو  ابروهاشو پایین نیاورده...

 
 بی لیا ت... -لیلی

 
 خندم میگیره ا  تفاهممون تو ن ر درباره مردان سابگ  ندگی هم و مینندم...

 
 چی خنده داره انقدر برات؟؟؟ -لیلی

 
ددد ن رمون درباره مردان  ندگی هم... آخه منم تو دلم درباره بی لیا ت  ندگی 

 تو همین فیرو کردم...
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 به ن ر من که همه ن مردا بی لیا تن... -الله

 
حاملت  یاد و تی اونطور دور  ن  به ن ر نم ناالیقی  له مرد  ندگی ال و مرد  

 میگرده...
 

 نو لیلی ا  این حرن مسنره حدا ل در مورد مرد خودش میره هوا...خنده م
 

دست میذارم رو شیمت و ب ه احتمااًل پنج شت ماهشو حس میینم: چیه با 
 آ ا باربد دعواتون شده که همه مردا بی لیا ت شدن؟؟؟

 
 تعج  میینم و تی دستمو ا  شیمت جدا میینه و صان میشه...

 
شو میدو ه سالنو با یه ابرون باال رفته و با یه  نگا سرم... برمیگردم و ار شت  پ

 کج خند محو پشت سرم میبینم...
 

 و من مطمئنم این مرد عال ه خاصی به سایه ن من بودن پیدا کرده...
 

 چیزن مینواستین آ ا ارسالن؟؟؟ بگین براتون بیارم... -الله
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ست من می سرامییی تو د شاره به لیوان  شتت ا سیبا انگ افه ینه که حاال بنار ن
 ا ش بلنده: تنها تنها...

 
شددونه میندا م: نه چرا تنها تنها... شددمام واسدده خودتون درسددت کنین... لیوانا 

 اینجاست نسیافه ام اونجا...
 

جان وسددیله هان خونه خودشددو به خودش نشددون میدم و ا  آشددپزخونه میام 
 بیرون...

 
 
 

 که ا  غرب تا حاال ا  لباسام بلنده... ومن هنو  دلگیرم بابت عطر مردونه ان
 

همون عطرن که چند و تی میشدده که یادم اومده آشددنا بودنت به خاطر اینه که 
اون ش  که تو بیمارستان مینواستم هاوشو و اردالنو تییه پاره کنم هم لباسمو 

 معطر کرد...
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شو ا  آ صف سیافه ان رو که تغریبًا ن ستم که حنا  راره ن زخونه تا شپو اگه میدون
اینجا خوردم ا  دسددتم بگیره کارن نمییردم که رون برگشددتن به آشددپزخونه رو 

 نداشته باشم...
 
 
 

 من اگه نسیافه ننورم همه دنیا برام فا د طعم میشه...
 
 
 

صفه نیمه و غیر م*س*تقیمی که حنا اعالم کرده پو خند  اما جلون آتت بس ن
 مسنره ارسالن هی یه...

 
 
 
چه خوب که چند د یقه بعد لیلی با یه سددینی چر ا  فنجونان  هوه میاد و من  و

 میتونم جان خالی نسیافمو با کافئین  هوه پر کنم...
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 و تی بران من  هوه میگیره یه چشمک حواله ام و یه خنده ریز تحویلم میده...
 

 ونه...ترانه پیاده میشه که درو با  کنه تا حنا ماشینو بندا ه تو حیاط خ
 

 ولی  بلت ا  دیدن ارمیا تعج  میینه...
 

 و این پسر رو  اول عید سال نو رو همین جا بهم تبریک گفت...
 

 آبتینم پیاده میشه و تو عالم ب گی باهاش گرم میگیره...
 

یل این همه جا سددبز شددددنان مربی  یدونم اگه این ارس کوچولو دل و من نم
 ه دوستت داشت یا نه...کالسان رباتییشو میدونست با م این هم

 
 نگاه معنی دار حنا برمیگرده سمتم...

 
 
 

 ما تو همون ویال همه دعواهامونو کردیم تموم شد...
 

 ولی هیچ کس ا  هیچ کس عذر ننواست...
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 بین ما نیا ن به گفتن نیست که ما نمینواییم باعث آ ار هم بشیم...
 
 
 

... تو اولین فرصدت میرم بدون اینیه چیزن بگه جواب نگاهشدو میدم: میدونم
یاد... بی محلی و ر  تو  کارن ا  دسددتم برنم گه  سددراغ بزرگتراش... من دی
صددورتت دوسددت ندارم گفتنا کارن ا  پیت نمیبره...پدرو مادر مینواد جمب 

 کردن این ب ه... فقط امیدوارم مثل من بی سرو صاح  نباشه...
 

وم وارد حیاط نه چندان بزرگ در که کامل با  میشدده دنده رو میذاره رو یک و آر
 خونه میشه...

 
و من عاشددگ این حیاط نه چندان بزرگم که دو طرفشددو تو یه ردیف نا   گل 
شون بود  شق سی که ارس عا کارن کردیم... من و ارس باهم... گالن تاج خرو

 کاشتیم...
 

که ارس  باشددم  ته بودم عاشددگ هرچیزن  عالم ب گی تصددمیم گرف و من تو 
 هست...
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سر د ت بود با  میینه: به جان م شو که ا   شینو که خوب درست میینه اخما ا

شه... ادبو کمالت به اندا ه یه آدم  صاح  با سرو  ضعت که نمیاد بی  سرو و
 بزرگ شده تو جمب خانواده ن گرمه...

 
 
 

و من نگرانم ا  تنهاییایی که خودش چند بار جسددته گرینته بهشددون اشدداره 
 کرده...

 
 
 

ست آب سل خاله بدو برو ترانه که د شت آبتین: ع ستت داره ییی میزنه پ تینو تو د
 تا منم بیام...

 
 روشو میینه به من: مینواد ببینتت...

 
 و با سر اشاره به دیوارن میینه که ارمیا بهت تییه داده بود...
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 ا  سه تا پله ان که حیاطو وصل میینه به ایوون...
 

 وونت فقط کمی کوچییتر ا  حیاطشه...و من موندم تو معمارن این خونه که ای
 

 و معمار این خونه هرکی بوده استعداد عجیبی تو تلف کردن فضا داشته...
 

واین ایوون همون ایوونیه که ارس دوست داشت توش شامان تابستون و بهارن 
 بنوریم...

 
ست و با  لیونی ا  خجالت  ش شته بود و گاهی روش مین و تنتی که روش گذا

 درمیومد هنو  سرجان خودشه... ریه هان خودش
 

و من بدون اینیه جواب ترانه رو بدم نشددون میدم که تمایلی به دیدن اونی که 
 اون بیرون وایساده ندارم...

 
 
 

شپزخونه  شو حنارو میذاره کنار دیوار اپن آ سا  منو ابتین و چمدون خود ترانه 
شین... این کدبانو امیان سارو بندا یم تو ما صت لبا سر فر ده نداره اجا ه ب تا 

 لباسا چه استفاده شده چه استفاده نشده تو این یه هفته تو کمدا جاگیر بشن...
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ما هیچ و ت تو این خونه جان خالی  گا ...  کترن رو پر میینم و میذارم رو 
 چان سا و حس نیردیم...

 
شم  شه خو سا  با ست پنت چان  با تلقین یا بی تلقین من ا  مزه چایی که د

 .نمیاد..
 

 و ما هر سه چان خوران  هارن هستیم...
 

ته  کافئین تو خودش داشدد که اثرن ا   فه و هر چیزن  یا همینطور  هوه و نسدد
 باشه...

 
 و یه رو  این مقدار کافئین هر سه مارو ناکار میینه...

 
ما تو این خونه بران خیلی چیزا جا با  نیردیم... بران سدداندویچ سددا  و بران 

 هر وسیله ن تجمالتی دیگه ان... رایس کوکر و بران
 

 حنا  رنه با ن در میاره و با حوله تنپوشت شیرجه میره سمت حموم...
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 و اتا ان این خونه ییی یه سرویس بران خودشون ندارن...
 

 ما تو کل این خونه دویست مترن فقط یه حموم داریم...
 

 ته بشه...همون جا مانتومو در میارمو میذارم رو سا  لباسا تا اونم شس
 

کوسددنو برمیدارمو رو فرش  مینه گردویی درا  مییشددم و یه کشددو  وس جانانه 
 دلم مینواد...

 
 اما من هنو  با این دنده ها درگیرم...

 
شامو ا  تو فریزر بیرون میاره  ساط  سیده داره ب صله ان داره که نر و ترانه چه حو

 تا ینشونو بدون نیا  به ماییروفر آب کنه...
 

 متنصص صرفه جویی تو مصرن انرژیه... اون
 

 و بی شک یه  ن خونه دارتام...
 

  نی که هر مردن رو میتونه خوشبنت کنه...
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 نی که سددروشددیلشددم درسددت به اندا ه خونه داریت تیه... همیشدده مرت  و 
 شیک...

 
 و امیدوارم  در خودشو بدونه و ننواد که هدر بده سرمایه ان به اسم ترانه رو...

 
شه خیلی به امید من هرچن سافرت تا حد  یادن مطمئنم کرد که نمی د تو این م

 امیدوار بود...
 

هد  ما خوا یادن بران  یاد این مسدددافرت ره آوردان   که بوش م و این جور 
 داشت...

 
 اردالن تو این مسافرت به چشم ترانه اومد...

 
 هاوش تالش  یادن بران نزدیک شدن به حنا کرد...

 
محشرو گیتار  دن محشرترش پرده برداشت تو ساحل مشرن به  حنا ا  صدان

 ویالن ارسالن...
 

 من شدم ناموس هاوش و اون شد برادر من...
 

 ارسالن و چشماش هرجا رفتم دنبال من اومدن...
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 وهامون شد لنگه چند ماه گمشده ن آبتین...

 
صرار ن سیزده بدر فوق العاده که عالرغم ا سبتًا خوب و یه  ا ب ه ریمانا بیه عید ن

ها تو ویالن بابان سدداینا گذروندیم انرژن خوبی رو بهمون تزریگ کرده تا رو  
 کارن خوبی رو شروع کنیم...

 
 به خاطر حضور ارمیا این اواخر من اصاًل طرن آمو شگاه آفتابی نمیشم...

 
 هرچند خیلی فر یم نمیینه و اون جان هردومون میتابه...

 
 است تا آبتینو ببره سر کالست...اکثر او ات ماشین دست حن

 
 البته گاهی یه لطفیم میینن و منو هم میرسونن...

 
 
 

 ساعتو نگاه میینم...
 

 تا برم برسم شده یا ده...
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 فیر میینم  مان خوبی باشه...

 
 کنار میز خانم شیرن می ایستم: مهندس نریمان تنها هستن؟؟؟

 
 د خیر... جناب ارسالن نریمان تو اتا شونن...

 
 و این چیزیه که اگه بنوان براش صبر کنی شاید هرگز نباید برن تو اون اتاق...

 
 د میشه بهشون بگین مینوام ببینموشون؟؟؟

 
و این همون ابهت هاوشه که کنار مهربونیت اونو یه مدیر موفگ دوست داشتنی 

 کرده...
 

ست... با هم باید من شدم نامو ساتت...  شدم ا  مقد  ت رو من با وجود اینیه 
 اجا ه بمونم...

 
 و من عاشگ همین فاصله ها کنار همه این روابط نزدییم...

 
 تنها کسایی که که بدون هماهنگی وارد اتا ت میشن پسر عموهاشن...
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 گوشیرو میذاره: بفرمایین منت رتونن...
 
 
 

 درمیزنم و صدان هاوش مجو  صادر میینه بران ورود: سالم...
 

 نفس... خوبی؟؟؟بلند میشه جلو پام: سالم 
 

 اما ارسالن حتی یک سانتم مو عیتشو تغییر نمیده...
 

 د ممنون خوبم...شما خوبی؟؟؟ سالم مهندس خوب هستید شما...
 

یه بره ادب تو وجوت  ما یعنی؛ تو  ید شدد ندس خوب هسددت و این سددالم مه
 نیست؟؟؟

 
شیک و  سیگارن  شو تو  یر سیگار ستر  شو تیون میده و در حالی که خاک سر

 یندا پر متیونه جوابمو میه: سالم... تشیر... تو خوبی؟؟؟ همیشه
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سته و پارویا  ش سالن رو دونفرش ن ست چرمی که ار سمت  ست درا  میینه  د
شی به رخ  سیگارک شو تو  شتاش داره دمهارت سیگارن که الن انگ انداخته و با 

 مییشه با اون ژست ا  ن ر من مسنره اما در وا عیت دختر کشت...
 

 ن اومدم اجا ه بگیرم ییی دو ساعت برم بیرون..د نه ممنو
 

 دستشو ا   یر کتت رد میینه و تو جیبت میذاره: مینوان باهات بیام؟؟؟
 

 و هاوش همون برادریه که تو نبود ارس برادرن کرده...
 

 آدرس محل کار پدر ارمیارو برام پیداکرده...
 

 کارن نمیینه... اما هنو  حدود خودشو نگه میداره و بدون میل خودم برام
 
یان  - که نمیرم... فقط مینوام در جر نه مرسددی خودم میرم... واسددده دعوا 

 بذارمشون...
 
به هر حال اگه کمیی خواسددتی خودت میدونی که نیا ن نیسددت حتی یه  -

 لح ه رودروایسی کنی...
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و من میدونم عمگ این حرن برمیگرده درسددت به ژرن ترین  سددمت  لبت: 
 ..میدونم و ممنونم.

 
سددر تیون میده و تا دم در باهام میاد : مواغ  خودت باش... تا مو ب نهارم 

 برگرد تا بعدش سرحال باشی تو جلسه...
 

رو  بدن رو بران مال ات با پدر ارمیا انتناب کردم و تی میدونسددتم بعد ا  
غهرش با مدیر عامل شرکتی که  راره تو پروژه توسیا سرمایه گذارن کنه جلسه 

 ...داریم
 
 باشه خیلی طول نمییشه  ود برمیگردم... خداحافظ... -
 
 
 

 ومطمئنم که چیزن شبیه شاخک داره رو سر ارسالن تیون تیون مینوره....
 

در حالی که نیا  به د ت  یادن نیست تا بفهمی که همه جان گوش شده و داره 
 به ما گوش میده...

 
 و من چیزن بران  ایم کردن ندارم...
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 دا  رفتنم ا  هاوش بپرسه که مطمئنم میپرسه....میتونه بع

 
 باورم نمیشه...

 
 پس این پدر و مادران مهربون و فداکاران تو تلویزیونا کجان...

 
 چرا من یییشونو دوروبر خودم نمیبینم...

 
مده  پدرن بیرون او یان مؤدبو مهربون ا   یر دسدددت هم ین  یعنی اون ارم

 بود؟؟؟
 

 ب ه خودش تو دلت بنود ادب پیشیت... این مرد اصاًل یه بره مهر
 
 
 

 من میدونستم...
 

میدونستم یه چیزن کمه که یه پسر ب ه افتاده دنبال منی که پنج سال ا  خودش 
 بزرگترم...
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 میدونستم  ضیه فقط خشیلی منو...
 

 هوش عاطفی باالن اون نیست...
 
 
 

که کاش  یر پدرن  یده و  که  یر خروارها خا  خواب خروارها خا   مادرن 
 خوابیده بود میتونن بالهان بدترن سر آدم بیارن...

 
این پسر خیلی آ است که تو این وضعیت شده یه ننبه با جایزه هان جشنواره 
خوار می و دوتا ثبت اختراع که تنها مورد حاد اخال یت عاشگ یه  نز پنج سال 

 ا  خودش بزرگتر با دوتا ب ه بودنه...
 

 یت...اسف باره وضعیت بشر
 

امان ا  دسددت پدرومادرایی که هرگز فیر نمیینن همنوابگی االنشددون میشدده 
 فاجعه ان تو آینده...

 
غصدده ان که باید تو دل ارمیا انبار باشدده میتونه ییی ا  بزرگترین فجایب رو گار 

 باشه...
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غصه ان که ا  این مال ات تو دل من انباره نشون میده حجم غصه دل اون بشر 

 ...بی اندا ست
 
 
 

 دلم گریه مینواد بران ارمیا...
 

 بران خودم...
 

 بران رو هان سنتی که خواهیم داشت...
 
 
 

 طبگ  ولی که به هاوش دادم بران نهار برمیگردم شرکت...
 

سابیم ننوردم با م  ست و ح صبحانه در سترس این مال ات  با اینیه به خاطر ا
 گوشت  ورت میدم... میلم به نهار نمیگیره و به  ور دوغ چند تییه
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 وارد اتاق هاوش میشم...
 

 هنو  سرمایه گذار که گویا ا  دوستان استاده نیومده...
 

 ارسالن و اردالنم هستن...
 

شان اردالن:  سط خوش و ب شه عجوالنه میپره و سالم و احوالپرسیا که تموم می
 چی شد نفس چی کار کردن؟؟؟

 
ه بود بران پیدا کردن هرمز محمودن و این یعنی عالوه بر اردالن که کمک کرد
 ارسالنم ا  جیک و پو  بنده خبر داره...

 
 هی ی... -
 

 د یعنی چی هی ی...
 
خودمو که معرفی کردم برگشته میگه پس تویی اونی که دل و دین ا  شا ده ما  -

برده... فیرشم نمیتونم بینم... اون میدونه و دست رو دست گذاشته تا ب ت 
 ن عشگ بدهنگام... البته اگه بشه اسمشو گذاشت عشگ...تلف بشه تو دستا
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 یعنی چی؟؟؟-
 
یعنی همین... به هر حال من اتمام حجت کردم... گفتم  بل ا  اینیه این به  -

 ول خودش عشددقی که راه به جاییم ننواهد برد روحیه و آینده ب تو داغون کنه 
باشدده بشدده ییی ا  بلیل  جمت کن و نذار موجودن که میتونه ییی ا  بهترینا

 ترینا...
 
 خ ؟؟؟-
 
خ  که خ ... پدرن که میدونه ب ت تو چه بدبنتی گیر کرده نشددسددته به -

 نگاه نگاه معلومه که بعد ا  اینم کارن ننواهد کرد...
 
 مینوان من باهاش حرن بزنم؟؟؟ -
 
 بو تی یه آدم پدره و پدرن نمیینه با یادآورن کردن نمیاد پدر بشددده... با آ -

 رینتن تو گودن نمیشه رودخونه ساخت...
 
 با ارمیا چی؟؟؟ -
 
 اون اونقدر ب ست که هی ی نمیبینه... انت ار ندارن که چیزن بشنوه؟؟؟ -
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 پس مینوان چی کار کنی؟؟؟ -
 

دهنم با  میشه بران گفتن اینیه خودم یه فیرن میینم اما خانم شیرن با اعالم 
 حضور جناب ماهورن اجا ه نمیده...

 
 
 

و هاوش با گفتن بعدًا حرن بزنیم بهم میفهمونه که  صد تنها گذاشتنمو تو این 
 ماجرا نداره...

 
 
 

با  حاضددره  گه من  بول کنم  عا کرد ا که اد گاه مردن  که تیزن ن ومن نمیگم 
 خواست پسرش بران خواستگارن پا پیت بذاره تنمو تییه پاره کرده...

 
 
 

 من داشتن چادر سوگل بود... و امرو  بزرگترین آر ون
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و کار سنتیه فراموش کردن نگاهان دربدر هرمز محمودن بین تک تک اجزان 

 صورتم و دونه دونه اعضان بدنم...
 

 و من چه احمگ بودم که همون لح ه اول نزدم بیرون ا  اون دفترکذایی...
 
 
 

سمو میارم تو این شده حوا سنتی ان که  ست ارسالن  با هر  ست به د اتاق و د
 میدم تا توجیه کنیم بار مالی  یاد پروژه رو ا  رو طرحایی که دادیم...

 
و نگاه ارسددالن آ اردهندگیت شددبیه آ ار دهندگی نگاه هرمز محمودن و حتی 

 ارمیا محمودن نیست...
 
 نفس؟؟؟!!! -
 
 حنا؟؟؟ -
 
 مرض... -
 
 درد... -
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 صدان دادش بلند میشه: نفس...

 
 این یعنی اینیه  ضیه خیلی جدیه: چیه حنا... چته داد میزنی؟؟؟و 
 
 تو نمیدونی من چه مرگمه نه؟؟؟ -
 
 نه بگو بدونم... -
 
 باورم نمیشه... -
 
 دردت اینه که باورت نمیشه؟؟؟ چیو؟؟؟ -
 
 اینیه تو انقدر آشغال باشی... -
 
 ممنون وا عًا... -
 
 خواهت... من ا  تو ممنونم... -
 
 بابت؟؟؟ -
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 بابت اینیه دارن بدون اجا ه ن خودم خودمو پیشیت رئیست میینی... -
 

 اینبار من میشم بشیه ن باروتز تو انیمیشن تام و جرن: حنا...
 
 مرگ... دروغ میگم؟؟؟ -
 
آره دروغ میگی احمگ... ببین حواسددتو جمب کن... من احمگ هیچ و ت  -

که تون احمگ میگی نمیینم... م که هم ین غلطی  حاال  یا و  ن فقط میگم ب
خدا  ده پس سر یه احمگ توهم یه فرصت به خودشو خودت بده... حنا بیست 
و شیت سالته... ارس مرده...همیشه  ندست ولی مرده ...و اینیه ا  اون خونه 
دراومدن تا نشنون این حرفارو ا   بون پدر و مادرت دلیل وا عیت نداشتنشون 

دیگه این آبیا انقدر جوون و درخشانن... تا چند  نیست... به ن رت تا چند سال
و ت دیگه این  رمزیان  شددنگت آر ون پیروجونن حنا؟؟؟ حاال که این آر و 

 داره تو چشمان یه مردز مرد بیداد میینه خودتو حروم تنهایی نین...
 
نه بابا... خواستن من اگه تو اون چشما بیداد میینه... نگاهان رنگی رنگیت  -

سددر عشددقت به منه؟؟؟ ب ه فرض کردن که دارن تییه گاه این رو اتو  به تو ا 
 پیشیت من میینی؟؟؟
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داد میزنم: آشددغال نشددو حنا... آشددغال نشددو... مریض نشددو... احمگ نشددو... 
دیوونه نشددو... اون مرد بران من برادرانسددت... من بران اون مرد مقدسددم... 

ست که و صدان  ندگیم ماه ها سترین  سم چون مقد شو ب*غ*ل مقد  تی ب 
میینه  یر گوشددت اکو میینه... حنا تا به حال نشددده نگاهان عارن دنبال تو 
بدوئه؟؟؟ نگرانت بشدده؟؟؟ ندیده بودن رنگی رنگیان نگاه ارسددو رو من؟؟؟ 

 حنا ندیدن عاشقونه هامو که با چشمام رینتم پان ارس؟؟؟
 

 ندیدن تییه هامو به ارس؟؟؟ ندیدن؟؟؟ آشغال نشو حنا...
 
به ن رت تو وا عًا همون خواهر ارسددی که و تی ا  مراسددم اعدام برادرش  -

 برگشت تا پان مرگ رفت و به  ور دکترو بیمارستان برش گردوندیم؟؟؟
 

 این  ن حنان منز همیشه مرا    ل  من نیست...
 

 این  ن بران روبرو نشدن با وا عیت  لبت داره منو میفرسته تو دهن مرگ...
 

 تو دهن خزعبل...
 
نه هام توهین نین... هر غلطی مینوان بینی  - به خواهرا حنا توهین نین... 

بین هر کار نمینوان نین فقط انگشدت رو نقطه ضدعف من نذار...  ل  منو 
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که با هر تپشت یه ارس تو جونم پژوا  میینه  یر سؤال نبر... نگاه کن... ببین 
ت داشتم؟؟؟ تو عاشقاون عیسو... ببین اون لبنندو... تو دوست داشتی من ن

ندگیم  مه ن   نا ه بودن من نبودم؟؟؟ دوسددتت بودن دوسددتم نبود؟؟؟ ح
نبود؟؟؟ به چه حقی به چه جرمی دارن خواهرانه هامو  یر سددؤال میبرن؟؟؟ 
واسه اینیه میبینم که هاوش همون مرد ایده آل رویاهاته که ا  بعد ارس به  صه 

شده؟؟؟ چون حس میینم هاوش همون مر ستو ها ملحگ  سا دیه که میتونه اح
یا ت  نت نین و تی ل بدب یات  های با تن بده؟؟؟ چون میگم خودتو  لک   لق
پارو دلو رو تعصددد  احمقانم میذارم؟؟؟ چون  خوشددبنتی دارن؟؟؟ چون 
شمتو به هاوش و میگم حاال که دوتا عشگ تو یه دل جا نمیشن  میبینم گوشه چ

شنیدن  س ؟؟؟ حنا حقمه  شگ مرده رو و نقدو ب  این جمله مزخرن بیت ع
چون تو مهمترن ا  استنونان پوسیده ن ارس؟؟؟ حنا انه ناخواهر بودن بهم 
می سبه چون تورو بیشتر ا  خودمو تنهاییام دوست دارم؟؟؟ بیشتر ا  ارسی که 
سددالهاسددت دارم واسدده لبنند آخرش ...واسدده سددیوتان پر حرفت ...واسدده 

؟؟؟ حنا این تویی این آر وهان نصی  باد شدش خون میبارم تو سیوت شبام
 حرفاروبه من میزنی؟؟؟

 
 
 

و بدون توجه به اینیه پان ون تنم مناسدد  بارن بهارنز بی شددباهت به بارون 
سرم میندا مو ا  خونه میزنم  شالو رو  سوئی و چنه میزنم و  ست  بهارن دنی

 بیرون...
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سالنی که همراه ها شو مو ب بیرون رفتن ا  در خروجی خونه تنه میزنم به ار و و

اردالن دعوتشون کردم بران یه شام و دورهمی تا به خیال خودم بیشتر کنم باب 
 آشنایی رو...

 
تا حاال که بارونا ن  شددنه و بعید این چند سددالز بهار امیان بیرون رفتنو ا  

 عشاق میگیره فرصت عاشقتر شدنو تو خونه بران حنا فراهم کنم...
 

 که دلم واسه دل عاشگ هاوش سوخته...
 
 ه میدونم...ک
 

 که مطمئنم حنا هم عاشگ شده...
 

به جان  نان دلمو  یت دلت ارس ارس گفت نداره بران فرار ا  وا ع ما اون حگ  ا
 تاپ تاپ کردن بی ار ش کنه...

 
 به حنا حنا گفتنان ترانه...

 
 به هاج و واجیز هاوش...
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 به سالم بلند باال وبی خبر اردالن توجهی نمیینم...

 
 
 

 که غروبه و چیزن تا ش  نمونده... میدونم
 

 اما من نیا  شدیدن دارم به کنار ارس بودن...
 

ا  ماشین پیاده که میشم فرو میرم تو چاله آبی که تا مچ پامو خیس میینه و مهم 
 نیست...

 
ستیم  سرمان دو ستم هیچ...  ست که من تو این پانچ حریر گرم نی اینم مهم نی

 ه بی حسم میینه...آفت شده افتاده به جونم و دار
 
 
 

سرمو میینم تو سطل آشغال بزرگ و سرمارو با ته چین خوشمزه دست پنت 
 ترانه توش  ی میینم...

 
 نه گل دارم نه گالب...
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 خودش گل بود که پرپر شد به خاطر من احمگ...

 
 خدا گالب فرستاده و شسته و داره میشوره مزار گلمو...

 
 
 

اریدن هان شددبانه عذاب وجدانو کردم ومن سددالهاسددت که عالوه بر خون ب
 وسیله انتقام ا  خودم...

 
 آخ که ارسو من به کشتن دادم...

 
 دنیارو من نابود کردم...

 
 خودمو من کشتم...

 
 حنا رو من تنها کردم...

 
 آر وهان ارسو من دادم به باد فنا...
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 هوه ان ان  من اونه همه  یبایی...اون  دو  واره بلندو حنا کت... اون چشمان
 که دنیان خودم توش خالص بودو فرستادم  یر خا ...

 
 آخ که پدرو مادرو خواهرمو با ارس فرستادم  یر خا ...

 
 آخ که چه تنها کردم خودمو با کشتن ارس...

 
 
 

 ارسم...
 

 ارس من خودم عذاب دارم...
 

ستی حل میده  ستی د شو د من خودم حس یه بی رگو دارم که داره ناموس برادر
 طرن ییی دیگه...

 
 دیگه ال م نبود حنا با من این کارو کنه... ال م نبود به روم بیاره...

 
 حنان تورو میگم...

 
 حنان موحناییتو...
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 حنان چشم آبیتو...

 
همون حنا که اندا ه همون حنان دخترن در مزرعه ن ب گیام دوسددت دارم... 

 با همون لطافت و با همون تا گی...
 

 حنا که تو کالسان موسیقی پیداش کردن... همون
 

 همون که نذاشتی گم بشه...
 

 همون که عاشقت شدن...
 

 منم که  رار بود عاشگ عشگ تو بشم...
 

 همون حنا که عاشقت شدم... همون که حسودم نیرد...
 

 همون حنا که بعد تو مرا بم بود...
 

 همون که بزرگترم شد...
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 همون که امرو  دلمو شیست...
 

 همونو میگم...
 
 
 

 دختر بدن شد امرو ...
 

 به من گفت دارم تییه گاهمو پیشیت اون میینم...
 

 ناموس برادرمو پیشیشت تییه گاهم...
 

 به من گفت خونم دیگه واست نمیجوشه...
 

 ارس نفهمید دلیل دیر اومدن دیرو م خلوتی بود که با خودمو چشمام داشتم...
 

خودمو پدرو مادرم کردم و تی هاوشو به نیت  ارس نفهمید چه فحشایی نسی 
نزدییی به اون دعوت کردم تو خونه ان که با تو عاشددگ شددد... باتو عاشددقی 

 کردم...
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ارس نمیدونه حاضددرم واسددت نگاههان هزار بار پر ننوت تر ارسددالنو تحمل 
 کنم...

 
ارس نمیدونه حاضددرم ترانه رو با نه سددال اختالن سددنی و یه عالمه شددیطنت 

 یت اردالن کنم ولی اون خوشبنت باشه...پیش
 

 ارس آشغال شد...
 

 احمگ شد...
 

 خل شد...
 

 ارس شیست...
 

 منو دین و ایمونمو شیست...
 

 ارس اون دین و ایمونم شده بعد تو...
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 ارس پاشو دیگه...
 

 تو نمیذاشتی من گریه کنم...
 

 ارس پاشو بهت بگو چرا به من اینطورن میگه...
 

 باهاش دعوا کن ... پاشو
 

 پاشو ارس دارم میمیرم...
 

 دارم میمیرم ارس...
 

 اگه اونو بدم به هاوش تنها میشم ارس...
 

 اگه اون بره میمیرم ارس...
 

 ارس تو رفتی آبین رفته ارس مامان رفته نفیسه رفته...
 

 همتون به بدترین شیل ممین رفتین ...
 

 حاال من مینوام اونم بفرستم بره...
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 شیلت خوبم که باشه با م رفتنه ارس...

 
 اونو ت دیدن اون به من چیا گفت؟؟؟

 
 ارس پاشو ببین عشقت با موندن و با رفتنت چی کار میینه با خواهرت...

 
 ارس اون بران من بون تو داره...

 
 ارس دارم چشماشو میدم به ییی دیگه...

 
 ارس پاشو...

 
 ارس واسه تنها بودن خیلی تنهام ارس...

 
 ارس خستم ارس...

 
 ارس حالم بده...
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 هگ هگ گریم امونمو بریده...سر پا گلگی کردنم خستم کرده...

 
 بهار بهارن نیست...سردمه تو این پاییز  دگی بهار...

 
 بحرانه و من بحران  ده ام...مهارت عجیبی تو بحران  دگی دارم من...

 
 
 

 ه...ومهم نیست که  مین خیسه و من سرماییو بحران  د
 

 مهم نیست هوا تارییه و اینجا یه گورستان...
 

 مهم نیست اینجا یه  برستون خلوت بارون  ده ن وسط هفتست...
 

 مهم نیست من ا  مرده میترسم...
 

بار خواب جنا ه ارسددو دیدم که چطور ا  طناب دار  مهم نیسدددت هزار هزار 
 آویزون بود...

 
 که لبنند برادرم کاب*و*س شبامه... مهم نیست



  520 

 

 
 مهم اینه که من مینوام بمیرم....

 
 
 

دستی که میشینه رو با ومو چنان پس میزنم که بند سرامییی ساعت رو م ت 
 دست خودمو به چالت مییشه...

 
 د آروم منم...

 
صورتی  شار میدم و هاج و واج  ست چپم ف شتیرو که ناکار کردم تو د دوتا انگ

که ای نه... غرورش میشددم  ی  حس میینم داره غرور فروشددی می ن رو ا عج
 عجی  دلبرن میینه...

 
 آخرین چیزن که تو دنیا مینوام هگ هگ کردنم تو صورت اونه...

 
 اما بند نمیاد هگ هگ شبیه به سیسیم...

 
دستمو میگیره و ا  تو اون ییی ا ادش میینه: ببینم چییار کردن با این وحشی 

 با یات...
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 مرد با این طر  حرن  دن داره دل یه دلشیسته رو بدست میاره...و این 

 
 و اشاره میینه به تنه ان که دم در خونه بهت  دم...

 
 تندن میینم بران پس گرفتن دستم ا ش: نگفتم به من دست نزن؟؟؟

 
 صدان باالن من گمه تو شرشر بارونو هوهون بادن که داره تند میشه...

 
شم؟؟؟ به  - شدن ا  منم گفتم چ تو خوبی نیومده نه؟؟؟ راه بیفت تا هال  ن

 سرما...یاال...
 

 این داره با گاو مزرعه انیمیشن حنا دخترن در مزرعه حرن میزنه؟؟؟ یاال؟؟؟
 
به تو چه؟؟؟ کی ا  تو خوبی خواسددت؟؟؟ برو ال م نیسددت  حمت بیشددی -

 منم نمیام...
 

 لحنم... ولوم صدام... کلمه هام همه بدن میدونم....
 

 اما اون خودش اومده دم پرم تا بشه آماج همین بدام...
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 و این مرد نگاهشم که نوا شگرن کنه خودش نا کشی بلد نیست...
 

 د تو ماشین منت رم... هر و ت خسته شدن خودت بیا...
 

 و میره...
 

 و میره: ال م نیست خودم ماشین دارم...
 
ماشددینتونو... ال مه بگم سددیصدددد چارص م - با چرخ پن ر بعله دیدم  ترم 

 روندیت؟؟؟
 

 مگه این مرد کجا بود که دید پن ر شدن چرخ ماشین منو...
 

 و میره...
 
 
 

 ومن هنو  با هوهون وحشی باد هم صدام...
 

 ومن اینبار تو گلوم نوحه مینونم ...
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 نوحه ا  خودم مینونم...

 
 چه اشیالی داره یه بارم مرده ها بران  نده ها گریه کنن...

 
 اشیالی داره دل ارس بران من و آر وهامو تنهاییام بسو ه... چه

 
 چه اشیالی داره بعد این همه سال ا  رفتن و نموندنو ا  بی کسیم گلگی کنم...

 
که برم  نه  یه من آر ون مرگ کنم اون آر و ک جان این به  یالی داره  چه اشدد

 پیشت...
 
 
 

شم  یر شینو میی سته تو ما ش سان  و این منم که دوباره مرد ن سونامی آ بارون 
 بهارن...

 
و این اون مرده که به رغم دادو بیداداو تالشددم تقریبًا منو میزنه  یر ب*غ*لشددو 
در حالی که پاهام رو  مین کشددیده میشدده میبره و خیلی بی رودر وایسددی پرتم 

 میینه تو ماشین...
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 و این مرد حوصله  ن و نا  کشی نداره...
 

 این مرد بشه...و بی اره  نی که  راره عاشگ 
 
 
 

 و من عهد میبندم که نه اینیه عاشگ اون... عاشگ هیچ مردن نشم...
 

 حتی اگه اون مرد به اندا ه امیرارسالن نام خوش تیچ و خوش چوش باشه...
 

و گذشته ا   یبایی باتی برادر و پسرعموش اون جذابتر ا  هم چسرعموش هم 
 همه مردان دنیا باشه...

 
اون نوحه هان تو گلمون منن یا اون سددرمان  م*س*تونیز  ومن نمیدونم این

 وسط بهاره که گلون منو دردنا  کرده...
 

 و این مرد بران رفتن به درمانگاه و یه سرم مهمون کردنم ا  من اجا ه نمیگیره...
 

شه اینه که نوش جونت... یادت بمونه  سرمم تموم می و تنها حرفت بب ا  اینیه 
 ...دفعه ن بب آدمتر باشی
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 و این مرد مهندس مملیته با این طر  حرن  دنت...

 
 و من همه مراحل سرم وصل کردنمو تنها تنها انجام دادم...

 
 
 

آخر شددبم که باهام اومد خونه یه سددالم سددرسددرن به هاوش و اردالنز همراه 
 همنونه هام نگران کردم...

 
 و حنا و ترانه میدونن که االن نباید مزاحم من بشن...

 
 پاچه میگیرم... هنو 

 
تنها کسددیم که جرمت داره نزدییم بشدده آبتینه... البته اونو هم نهایت سددعیمو 

 میینم تا میتونم ا  سه بودن حال این رو ام م*س*تفیض نینم...
 

دوباریم که ارمیا تو این یه هفته جلو روم سبز شده حسابی به تماشان اون رون 
 بنده نائل اومده...
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 مثل ب ه ها  هر نمیینیم... هنو م بزرگیمو

 
 سالم میدیم... خداحاف ی میینیم...

 
 ماشینم  یر پاشه... آبتینم دستت امانته...

 
 سرراهم لباساشو ا  اتوشویی میگیرم...

 
 بران شام صدام میینه... سر میز حاضر میشم...

 
 
 

 من فقط یه هفته ست که تو چشماش نگاه نیردم...
 

شو ا  و اون بارها گفته که خدا  شما سر  هرو لجبا ن بیفته انقدر چ نینه نفس 
 آدم میگیره تا آدمو به غلط کردن بندا ه...
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 و من نیتم به غلط انداختن کسی نیست...
 

 من فقط کمی دلم تر  برداشته...
 
 
 

من میدونم تر  برداشددتن دل تو  مونه ان که هر کی یه پاره آجر دسددتت داره و 
ره شدددن دلت بزنه خرد خا  شددیرش کنه چیزن آماده باشدده تا به محض بی  

 نیست...
 

ولی دل من  باًل ا  این پاره آجرا حسدددابی پذیرایی کرده... اینه که کوچیترین 
شون  شه دردش مید... میترسه...واکنت ن سرا یر می سنگریزه ان که به طرفت 

 میده...
 

و با اژدها  دل من ترسیده ا  خاطره هان بدش... دل من ریسمون سیاه و سفید
 اشتباه میگیره...

 
 
 

 تو شرکتم سؤاالن خارج ا  حیطه مهندسی بی جوابن یا اینیه دور  ده میشن...
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ارسددالن مثل ب ه ها رو دنده لجه و بیشددتر ا   بل با بهونه بی بهونه پوسددتشددو 
 مماس پوستم میینه...

 
 چشم غره هامم اثر نداره...

 
 
 

درمون که به هرکی میرسددم که مرده دردم  گویا مرد بودن این رو ا شددده درد بی
 میاد...

 
 که مغزم به گزگز میفته...

 
 این رو ا  ن ترین  ن  ندگیم عجی  مرد شده... عجی  درد شده...

 
 این رو ا دیگه حتی به  نها هم نمیتونم اعتماد کنم...

 
که مردها سالهاست دست به دست هم تومارن رو به ثبت و امضا رسوندن که 

 ایی که نریم مرد نیستیم...ا  اونج
 

 این رو ها حنا گرچه نر نیست گرچه مرد نیست ولی  ن هم نیست...
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 فلشی که رو لپتاپت سوار کرده بودمو ا ش میگیرم...
 

 این رو ها حتی خودمم متوجه وسعت بی حوصلگیم هستم...
 

 و هیچ کس کور نیست... خنه نیست...
 

 که بحث ما ا  اون شروع شده و به خودمون رسیده... و اون میدونه
 
 خوبه ادامت بدین که بتونیم  ودتر بسرونیمشون... -
 
 عجله ان در کاره؟؟؟ -
 
صرفه جویی  - سی هرچی تو  مان و پول  شنا نه... ولی خ  ماهورن رو که می

 کنی بیشتر واسه همیارن و سرمایه گذارن مشتاق میشه...
 
با  - ما  باره کارن چرا اونو ت  باید دو یان بی مورد  این عجله و محاف ه کار

 کنیم؟؟؟
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 ابرو درهم مییشه به نشانه استفهام...
 
شیافیم ...  - سرن کار کنیم مجبوریم هی بدو یمو ب سر خ  و تی با عجله و 

بسدددا یمو خراب کنیم... چه کاریه ا  همین اول پول و و ت کافی هزینه کنیم 
سته  سته و پیو شه حیایت اه سونیم هم می رفتن اینطورن هم به مو ب کارو میر

کاربلدن خودمونو  یر سددؤال نمیبریم... آ ان ماهوریم اگه حلوا مینوان باید 
 منت رشن اول غوره ها انگور بشن...

 
نگاهت که میره سمت ارسالنز  وم شده رو الغرن بعد ا  عید ترمیم نشده من 

 رو صورتز مردونت... د منم نگاهم میشینه رو ته ریت همیشه
 

 ابرو هاشو و دستاشو ا  هم فاصله میده ا  هم... به نشانه تفیید حرفام...
 

و ابروهان برنداشددته این رو ا چیزیه که به علت همه گیر شدددن ابروهان  نونه 
 عجی  میتونه عامل دلبرن حساب بشه...

 
 د  د...و خرده حسابان ما هرگز به روابط کارن و منافب شرکت لطمه ننواه

 
یت و داروهان اون شددد  بارونی رو با این مرد حسددداب  و من هنو  پول ویز

 نیردم...
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حرفام که جواب ندار میشدده عزم رفتن میینم... بلند میشددم: خ  اگه کارن 

 نیست من دیگه میرم...
 
 ماشین دارن؟؟؟ -
 
 نه دست حناست...-
 

 همه رو راحت میینم... و من اگر ودتر این لگنو به نام این بشر کنم خیال
 

 این ماشنم ماشینم کردنامم اولدرم بولدرم کردنان الیی ان بیت نیست...
 
 پس باش میام می رسونمت... -
 
 مرسی خودم میرم... -
 

 اگه دنیا کن فییون بشه با م نگاه این مرد برادرانست...
 

 این بار ا  نوع شماتت بارش: واسه تعارن نگفتم نفس...
 

 ابم متشنجه ا  صد ه سرن تنشی که با معشوق این مرد داشتم...من هنو  اعص
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 لحنمم عصبی میشه: منم تعارن نیردم  رار دارم مینوام برم جایی...

 
 خ  میرسونمت همون جایی... -
 

 و این مرد اصرار داره به رو  ارمیا بیفته تو دیدن اون رون من...
 
 مهندس نریمان؟؟؟ -
 
 بعله؟؟؟-
 

 مثل لحنم عصبیه... طلبیاره... لحنت
 

 این مرد اون رون منو ببینه و نبینه برادر خواهد موند...
 

 این مرد منو به  انو در میاره پس حنا رو هم صاح  خواهد شد...
 

 لحن من چاره ان جز نرم شدن نداره:  راره ارمیا بیاد دنیالم...
 
 چی؟؟؟ -
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 ارمیا  راره بیاد دنبالم... -
 
 ؟ به چه مناسبت با این ب ه  رار گذاشتی؟؟؟خل شدن؟؟ -
 
نه... و تی بی کسددی هلت داده  - کارن نمیی پدرش  ندس...و تی  ببینین مه

طرن مند من نمیتونم بشددینم به تماشددا تا حضددورم بهانه بشدده واسدده نابودن 
 آیندش... باید باهاش حرن بزنم...

 
 این بار ابرون باال رفته نشونه عجزه...

 
 نون مهندس و عصرتون بنیر...به هر حال مم -
 

 من خواهر باشم و نباشم...
 

 مقدس باشم و نباشم...
 

 اون برادر باشه و نباشه...
 

 بران من همون مهندسه... مهندس هاوش نریمان...
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 عصر شماهم بنیر مهندس... -
 

 و این مهندس مهندسا آدمو دیوونه میینه...
 

 نسبت دادن به کسی... و تو شرکت مهندسی بقال و چقال نداریم بران
 

 نریمان نریمان گفتن ها هم گاهی آدمو جون به ل  میینه...
 

شرکت  شدن حجم کارن  سینه منو کم  شدن درد  و اتفاق خوب این رو ا کم 
 نسبت به ش  عیده...

 
شاخه گلم  شته رو دیوار... یه  شم جمب کرده و گذا شو داده به دیوار... یه پا تیی

 ت آ ادشو گذاشته پشت تنت...دستشه... سرش پایینه و دس
 

نه واسددده پرتاالن تفریحی و  قا عاشدد یه عیس  عاده واسددده  یه فیگور فوق ال
 عاشقونه...

 
 
 

  بل ا  اینیه من بهت برسم ماشین ارسالن جلو پاش ترمز میینه...
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ا  هپروت بیرون میاد و خیره ارسددالنی میشدده که هاوش پشددت رل ماشددینت 

 نشسته...
 

 ن پایین میاد...میبینم که شیشه ماشی
 

شو: ببین ب ه اینی که داره باهات میاد یه عزیزه  صدان هاو شنوم  سم و می میر
ستت نا کترش بگی... چه میدونم  سم ... نگاه چپت کنی... ا  اون گل تو د وا
گوشدده ناخنت  خم بشدده... مژه هاش نم بگیره... حسددابت با منه... پس بهتره 

 ب باشن...حواستو جمب کنی اتفا ان امرو  همه خو
 

 و اون تو سیوت نگاه میینه...
 

 موجود بی اره ان نیست... بی دست و پا نیست... ترسو نیست...
 

اون فقط به من که میرسدده همه دارایی وجودش ته مییشدده و شددبیه بی اره ها 
 میشه...

 
تییشو ا  دیوار میگیره... دست میذاره لبه ن پنجره ماشین: واسه تو عزیزه واسه 

و دنیاست... عشقه... اگه کسی چپ نگاش کنه... اگه ا  گل نا کتر  من هستی
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بهت بگه... اگه گوشدده ناخنت  خم بشدده... اگه مژه هاش نم بشدده... خودم 
 عاملشو محو میینم... فر یم نمیینه عاملت تو باشی یا من...

 
 و این ب ه نو ده ساله نیست و تی تنت تو نو ده سالگی اسیره...

 
الن باالست و  دو باالن نو ده ساله ن نود سال به باالن این ابرون راست ارس

 رو ان  ندگی منو ا  ن ر میگذرونه...
 
 به هر حال حواستو جمب کن که فردا صحصیح و سالم تو این شرکت باشه... -
 

 صان میشه و بی محلی میینه به برادر این رو ان  ندگیم...
 

ارم به حساب یه جواب دندون و این ب ه انقدر باهوش هست که من کارشو بذ
 شین... یه جواب ابلهان خاموشیست...

 
جلون چشمان دریده ارسالن و نگران هاوش گلو می *و*سه و میگیره سمت 

 من...
 

 ومن ا  خجالت دنبال سوراخ موشی میگردم که نیست...
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و این پسددر با این رمانتییایی که بلده خرج کنه اگر فقط کمی سددنت باالتر بود 
 ست هر  نی رو رام احساس خودش کنه...میتون

 
 و من بران دعوا نیومدم...

 
 و تو صلح تو حگ ندارن دست محبتی رو که به سمتت درا ه پس بزنی...

 
گلو میگیرمو تشددیر میینمو صدددان هاوش بلند میشدده: نفس ال م شددد تماس 

 بگیر...یعنی ب ه حواست باشه که حواسم هست...
 

شم تا ببینمت...  شده رو لبام: خم می سالنی که نگاش کلید  صله دارم ا  ار فا
 چشم ممنون...

 
بو ی به نشددانه خداحاف ی میزنه و من با هر بوق به یاد اسددتعداد عجی  ایرانی 

 جماعت میوفتم که بلدن با یه بوق هزارتا حرن بزنن...
 

 و ارسالنی که نگاه پر معنیشوتا لح ه آخر ا م نمیگیره...
 
 
 

 بیا... د ماشین اونجاست
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جهت دسددتشددو میگیرم... من اسددم این ماشددینو نمیدونم... اما ا  هیبت باال 
بلندش برنمیاد که چیزن کمتر ا  ماشینی باشه که چند لح ه پیت سرنشیناش 

 ارسالن و هاوش بودن...
 
 ببینم تو گواهینامه دارن که هم ین ماشینی رو انداختی  یر پات؟؟؟ -
 

دارن سددن منو یادآورن کنی؟؟؟ آره گواهینامه  میننده: ببینم تو چه اصددرارن
 دارم... تا ه گرفتم...

 
-......... 
 
تا ه  - ناممو  ندگی میینم... فقط گواهی ته ران مت... خیلی و  نترس نمییشدد

 گرفتم...
 

 انقدر ا  حضورم سرخوش شده که نمیتونه  ایمت کنه...
 

ره که بیاره من یادم می و فیر میینه اگه برام در ماشین با  کنه و جنتلمن با ن در
 اون پنج سال کوچییتره ا م...
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تا تو امنیت  میشددینه و در حالی که کمر بند میبنده ل  میزنه: کمربندتو بزن 
 کامل ببرمو بیارمت... شنیدن که چیا گفت...

 
هاش  با که حرفی بران گفتن  با کسددی  گذاشددتم  ندم و من  رار  ندو میب کمرب

 ندارم...
 

 اون پر ا  حرفه: کی بود؟؟؟ اما
 

 اونقدر باهوش هست که نشه جلوش ت اهر به نفهمیدن و ندونستن کرد...
 

 ومن میدونم که من ورش به هاوشه...
 
 همیار... رئیس و دوست خانوادگی... -
 

 و دوست خانوادگی بهترین توجیه بران اون شاخ و شونه کشیدناست...
 
 داد چی؟؟؟اونی که داشت با چشماش  ورتت می -
 

 و آیا غیرت این بشر  لنبه شده که لحنت آ رده به ن ر میاد؟؟؟
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همیار... صاح  امتیا شرکت...پسرعمون رئیس...و دوست خانوادگی...  -
 در ضمن من موغف به توضیح روابطم به تو نیستم...

 
 توجهی به تذکرز پی یده تو لفافم نمیینه...

 
 ..پسر عمون رئیست بد ر م تو ننت بود.-
 

سر  شده... من هنو  تعهدن به این پ و من درست فهمیدم که رگ گردنت فعال 
 ندادم اگر بدم چی میشه...

 
 بی خیال... کجا برم؟؟؟ -
 

 فر ی نمیینه... فقط فضان آ د باشه خیلی تو فضان بسته دووم نمیارم...
 
 رو چشم... بام تهران؟؟؟ -
 
 بام تهران... -
 

مال ات نصددیبم میشدده اینه که بفهمم کارم سددنت تر و  تنها چیزن که ا  این
 طوالنی تر ا  اونه که فیرشو مییردم...
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ارمیا تو رویاهاش منو عروس خودش تصددور کرده و حتی چند باریم ا  پدرش 

 خواسته پا پیت بذاره بران خواستگارن...
 

 ارمیا حاصل یه ا دواج اشتباهه...
 

 درست مثل من...
 

 سه... مثل آبتین...مثل آبین...مثل ارس... مثل نفی
 

مادربزرگت ا  با ی مونده هان شددا ده هان  جر بوده که به این واسددطه ثروت 
  یادن بران مادرش مونده...

 
سرطان  ست  سال  بل ا  مرگت به د ضه که مادرش چند  پدرش یه الابلی مح
سددینه متوجه دندون گرد و چشددم هیز شددوهرشددده وهمه داراییشددو به نام ارمیا 

 ده...کر
 

 و حاال دوساله که ارمیا تنهاست...
 

 دو ساله که یه ثروت کالن داره خا  مینوره و نه کم میشه نه  یاد...
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 اصرار اون به انیار من میرسه...
 

 و انیار من فایده نداره...
 

سه ارمیا و یه  شابه وا ساندویچ و یه نو شبونه ن حاون دو تا  من تو این مال ات 
سه من و یه سس که رو  دوغ وا شده و یه عالمه  سرخ  سی   مینی  غرن بزرگ 

چمن صددرن میشدده د فهمیدم که راهی جز مدارا و کنار اومدن با حس تنهایی 
 این بشر که با عشگ اشتباه گرفته ندارم...

 
سونم... که اگه با بلند ترین  شنا سو بهت ب من فهمیدم که باید آروم آروم این ح

ش ست ع سم ح ست چون خودش به این نتیجه صدان ممینم داد بزنم ا گ نی
 رسیده فایده ان ننواد داشت...

 
 اما یه چیزن ته تهان دلم میترسونه منو...

 
من ا  این میترسددم که تو این آهسددته آهسددته ها... تو این کنار اومدنا یا من تباه 
شگ و با  شه که ع ضی ن شایدم هرگز را شه... و  شگ ب شر وا عًا عا شم یا این ب ب

 عوض کنه... دوستی
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هر چی که هسددت اجا ه نمیدم نفس عاملی بشدده واسدده به دنیا اومدن یه نفس 
 دیگه ا  بطن ارمیا...

 
 
 
 میدونی که نمیشه تعارفت کنم بیان خونه... -
 
میدونم... همین که امشبتو دادن به من دنیا دنیا می ار ه... ممنون که امشبم  -

 بهترین ش  عمرم تا به حال بوده...
 
با وجود اینیه حس م - بابت اینیه  بابت شدددام... هم  ن ا  تو ممنونم... هم 

 میینی خیلی عاشقی انقدر آرومی...
 
سه اینه که  - شمم وا شقم... آرام شقم... من وا عًا عا نفس من حس نمیینم عا

خودبه خود به تو که میرسددم آرامت میگیرم... رام میشددم... چشددمات مجبورم 
ست میینه برات کرنت کنم... آر شی که ا  وجودت بهم تزریگ میینی رو دو ام

 دارم...
 
 من اگه خواهر باشمم میتونم این آرامشو بهت بدم... -
 
 من خواهر نمینوام... من نفس مینوام... نفسی که بشه همه ن نفسم... -
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 کارن میینی که حس شیست کنم... -
 
سه باید بگم همون بهتر - ساس اگه هدفت برگردوندن ن ر من ا  این ح  که اح

 شیست کنی...
 
 تو با این حرفات حس سرخوردگی تو وجودم تزریگ میینی... -
 
متفسددفم... اما من این حسددو با هیچ حس خواهرانه و دوسددتانه ن دیگه ان  -

 تاخت نمیزنم...
 
 باشه خ ... ولی ییمم به حرفان من فیر کن... -
 
 بران اینیه ناراحت نشی چشم... امر دیگه... -
 
نین طورن رفتار کنی که  انعم کنی بزرگتر ا  اونی هستی که هستی...  سعی -

 خودت باش...
 
 من خودمم ... خیالت تنت... -
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 باش... کار بار؟؟؟ -
 
 نه... با م ممنون... مواغ  خودت باش... -
 
ندگی و  - ممنون... تو هم همینطور... در ضددمن دلم نمینواد حضددورم  

ش ستعدادتو منتل کنه... خواه ًا حس عذاب وجدانو نندا  به جونم... ارمیان ا
ننبه همیشددگی باش... به کارات برس... اختراع کن... جایزه ببر... حاال که 

  رار نیست فراموش بشم لطفًا  ندگیتو ا  ریتم نندا ...
 
 چشم دیگه...-
 
 چشمت بی بال... ش  بنیر... -
 

نتون سی حاال که ماشینصف تنم بیرون و نصفت تو ماشینه که دوباره میگه: را
 تو  وروق دوستته میشه تو رکابت باشم بران بردن و آوردنت ؟؟؟

 
شقیم  - سپردگی... حتی عا سر  سعی نین تبدیلت کنی به  شقی  اگه وا عًا عا

باید درسددت باشدده... و اینیه من حضددورتو  بول کردم دلیل نمیشدده اجا ه بدم 
یمون یا به حضور هم تو  ندگو ت و بی و ت سر و کلت تو  ندگیم پیدا بشه... ب

برنامه و جهت بدیم... خواهشددًا بعد ا  این بی همهاهنگی سددبز نشددو وسددط 
 معرکه هان من...
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 دلم تنه میشه... اومدیمو تو حاال حاالها اجا ه سبز شدن به ما ندادن... -
 
نه من یا یه چیزو  بول نمیینم یه به بهترین و البته عا النه ترین نحو باهاش  -

ر میام...بدون که منم رو ن تو سددن تو بودمو درکت مییم... نمیذارم خیلی کنا
تنه شه دلت... حاالم برو... شمارمم که دارن پس دیگه بهانه ان واسه سر ده 

 اومدن ندارن...
 
 بد اخالق... -
 
 عمته... -
 

 میننده: ش  بنیر..
 
 ش  توهم بنیر... -
 
 ش  من بنیره... برو تو تا منم برم... -
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 خیلی ا  بسته شدن در میگذره تا صدان الستییان ماشینت بلند شه...
 

 و کنار این ب ه حس نا امنی به آدم دستنمیده...
 

شبمو کنار یه  شم که تمام  ست و پا میزنه و من تا ه متوجه می خونه تو تارییی د
 مرد غریبه هرچند کم سن و سال گذروندم...

 
 کارن که هرگز نیردم...

 
 شایدم جلویی اومدم تو... درن که رو به خیابون اصلی با  میشه... ا  در پشتی

 
که عاشددگ درختان  باغ خلوت و  شددنه محلمون  به کوچه  و در حیاط رو 

 ا ا یاشم با اون گالن صورتی...
 

شماش  شون میده یه نفر تو این خونه خواب به چ سو میزنه ن نورن که ا  ایوون 
 حروم شده...

 
 
 

 رو پله ها نشسته...
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 سیگار الن انگشتاشه...
 

و ما دخترایی هستیم که بزرگترین شیطنتمون همین سیگاراییه که گاهی باهاش 
 تریپ افسردگی برمیداریم...

 
ما سیگار کشیدنو ا  ارسی یاد گرفتیم که به طر  وحشتناکی عصبانی میشد اگه 

شینم شیدیم... میگفت میی سیگار می ک  با خودم... کنار جلون مرد جماعت 
 خودم بیشین...

 
سربه هواییان نوجوون مارو مهار  شت اما بلد بود چطور  سن  یادن ندا ارس 

 کنه...
 
 
 

 کنارش میشینم... لطافت هوا بی ن یره...
 

غیر  ابل باوره این هوا بران تهرانز م لوم شده تو دستان دودو ماشینو و کارخونه 
 و سرو صدا...

 
 رو ا تهران لبنند پت و پهنی رو لبت داره... این
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 این رو ا خدا داره بنده نوا ن میینه تو نگاه تهرانز بی چاره ن من...

 
 و من هرگز احساس تعلگ به وانز  ادگاه مادرم نیردم...

 
هرچقدرم که وان شهر  شنه و خوش آب و هوا باشه من تهران رو میپرستم تو 

 همه شهران عالم...
 

شیییان آنیارایی که خانواده ن مادریم من به د سته ام تا به  شتر واب ود تهران بی
 توش ساکنن...

 
 
 

سددیگارو ا  تو پاکت سددیگارن برمیدارم که کنار فند  ب*غ*ل دسددتت رو 
 پلست...

 
 یه ته سیگارم کنار پاش افتاده...

 
 حنا بران من خوانا تر ا  کف دستان خودمه...

 
 خوش خواب... این ش   نده داریا واسه حنان
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 این مردونه سیگار دود کردنان یه  ن...

 
 این نگاهی که ا  رو  مین کنده نمیشه...

 
 این نپرسیدن این که با ارمیا چه کردن...

 
 یعنی اینیه این رو ا خوشحال نیست..

 
 
 

 گرچه با هاوش یه بار بیرون رفته...
 

 گرچه به ترانه گفته مرد بدن نیست...
 

 ا  اس ام اساش جواب اس ام اسان هاوشه... گرچه حس کردم بعضی
 

 اما این  ن خوشحال نیست...
 

 دوستم خوشحال نیست و من دلیل ناراحتیشو میدونم...
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 اون ا  اینیه اون حرفارو  ده داره دق میینه...

 
 اون خودش میدونست که حگ من نیست اون دوتا جمله ن آدم کت...

 
 
 

 شیستن آرامت ش  داشته باشه... به ن ر نمیاد  صدن بران
 

 ولی اگه این سیوت بین ما نشینه هردومونو مینوره...
 

 آب میینه...
 

پس من شددروع میینم... چون اون احسدداس شددرمندگی میینه... و ما کسددایی 
هستیم که دردو باهم  ندگی کردیم... با یه اشتباه که ا  ا ل شغل بنی بشر بوده 

 .فرصتها رو ا  هم نمیگیریم..
 
 
 

جواب میدم سددؤالی رو که اون باید میپرسددی و نپرسددید: خیلی سددرسددنته... 
ساس تعلقت انقدر  ویه که فیر  شه... ولی اح ستای صرارش رو حرفاش  ابل  ا
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میینم بشدده ا  خود همین حس اسددتفاده کرد بران کنترل کردنت بران هدایت 
ه...  نه کردنت... شددمارمو دادم بهت گفتم دیگه دم به دیقه جلوم غاهر نشدد

بزنه اگه و ت داشددتم میبینمت... اینم گفتم که رو این رابطه اسددم نذاره.... منو 
دوست دختر خودش یا نامزدو هر چیز دیگه ان ندونه... من نفسمم... شاید یه 
ساب با  نینه... گفتم  شدنم ح شگ  ست اجتماعی... گفتم رو عا ست... دو دو

 نیست... گفتم اینا معنیتتالش کنه اسم حسشو پیدا کنه چون اسمت عشگ 
این نیست که رو حضورم تو تنهاییاش تو شیستاش نمیتونه حساب با  کنه... 
سعی کن خواهر  شم تو تنهاییات تو اتفا ان مهم  ندگیت  گفتم اگر مینوان با
شی  شته با سو به من دا سعی کن این ح صله و لی  بزرگتر بدونی منو... نه بالف

منو تو در کار نیست... بهت گفتم اگر مینوان  چون  طب به یقین آینده ان بران
منو دور ا  تنشددو دعوا ببینی... اگر مینوان مثل دوتا آدم بشددینیم با هم حرن 
س  به ارمیا بودنت... به ننبه بودنت... به اختراع کردنو به جایزه  بزنیم برو ب 
گرفتنت... هر و تم دلت تنه شددد  نه بزن نه اینیه وسددط معرکه هام سددبز 

 ..شی.
 
 
 

 حرن  دمو تمام چیزایی رو که من نیا  داشتم اون بدونه گفتم ...
 

 و من فقط یه پک به این سیگارن  دم که االن تبدیل به ته سیگار شده...
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 شاید سیگار اول اونم همینطورن ته سیگار شده...

 
 شاید اون داشته با من تو خیالت حرن میزده...

 
 شاید با روح ارس...

 
 ال هاوشز این رو ا پررنه شده...شایدم با خی

 
 و حیف این هوا که ما به جاش داریم آشغال میفرستیم تو ریه هامون...

 
 
 
 با من  هره... -
 

 و من تنها موجود  ندگیشم که باهاش  هره و  هر بودنت مهمه...
 

 نگاهت هنو  به همون نقطه ن رو  مینه...
 



  554 

 

.. گفتم دیگه خواهرز بهت گفتم خودش عاشددگ شدددده مینواد بدش به من. -
برادرن نیسددت که با مرگت مرد...  هر کرد... حگ داشددت... حقت نبود اون 

 حرفا... بد گفتم... اما ا  دل نگفتم...
 
 حاال که ا  دل نگفتی پس چرا گفتی؟؟؟ -
 
نه  - حت بودم... چون سدد نارا ها بودم... چون  چون پر بودم... چون تن

لی کردم... چون دست خودم نبود... صبورمه... چون همیشه خودمو براش خا
شو بدم به  ساس مییردم ناراحته ا  اینیه بنوام جان برادر دلم گرفته بود... اخ
شگ بودم با م با دیدن  ست خودم که با اینیه عا ییی دیگه... ناراحت بودم ا  د

 ییی دیگه دلم میلر ه...دق دلی خودم بود اونایی که سر اون خالی کردم...
 
-............................... 
 

 و سنه صبور بودن یعنی اینیه بتونی بشنون و فقط بشنون...
 

 نه دلدارن بدن... نه نصیحت کنی... فقط بشنون...
 
 دلم مینواد بهت بگم ببنشید... -
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-.......................... 
 
 مینوام بهت بگم غلط کردم دل شیستتو شیستم... -
 
 
 

 دور ا  جون... نمیگم نگو... ومن نمیگم
 

چون اون نیا  داره بگه غلط کردم... که اگه نگه این بغضی که االن داره میشینه 
 میشه حناق و میمونه بیخ گلوش...

 
 اون اون جمله هارو گفته و من تر  برداشتم و خودش شیسته....

 
 غلط کردم نفس... غلط کردم انه بی وفایی چسبوندم بیخ اسمت...-
 
 اون بهتر ا  هر کسی میدونه ارس بران من یعنی چی... و
 

 سر میذاره رو با ون دستی که رو  انوم کت اومده...
 

 هگ میزنه... اشیم آروم راهشو ا  رو گونم پیدا میینه...
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 پیشونی میذارم رو موهایی که یه رو  ارس عاشقشون بود...
 

 هگ میزنه و خالی میشه...
 

 ینم...اشک میریزمو خداحاف ی می
 
 
 

 حنا دیگه نامزد برادرم نیست...
 

 میره و میره ومیره و  رارم نیست متو ف بشه این  طار...
 

 نه مرگ ارس...
 

 نه مرگ آبین...
 

 نه رفتن حنا...
 

  رار نیست ایستگاه آخر باشه...
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به رفتنت که فیر میینم دلم میریزه... درسددت مثل اینیه ا  بلندن پرت بشددم 
 پایین...

 
که  ندگی من سددرتاسددر رفتن بوده و من هنو  به این رفتنا و رفتنا عادت  واخ

 نیردم...
 
 
 

 وضعیت دنده هام بهتره و کم کم باید دوباره شروع کنم به تمرین...
 

تمرینان سبک و بدنسا ن رو شروع کردم تا بتونم به فعالیت  یاد دوباره عادت 
 کنم...

 
 عصرا برم سالن...رو ان طوالنی بهار باعث شده که بتونم 

 
 اینبار نه  ردادن در کاره نه اسپانسرن...

 
 پول میدم و حگ عضویت میگیرم...

 
 پول میدم و کارت بیمه ور شی مینرم...
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کارتی که نمیدونم اگر اتفا ی تو ییی ا  این تمرینا برام بیوفته میتونه سدداپورتم 
 کنه یا فقط یه چیز فرمالیتست...

 
 
 

اگه بتونم بشم همون نفس سابگ تمام سعیشو میینه تا تو باشگاه برام  بهار میگه
 جا با  کنه...

 
شنهادم میینه  شگاه پی سئوالن با شم که و تی به م میگه فقط باید انقدر خوب ب

 رو حرفت نه نیارن...
 

 ولی وا عًا سنته تو این شرایط نفس  ون سابگ شدن...
 

شمیم یه  وج خوب سورن مثل  سی که با پا شتن دفاعان  نف سه جا گذا بودن وا
 حریف...

 
 من حتی نمی تونم درست غذا بنورم...

 
شیت تان ثابت بهار بود که میرفتن تو  مین  چطور باید بشم نفسی که ییی ا  

 نمیدونم...
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 من یه عالمه بهونه دارم واسه مضطرب و بی اشتها بودن...
 

 آبین نیست و خیلی ا  رو ایی که بود نمیگذره...
 
 رمیا هنو   انب نشده که آینده ان با من ننواهد داشت..ا

 
 ارسالن جرن تر ا   بل چپ و راست میپی ه به پر و به پام...

 
شماره بین ترانه و اردالن رد وبدل شده و گرچه هنو  اس ام اسایی که رد و بدل 

سایین که بین منو و هاوش.... بین منو ترانه... بین ترانه شن ا  نوع اس ام ا  و می
 حنا... بین همه ن آدمان عادن با روابط عادن ردو بدل میشه...

 
ماه ا  خودم کوچییتر حس خوبی  ند  نه ن فقط چ ما منز همیشددده نگرانز ترا ا

 ندارم...
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خیلی سددنت بود راضددی شدددن خانواده حنا بران پذیرفتن مردن که یه ا دواج 
 داشته واسم  ن مرده رو ید  مییشه ...

 
به  والیی که  بران دخترن که تنها رابطه ن جدیت ارسددی بود که نتونسدددت 

 بهشون داده بود عمل کنه...
 

 دخترن که کم خواستگار خوب نداشت تو فامیل و آشنا...
 

دخترن که همه ن اون خواسددتگارارو گذاشددته بود و چسددبیده بود به پسددر بور 
ران به این جناب سدام نریمان که  نت  بل ا  ا دواجم مریض بود و اون با اشد

 موضوع باهاش ا دواج کرده بود...
 

 نی که ا  دردن مرد که هامون به خاطرش ا  بدو تولد  مین گیر بود و با رفتن 
 آبین من سرپا شد...

 
 آخراین هفته  راره هاوش و خانوادش برن خواستگارن حنا...

 
 برن خواستگارن نه اینیه بیان خواستگارن...

 
 است...درسته که حنا هم خونه ن م
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 درسته که همه  ندگیت تو خونه ن ماست...

 
 اما اون خونه داره...

 
 خونواده داره...

 
 پدر داره...

 
 مادر داره...

 
کسایی که باید بران خواستن دخترشون هاوش بره و درشونو بزنه و منت بیشه 

 و بگه منو به غالمی  بول کنین...
 
 
 

من بشه تو خونه ما نمیدونم چطور  چیزن که اگه اردالن رو ن خواهان ترانه ن
 باید اتفاق بیفته...

 
 توام امش  هستی دیگه؟؟؟ -
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 چشم میدو م به صورتی که برق داشت این رو ا...
 

 و بر ت عجی  گیرا بود...
 

 میگرفت منی رو که احوال دلم احوال مرغ سرکنده بود...
 
 نه...-
 
 نه؟؟؟-
 

شه بلند کنه و  ل بزنه به  نت به  درن شو ا  تو نق سر سالن  ست که ار بلند ه
 ما...

 
 آخه ییی نیست بگه وسط کار مو ب این حرفاست؟؟؟

 
 نه انگار که این همون هاوش نگرانز نگرانیان ماهوریه...

 
که تو مراسددم  پدر عروس اعالم کردن  یا  مادر  یا  نه گو هم ین داد میز

 .خواستگارن دخترشون شرکت نمیینن..
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 واسه چی؟؟؟ -
 
 مینوام آبتینو ببرم بیرون خیلی و ته  ولشو دادم... -
 

 نگاهت رنگی ا  نگاه عا ال به جاعت ُسفها داره...
 
 خیله خ ... بابان حنا خیلی ا  من خوشت نمیاد... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 اونو دیگه و تی دومادش شدین ا  خودش بپرسین...-
 
 ستی؟؟؟یعنی تو وا عًا امش  کنار حنا نی -
 
 خیلی دلم مینواست ولی نمیشه...-
 
 
 

 واین بغض لعنتی امش  کار منو نسا ه خوبه...
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 برنامتون امش  واسه هامون چیه؟؟؟-
 

 گیج نگاهم میینه...
 
 میگم امش  هامونو هم با خودتون میبرین؟؟؟ -
 
 چطور؟؟؟ -
 
 یم دنبالت...یگفتم اگه نمینوایین ببرینت منو آبتینو دارمیریم شهر با ن بیا -
 
خ  میشه اگه بتونی بیان ببریت... اما میدونی که  لبت هنو  به اون مرحله  -

 نرسیده که بنواد هیجان  یادن رو تحمل کنه...
 
چ فیر کردین اینیه من آبتینو میبرم سددوار ترن هوایی میینم... اگه تفریحیم -

ح یه جور دیگه تفریباشه وسیله هان امن و کوچییه... ولی ما کاًل با شهر با ن 
 میینیم...

 
 وتفریح میینیم و درست لح ه ن آخر جایگزین حال میینیم کردم...
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 ابروش میره باال...
 
میریم وان میسیم اونایی رو که دارن رو وسیله ها ا  ترس هال  میشن نگاه  -

 میینیم کلی مینندیم... بعدم میریم باغ وحت و بعدشم شام؟؟؟
 
 چی کار میینین؟؟؟ -
 
اونایی که سددوار وسددیله هانو نگاه میینیم فیض میبریم...تا حاال این کارو  -

نده دار میتونین  تان خ بامزه و حرک فه ان  یا به... کلی   جال نیردین؟؟؟ خیلی 
 اون وسط پیدا کنین...

 
 
 

تا و   بل ا  اینیه هاوش چیزن بگه صددددان خنده ن امیر ارسددالن دیواران ا
 میلر ونه...

 
 م کت میاد...لبان هاوشم کم ک

 
شو  ورت میده و در حالی  سر عموش میبینه خند شاکی منو به پ اما و تی نگاه 
که گوشدده هان لبت هنو  به واسددطه ن خنده بلند ته دلت رو به باالسددت یه 

 سیگار آتیت میزنه...
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تو سالن نشستمو در حالی که با سیمین و نسرین درباره ن حنا حرن میزنیم به 
شوهر دختر  این فیر میینم ش   راره بران  سرین چه  ن بلند ن ریه که ام که ن

 مرحومت بره خواستگارن...
 
 
 

سمت ما تو دلم اعتران میینم این  شو ول میینه تا بیاد  ست ستارهامون که د پر
 کپی بدل ا  اصل هاوش شدیدًا به دل میشینه...

 
 ...باشهو با وجود اون  ل  تو سینت میتونه به اندا ه ن آبتین محبوب من 

 
 لبان گرمت که گونمو نوا ش میینه یه عالم خنیی سرا یر میشه تو  لبم...

 
 یه خنییز  شنه...

 
ستون پرده پنجره رو به حرکت  شبان گرم و خفه ن تاب سیمی که تو  مثل همون ن

 درمیاره و حضور خدارو تو اتا ت اعالم میینه...
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ت که حس میینم حس امشددبکنار آبتین که  رار میگیره رو میینم به نسددرینی 
 شبیه حس امش  منه...

 
 و جنس بغضت درست به اندا ه ن جنس بغض من اعالء....

 
 امش  همه دختران تهران به من حسودن میینن... -
 
 چرا گلم؟؟؟-
 
شون  - شیل و خوش تیپ میرم بیرون... هم شتنا  خ دارم با دوتا جنتلمن وح

 ا  حسودن میترکن امش ...
 

 ین انقدر بلند نیست که من صدان شیون  لبشو نشونم...صدان خنده ن نسر
 
 
 

من امشددد  دارم بران فرار ا  این بغض لعنتی با دوتا ا  خوش تیپترین مردان 
 آینده بیرون میرم...
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 یه ارس کوچولو و یه هاوش کوچولوتر...

 
 در صورتی که نسرین داره میره دومادشو دوباره دوماد کنه...

 
 ست واسه یه مادر...و این چیز آسونی نی

 
 ب ه میشم ب گی میینم...

 
 یادم نمیره...

 
 میدوئیم ومینندیم...

 
 یادم نمیره...

 
 شام خوشمزه مینوریم...

 
 یادم نمیره...

 
 فالوده ن محبوبمم که مینوریم با م یادم نمیره...
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 یادم نمیره که عروس ارس داره عروس میشه...

 
 
 

 آسمون صافه صافه...
 

 ستاره... اما بی
 

 درست مثل دل من...
 

 شاد شاده...
 

 اما بی ارس...
 

 خدایا...
 

 خوشبنتی ان رو که لیا تشو داره بذار تو دامنت...
 

 اون دوست موندنا و نرفتنارو...
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 خیلی خوش گذشت خیلی...
 

 آبتینو آبینو هامون امش  کلی پابه پام خندیدن...
 

 و چی ا  این بهتر و مهمتر ا  این...
 
 
 

 امش  حنا نمیاد خونه...
 

 امش  چقدر نبود ارس به چشم میاد تو ان خونه...
 
 
 

 امرو  ماشین دست خودمه... آخه حنا نیست که ماشینو ببره...
 

 ارمیا اصرار داره امرو  همو ببینیم... اما من ردش میینم...
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 نگاه غمزدش دلمو  یرورو نمیینه که دلم  یروروتر ا  این نمیشه...
 
 
 

شه  سالن نریمان منت ر نق شیرن رو ندارم که میگه مهندس ار صله خانم  حو
 هان...

 
 
 
 سالم نقشه هایی که خواسته بودینو آوردم... -
 
 سالم بیا تو... با شون کن رو میز االن میام...-
 

من نقشه با  میینم و اون با سیستم رو میزش مشغوله... ا  وجناتت بر میاد که 
 داره میل میفرسته...

 
ییم صددبر و یه لبنند به صددفحه مانیتور کاریه که من و تی ایمیالم با موفقیت 

 ارسال میشه انجام میدم...
 

 در بدون تگ تگ با  میشه... و این یعنی یا اردالن اومده یا هاوش...
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 سربلند میینم...
 

 برق نگاه هاوش طعنه میزنه به خورشید...
 

 جواب بلند باال داره... سالم خسته ن من یه
 
 خوبی نفس؟؟؟ -
 
 ممنون شما خوبید؟؟؟-
 
 خوب... ممنون بابت ش  خوبی که ا  دهن هامون نمیفته... -
 
 من ممنونم که با هامون یه ش  محشر داشتیم... -
 

که بی خوابی رو  بایی بود  نه دیشددد  ییی ا  مزخرن ترین شدد و دلم داد میز
 مهمون چشمات کرده بود..

 
 ؟؟؟خوبی -
 
 بله ممنون... -
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 اما خوب به ن ر نمیایی... -
 

 یه خمیا ه که شرم میاره...
 

 نه موبایلم که بهترین راه بران فرار ا  دسددت هامون و نگاهان د یگ شددده ن 
 ارسالنه...

 
و من سددالهاسددت که با خواب آروم غریبه ام... یه رو ن بود که عاشددگ خواب 

 بودم...
 
 جواب بده راحت باش...-
 
 
 

 بهاره... صفحه موبایل  یر دستم لمس میشه...
 
 سالم بهار جان خوبی؟؟؟ -
 
 سالم امرو  چه کاره ان...-
 



  574 

 

این  ن یه رباطه... بزرگترین ادبت سددالم دادنه... نه حال میپرسددده نه جواب 
 احوالپرسی میده...

 
 شرکتم... بعدشم میرم خونه... چطور... -
 
 میتونی بیان اینجا؟؟؟ -
 
 من ور کجاست؟؟؟اونجا  -
 
 سالنم مینوام یه تست ا ت بگیرم... -
 
 بهار دارن عجله میینی... آماده نیستم... -
 
نفس اگه مینوان برسددی به لیه باید عجله کنی... تو خیلی و ته دسددتت به  -

توپ ننورده  مان  یادن ندارن بران رسیدن... نترس اولشم خیلی بهت فشار 
 تو گرفتی؟؟؟نمیارم... راسی کارت درجه سه 

 
 آره واسه چی مینوان؟؟؟ -
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شمیم و الی رو  - شتن مینوام تو و  سان مربیگرن درجه دو گذا سرن کال یه 
 بفرستم...

 
 بی خیال شو بهار من و تشو ندارم... -
 
 بی خیال نمیشم نفس باید برن... -
 
 بهار دارن  ور میگی؟؟؟-
 
 آره دارم  ور میگم... عصرم منت رتم... -
 
 خدا بهار... حدا ل امرو  نه...تورو  -
 
 چرا امرو  نه؟؟؟ -
 
ش  خوبی نداشتم... ا  صبحم چیزن ننوردم... وضعم خوبم باشه امرو   -

 رو  خوبی نیست واسه تست گرفتن...
 
 نفس امرو  اومدن اومدن اگه نه رو لیه حساب نین... -
 
 بهار... -
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 مرگ... من غیر ا  توام دغدغه دارما... -
 
  ولی یادم نمیره خیلی  ور گویی... اگه ام خوب نبودم بدون تقصیر خیله خ-

 توئه...
 
ساعت هفت اینجایی  - ست...  سنگین نی ستم  حتمًا یادت نگه دار... نترس ت

 دیگه؟؟؟
 
 یه دیقه وایسا من باید برم خونه بعد بیام چیزن همرام نیست... -
 

داره به میالمم  رومیینم به هاوشددی که بدون اینیه معذب باشدده خیلی شددیک
 گوش میده...

 
 میشه من امرو   ودتر برم؟؟؟ -
 
 واسه چی؟؟؟ -
 

 اشاره میینم به گوشی: میگم براتون...
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 بهار خیلی حوصله انت ار نداره...
 

 وبی شک این مربی خوب و جوون ا  آدمان تیپ ب نیست...
 
 باشه برو... -
 
 الو بهار ساعت هفت اونجام خداحافظ...-
 
 ببینم تو االن شاکی شدن؟؟؟ وایسا -
 
 نه بهار فقط حوصلتو ندارم خداحافظ... -
 
 برو به در ... -
 
 مرسی... -
 

 بهار اگه شناسنامه نشون نده کسی باور ننواهد کرد که خواهر حناست...
 

 نه  یافه و نه اخال ت هیچ کدوم شبیه حنا نیستن...
 

 یذاره...بی اره حمیدن که سه ساله باهاش سر رو یه بالشت م
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 نگاه هاوش منت ره...
 
وضددعیت دنده هام بهتره... میتونم ور شددو شددروع کنم... اما چون ا  پاییز  -

پارسدددال ور ش نیردم بهار مینواد ا م یه تسدددت بگره اگه خوب بودم برم تو 
 تیم...

 
 چه تیمی؟؟؟ -
 
 تیم والیبالی که بهار مربیشه... -
 
 بال با ن میینی؟؟؟مگه بهار مربیه؟؟؟ مگه تو والی -
 
 
 

 و این مرد دیش  ا  کسی خواستگارن گرده که چیزن ا  خانوادش نمیدونه...
 

 و من خواهر چیز  یادن ا   ندگیم به این برادر تا ه غهور کرده نگفتم...
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سنگین  سنگین که هیچ فوق  ستت  سته ام...بهار به  ولت عمل نیرده... ت خ

 بود...
 
 
 

 یه انگشتر کرو کور و گنگم کرده...ناراحتم...بدو ورودم برق 
 
 
 

 جلوم وایساده...
 

 دست با  میینم...
 

 چشماش براق اشیه...
 

 میاد تو ب*غ*لم...
 

 هاوش و ارسالن و اردالن نشستن به نگاه...
 

 دلم آروم و آروم و آروم تر میشه...
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برادر من نشد که من بنوام براش جلزوولز  این  ن هیچ و ت محرم و هم بالین

 کنم...
 

 چه خوب که نشد چه خوب...
 

 که اگه میشد من امرو  دق مییردم...
 

 درد بزرگم دورن ا  محرم دلمه...
 

 غم سنگینم تقسیم همدردم با دیگریه...
 

 خیلی آروم تو گوشم هگ میزنه و یه ببنت منو  اطیت میینه...
 

 ر شدن باشه... جدا شدن...این ببنت میتونه واسه دو
 

 شایدم واسه ارسی که انگشترش هرگز رو انگشت ا دواج حنا ننشست...
 

سمی که توش نبودم و اون بران اینیه ا نگاهها بهم بی حرمتی  سه مرا شایدم وا
 نینن اصرار نیرد که برم...
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 شایدم بران همشون...

 
من خوشبنت شو... بجان  سرتو گوشت میینم : خوشبنت شو حنا... بران

ارس خوشددبنت شددو... به اندا ه ن هممون خوشددبنت شددو... حنا برادر این 
حال  باش... خوشدد نا خوش  جان برادر رفتم... ح نت کن ب رو امو خوشددب
باش.... عذاب وجدان غم چشددمان منو نداشددته باش... حنا غمم ا  عروس 

 ندگی ننواهی کرد...شدنت نیست... ا  دوریه... ا  اینیه دیگه تو این خونه  
 

 سرشو تو شونم  ایم میینه...
 

 من میگم و اون میشنوه...
 

 محیمترین فششار عمرمون به شونه هان هم میدیم...
 

 شونه هایی که خیلی کمک حال هم بودیم باهاش...
 
 
 

 ا  خودم دورش میینم...
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 گریه چرا بنند حنا... -اشیاشو پا  میینم:
 

   اشکز چشماشو کت میده...چیزن شبیه خنده لبان خیس ا
 
 
 

 گونه هان ترانه هم خیسه...
 

 اون شاهد حی و حاضرهمه ن  ندگی و دوستی ماست...
 

 اون دید که ما هر دو کمی خم شدیم تا دیگرن بهت تییه کنه...
 

 تا ید  کشیدن اسم تییه گاه باعث بشه خودمونم سرپا بمونیم...
 
 
 

 من بلند میشن... ا  هم فاصله میگیریم و مردا بران
 

این به  ول ارسالن بورژوا با یا ا  آداب معاشرتاییه که  طعًا توسط استاد نریمان 
 آمو ش داده شده...
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 سالم ... بشنید خواهت میینم ... خجالت مییشم... -
 

 نگاه هاوش حرن داره...
 

 من امرو  تو شرکت اصاًل به رون خودم نیاوردم که دیش  یه اتفا ی افتاده...
 

 االن چی؟؟؟ االنم میتونم؟؟؟
 

 میرم جلوش... اولین باریه که دست من به سمت یه نا محرم درا  میشه...
 

 هاوش باورش نداره میدونه با نامحرم دست نمیدم...
 

 ولی این مرد محرم ترین مرده در حال حاضر تو  ندگی من...
 

 بار...دستمو میگیره و گریه نصفه مونده تو ب*غ*ل حنا بغض میشه این
 

 سرم میره نزدییتر...
 

 میفهمه دردمو...
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 سرشو میاره جلوتر...
 

تو گوشددت میگم: به تنت برادرم تییه کردن... ا  عمگ جونم میگم مبارکت 
 باشه...

 
الهی یمن داشته باشه این سریر پادشاهی... مواغ  دوستم باش... خوشبنت 

 کن یار رو ان سنتمو...
 

 تیون نشون بغضیه که ا  بغض من به گلوش نشسته... سرش پایین میمونه و یه
 

شونه ان که پایین افتاده و نامحرمه  شونیم تییه میده رو  ست که پی ست من نی د
 اما محرم ترینه...

 
 دست من نیست که این جمب باید شاد باشه اما نیست...

 
  بل ا  اینیه اشیام سرا یر بشه ا ش فاصله میگیرم...

 
 رد  ورت میدم...بغضو با یه عالمه د

 
 حگ ندارن ا  هم جدامون کنی... -
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نیومدم جداتون کنم... اومدم ملحگ بشددم بهتون... منم تو جمب خودتون راه  -

 بدین...
 
تو برادر این خونه و عشگ عزیز کرده ن این خونه ان جات وسط  ل  اهالی  -

 این خونست...
 
 ممنونم ا  این خونه و اهالیت... -
 

 به دوتا برادر ساکت جمب: شماهم خوش اومدین... رو میینم
 

 ارسالن سر خم میینه و سیگار همیشه گوشه ن انگشتشو میذاره رو لبت...
 

 اردالن یه ممنون خوشحال تحویلم میده...
 

شده ما امرو  مفتنریم به در رکاب  ستیمون: چی  ضو جدید دو رو میینم به ع
 بزرگان بودن؟؟؟

 
نین نفس... ب ه ها ا م سددور مینوان... مثل اینیه ب ه هان  چوب کارن -

به  ور مینوان ا مون شددیرینی بگیرن... منتطر تو  نا  به ح مام گیر دادن  شدد
 بودیم...
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پدرمو درآورده... دارم ا   هار  خدا... ب نه تورو  ناسدددت:  بارم ح ط  این نا م

 خستگی میمیرم...
 
ناسددده... ولی ب ه  - هارورو نشدد که ب یه  یدونم ک ها خودشددون  رار م

 گذاشتن...میشناسیشون که... منت رن تو دربند...
 
 بی من نمیشه؟؟؟ -
 
 میدونی که نمیشه... -
 
 پووون... پس صبر کنین الا ل یه دوش بگیرم ییم سرحال شم...-
 
 بدو پس... -
 

 و من نمیدوم و آهسته آهسته میرم سمت اتا م تا حوله و لباسامو بردارم...
 

شم و چه خوب که حم سه جفت چ وم رخت کن جدا داره... وگرنه باید جلون 
 نامحرم میزدم به آب...
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 ا  هاوش اجا ه میگیرمو ارمیاروهم به جمعمون دعوت میینم...
 

شلوغ کردن  ندگیت... آشنا شدنت با آدمان منتلف... پر کردن تنهاییاش... 
 وابسته شدن احتمالیت به آدمان دیگه...

 
 میشن به نیتشون بنوام اونو با ب ه ها آشنا کنم...اینا چیزایین که باعث 

 
شاید این راها باعث بشن اون بفهمه اولین حسی که تو وجود آدم شیل میگیره 

 اسمت عشگ نیست...
 

شگ اونه که  شه... ع شه... بران پر کردن چاله ها نبا سر نیا  نبا شگ اونه که ا   ع
صمیم نمیگیرن... خودش می شگ تو برا موندن و رفتنت ت اد... خودش میره...ع

 میر*ق*صونه اون طور که خودش مینواد... و تو تو دستان عشگ مومی...
 
 
 

 ب ه ها اولت متلک بارونم میینن که نفس و بی ان؟؟؟
 

 ولی خیلی  ود باهاش کنار میان...
 

 همونطور که همه ن ما با تصمیما و آدمان جدید  ندگی هم کنار میاییم...
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 م اشتباهان همو...همونطور که میپذیری

 
 و من بارها به ارمیا تذکر میدم که من جی ان تو نیستم...

 
 
 

 ش  خوبی میشه بران ثبت یه پیوند...
 

 بران آغا  فراموشی...
 

 بران شروع... شروع یه عشگ عا النه...
 

 بران فراموشی... فراموشی یه عشگ جاودانه...
 

 گاهی جاودانه ها هم باید فراموش بشن...
 

 وا عًا فراموش نشن... شاید
 

 اما باید گذاشتشون تو  فسه ن فراموش شده ها...
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 حتی اگه جاشون اونجا نباشه...

 
 
 

 یه ش  خوب بران گذاشتن یه خرج اساسی رو دست هاوش...
 

 و هاوش چه استادانه میلر ه پان خربزه ان که خورده...
 
 
 
سر مین یاد»  شه بانون  شه این تمام عیار خوش  مبارکت با برادرم...مبارکت با

 «چهره... مبارکت باشه حنا... که خوشبنتی تو غایت آر ون منه...
 
 
 

 و رو ان من شیل تیرار ننواهند گرفت هرگز...
 

 با پر رنه و کمرنه شدنها... با حاضر و غای  شدنها... با اومدن و رفتنها...
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الم... و شاید مهندسز ور شیار بهار حاال من با م ور شیارز مهندس بهار پارس
 پارسال...

 
شم... تا  سودز هاوش ن ضور حنا رو با توپ والیبال پر میینم تا ح کم رنگیان ح

 بران نبود ارس پرپر نزنم...
 
 
 

 پدر حنا با نامزدن طوالنی موافگ نیست...
 

 و هاوش نیا ن به نامزدن طوالنی بران جمب و جور کردن خودش نداره...
 

 ه بار مراسم ا دواج رو تجربه کرده...هاوش ی
 

ست نداره چیزن رو که با  شمان رفیگز هنو  یارم مینونم که دو ومن نگفته ا  چ
 ارس من تجربه نیرد با دیگرن تجربه کنه...

 
 و ارس هنو  یه عشقه...

 
 و ارس مرد  بل ا  اینیه ا  چشم بیوفته...
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  بل ا  اینیه ا  عرش عشگ به فرش نفرت بشینه...

 
 و چه  یباست که آدم و تی میره هنو   هرمان باشه...

 
 چه خوبه که آدم رو همون  هرمانی که بود به یاد بیارن...

 
و وفادارن حنا به هاوش با پابند بودنت به عهدایی که رو ن با خودش بسددت 

  یر سؤال نمیره...
 

که بعد ا  ارس با  اون عاشددگ و وفادار هاوش میمونه در حالی که پا رو عهدایی
 خودش بست نمیگذاره...

 
تو اون رو ان تلخ جلو رون من با خودش عهدبسددت که بران هیچ مردن جز 

 ارس لباس عروسی به تن ننواهد کرد...
 
 
 

 و چه خوبه...
 

 چه مرهمه دیدن اینیه با اومدن حس تا ه به با ار عشگ کهنه نمیشه دل آ ار...
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 ...یه مهمونی تا حدودن کوچیک
 

 یه لباس شیرن  شنه که تو تن مدالن رو مجله ها دیدن...
 

 یه آرایت ملیح...
 

 یه مدل مون ساده...
 

 یه عروس پر ا  نا  و خوشبنتی که نشد کنار برادر من وایسه...
 
 
 

یه دسددت کت و شددلوار بادمجونی بی ن یر که حس میینی فقط بران تن تا ه 
 برادرت دوختن...
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نه موهان تنتو سددیخ یه  دو  واره ن هرک لذت خواهرا یه  که ا  دیدنت  ولوار 
 میینه...

 
 یه کراوات که برعیس اکثر رو ا رو پیرهن برادرت جلوه گرن نمیینه...

 
 یه جفت کفت بادمجونی که بر ت بران یه استادیوم فوتبال کفان میده...

 
 یه داماد که ا  ته ترین  سمت  لبت براش آر ون خوشبنتی دارن...

 
 
 
 مرد که خیلی حواست به تو هست... یه
 

 یه برادر که نگاهت نوا شگرن میینه رو سر خواهرت...
 

شاخه  شسته ن برادرت مینواد و یه  سینه ن یه عا د که مهر خواهرت رو مهر تو 
 گل به انضمام یک جام آینه و شمعدان...

 
 ییه عالمه اشک و التماس به درگاه خدا که تو گوشه ترین گوشه مراسم عروس

خواهرت میریزن و برات مهم نیسددت که کسددی این اشددیان شددوق آلوده به 
 دلتنگی رو ببینه...
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 یه ویال تو شمال که میشه  یر لف ی استادت به یار  ارت...

 
یه ماشددین پورشدده ن ابی رنه که سددوئی ت ا  دسددت برادرت بور مینوره تو 

 دستان مو  رمز محبوبت...
 
 
 

به لبنند که تو چشددمان تو با یه صدددان  و یه بله ن خیس ا  اشددک و مزین
 لر ون و محجوب ادا میشه...

 
 که این بله هزارو یک ش ز  صه رو تو خودش برات تداعی میینه...

 
و سددند  ایگ تفریحی ارسددی که تنها یادگاریت ا  برادرانه هان نوجوونیته وتو 
تقدیمت میینی به عروسددی که ا  اولم  رار بود صددداح  اون  ایگ تفریحی 

 بشه...
 

جیم و سددوت و هلهله و صدددان دسددت که سددر به سددقف بلند خونه ن پدرن 
هاوش مییوبن ا  تعج  جماعت به مناسددبت کادون باحال عروسددی که به 

 دوستت میدن...
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 ایقی که ارس تو رو ان نامزدیشددون به دور ا  چشددم حناش خریده بود تا  یر 
 لف یت باشه و اتراق ماه عسلشون...

 
تو سدداحل سددر مین مادرن من و ارس چشددم به راه ارس و  که سددالهاسددت

 عروسه...
 
 
 

یه جفت با ون مردونه و محیم که نامرئیه بران همه و تو حسددت میینی دور 
ست نوجوونیت با مرد پر خاطره  شونه هات و تی دارن ر*ق*ص رمانتیک دو

 ن این رو ات رو نگاه میینی...
 

 ینی میشینه رو سرت...یه ب*و*سه و یه چونه ن نامرئی که حس می
 

یه لبنند ا  سددر شددوق و یه  طره اشددک که حس میینی اون یار سددفرکرده رو 
 موهات میریزه...

 
 و فقط این تویی که اونارو میبینی...
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 و یه  وت  ل ... ا  خوشبنتی محبوبت...

 
انبوه خاطراتیه ا  شددد  عروسددیه بهترینت... خواهرترینت...تو موندگارترین 

  لبت تا ابد حفظ خواهد شد...  سمت حاف ه ن
 
 
 
 
 

صه و  ستان بزرگ هاوش میر*ق* ست حنا تو د ستیم و د ش سالن فرودگاه ن تو 
 نوا ش میشه...

 
و من هرگز فیر نمییردم این مرد سرسنگین اینطورن حامیگرن رو به جون تا ه 

 عروست رینتنو بلد باشه...
 

 خودش مجنون... و بی شک خیلی طول ننواهد کشید که حنا بشه مجنون این
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 دورو  پیت بود که بین دلنوریان پدر و مادر حنا ا  سوت و کورن مراسم ...
 

 بین اشیان شاد و لبنندان غم  ده من و حنا و ترانه ...
 

 بین سرو صداها و شلوغ با یان دوستامون...
 

 بین نگاههان حسرت  ده و تا آخرین لح ه منت ر بهبود پسر عمون حنا...
 
 نگاه هان گاهی همدرد منز نسرین... و
 

 و بی خبرن هامونز خوشحال ا  مادر دار شدن...
 

شو به نام  سند شون  شقون شروع عا سبت  راهی خونه ان کردیم که هاوش به منا
 حنا خریده بود...

 
 و حنا گرچه مهریه ننواست و با پدرش یه دعوان جانانه رو ا  سر گذروند...

 
 ل کمی به نامت نشد...اما کم نا  نفروخت و اموا
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تا ش تو  مامیز  باباش و  باج گرفته که تمام این دوهفته ان که  به  ور  هامون 
 سواحل آنتالیا عسل تو کام هم میریزن آبتین تو خونه ن اونا بمونه...

 
 حاال این خونه کدوم ییی ا  خونه هان نریماناست الله واعلم...

 
تا ه عروس و هاوش عاشددگ پیشدده  و من چاره ان جز باج دادن به جان حنان

 ندارم...
 

و من جونمم میدم به جان باج تا صدددان خنده هان حنان مزرعه ب گیها به 
 گوش فلک برسه...

 
 و بران ارس منابره بشه که عشقت خوشبنت شد...

 
 
 

سا گرفتار  ضعف کرد و افتاد و به درد همه ن تا ه عرو حنا همه ن این دورو و 
 شد...

 
شید ا  این عروس نا دارو  و هاوشز یه شید و نا  ک سر گذرونده نا  ک  ندگی ا  

 بی اندا ه غریف و خوردنیت...
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خم میشددمو  انو میزنم جلون هامونی که لح ه ن آخر مینواد باجی که گرفته 
 رو پس بدو آویزون شده ا  پان باباش...

 
 وهامونها مرد دل کندن نیستن تو این سن...

 
ل یه دو هفته ن عسددل تر ا  عسددل بابا و مامیت بهت دسددت با  میینم و  و

 میدم...
 

 آروم مینزه تو ب*غ*لمو نگاه هاوش پر میشه ا  ممنونیت...
 

 و این ب ه به تقلید ا  آبتینز من حنارو مامی صدا میینه...
 
 
 

 میشنوم صدان هاوشو که منو ب ه هارو میسپره دست ارسالن...
 

 نه ترن بود...و سپردن بره به دست گرگ کار عا ال
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نه و تی اون حس  با ن میی گاهی بران من نقت عزرائیلو  هان این مرد  گاه ن
 ناشناخته توش میشینه...

 
ست  سپره د شتو می شوهرز پروانه وار به دورش گردون با م گو و حنا که بدتر ا  

 گربه...
 
 
 

به نگاه ا  االن  و ارسددالن که امشدد  نگاه مهربونت رو رن به رن میبنشدده
دلتنه ز منی که هاج و واج اینم که و تی  ول میدم هامون دوهفته ن محشددرن 
داشددته باشدده خودم چطور باید دووم بیارم این دورن ان رو که ا  مرگ ارس تا 

 حاال دچارش نشدیم...
 

ر گلون شاه سیاهز ارسالن و این حرکت یه شجاعانه  فیل سفیدشو می سبونه خز
 و فوق العاده  یرکانست... ن بعید ا  سنت

 
 تو چشمام نگاه میینه و تفییدیه مینواد...

 
صدا  ستم و لبم یه فداتز بی  سه نرم رو هوا براش میفر شمک و یه ب*و* یه چ

 براش میزنه...
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 یعنی؛ کارت خیلی درسته...

 
سددر بلند میینمو پان نگاهم گیر میینه به شددیطنت چشددمان ارسددالنی که 

شددسددته و داره دسدددت و پنجه نرم میینه با آبتینی که روبرون مرد کوچولوم ن
حیرونت کرده با این همه توانایی و مهارتت تو مدیریت اون صددفحه سددیاه و 

 سفید...
 

سددیندرن مینورمو میفتم تو باتالق شددرم و فرو میرمو وفرو میرم ا  دیدن ل  
 غن ه شده و یه وریت بران جمب کردن خنده مردونت...

 
تا من  بل ا  اینیه ای نداخته بودم  به دورو برم ا یه نگاه  بدم  ن حرکت و انجام 

 کسی شیار نینه این صحنه رو...
 

به  یاش  گاهم... و چشددمیت بی ح به ن ندش  بام ...لبن به ل گاهت  ن
 حرکتم...خجالت رو مهمون پی و رگ تنم میینه...

 
سلوار حنا و اتفاق جدید  لبت با م اعالم میینم که  سفر ع ش   ومن تو اولین 

 حرارت این نگاه احساس امنیت نمیینم... تو
 

 و امش  یه ش  مهتاب  ده ن پر ستاره ن خنیه...
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شهرنز  کی  شمال  ساط یه عالم هله هوله که پهنه تو چمنان حیاط ویالن  با ب

 گفته به کاخ ناتینگهامز نسرین و پسران...
 
 
 

نه صورتت نی کامی ا   لیونت میگیره و مثاًل بران اینیه آبتین جلو روشو ابیت
نه تو صددورت  مه تو وجودش فوت میی به من می رخه و هرچی دود و کر رو 

 من...
 

بران فرار ا   یر این  ره بینی که روم  ووم کرده وهیچ بهانه ان بهتر ا  هامونی 
 که  راره تو این دوهفته جان خالی بابا و مامیشو حس نینه نیست...

 
ه و هامونی میشه که با یه صفحه منچ نگاهم ملتمس جمب سه نفره اردالن و تران

 و مارپله دارن ا  خجالت هم در میان...
 
 
 

و تو عصددر تینولوژن و با یان عجی  غری  یارنه ان که پدر ا روح لطیف و 
ست آویز ما  شدن د شطرنج و مارپله  تندرستی ب ه هان رو گار درآورده با ن 
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هان خدایی که این بران نشددسددتن رو خنیی این چمنا و لذت بردن ا  خداوندی
 رو ا چپ و راست داره تهران نوا ن میینه...

 
 
 

 دست میینم تو آب استنرو موج درست میینم...
 

 ییی... دوتا... سه تا... ده تا... صدتا...
 

 آمارش ا  دستم در میره تو پیچ و خم خاطره ها...
 

شیا و غمایی که کنار سرمان آب دل میگیرم ا  خو شه تو  ستم که کرخت می  د
 هم سپرن کردیم...

 
 آب ساکن میشه و من یخ میینم ا  دیدن تصویرن که توش میفته...

 
مردن که دست تو جی  شلوار پارچه ان بی نهایت خوش دوخت و برا نده ن 
هییل بزرگتر ا  هاوش و اردالنت کرده و کل  واره شددداید غری  به دومتریت 

 چشم شده و نشسته رو صورت تصویر تو آب من...
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 اهت میینم نگاه نمیگیره...نگ
 

 تیون مینورم نگاه نمیگیره...
 

 معذب میشم نگاه نمیگیره...
 

ر میینه تنمو...  جنس نگاهت سز
 

سی که  شم بیرون ا   یر این نگاه پر ا  همون ح شمو تن بی حتی نمیتونم بلند 
 نمیشناسم...

 
 و من ا  ناشناخته ها بیشتر ا  جن و پرن میترسم...

 
 
 

 نه مهندس خوش  دوباالن همیارم...کنارم میشی
 

مردن که تو بحثان جسدته گرینته با همیاران  نم فهمیدم خوب دلبرن میینه 
 با این تیپ و با این هییل و با این خوش پوشی...
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 اون نگران شلوار خوش دوخت و خوش رنگت نیست...

 
 
 
 دلت براش تنه شده؟؟؟ -
 
-.......... 
 
-......... 
 
 خیلی... -
 
 فقط یه شبه که رفته... -
 
شوره... ما هیچ  - صلمون به اندا ه ن دوتا ک شبیه که فا سال اولین  بعد ا  چند 

 و ت بیشتر ا  یه هفته ا  هم دور نبودیم... فیرش آدمو دلتنه میینه...
 
 درکتون نمیینم... -
 

 نگاه میینم تو صورتی که منو دوستمو در  نمیینه...
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شما در عین اینیه خیلی بهم  دیدم - شه... اما  ساتی با سا که  ن جماعت اح

نمی سبین خیلی عجی  غری  بهم وابسته این... ش  خواستگارن حنا انقدر 
شو جمب  س ست حوا شده بودن...حتی نمیتون بال بال  ده بود که همه نگرانت 

 مراسم کنه...
 
یی رو ا  سددر حگ دارین تعج  کنین... شددما ندیدین که ما چه حادثه ها -

 گذروندیم...
 
 چه حادثه هایی؟؟؟ -
 

سیه تو دنیا که من دلم مینواد در مورد اون  سر تیون میدم... این مرد آخرین ک
 حادثه ها براش بیم...

 
 من ا  رنه نگاه این مرد احساس نا امنی میینم...

 
 میفهمه که موضوع بحثمون باب میلم نیست...

 
 ل باوره...مهارت آبتین تو شطرنج غیر اب -
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 عشگ میینم با اومدن اسمت: آره... بهترین شطرنج با ه کانونه...
 
 کانون؟؟؟-
 
شتم که بتونم  - سا مانی گ سه یا  س کانون پرورش فیرن... خیلی دنبال یه مؤ

ضری  هوشیشونو جهت بدم... اما نبود... بران مدرسه رفتنشونم خودم ا دام 
رن مدرسدده... همین که میتونسددتن نیردم... دلم نمینواسددت  ودتر ا  موعد ب

شت... ترجیح دادم فعاًل کمک کنم تم  بنونن کافی بود... دنه و فنگم  یاد دا
شون کانون... اونجام دیدن  شف کنن... اینه که بردم شونو ک ستعداد عال ه و ا
صت دادن... فیرن... هنرن...  شون فر شین تو هر  مینه ان به ب ه هان باهو

ور شی... کاًل هر چی که میشد تو کانون پیدا کرد... کتابنوانی... خال یت... 
تنها جایی که کمیم کردن همین کانون بود... این مملیت جون میده واسددده 
سان رباتییو پیدا کردمو آبتینو ثبت نام  شم که کال ستعدادا... آخر هدر کردن ا

 کردم... فعاًل که خیلی جذبت شده....
 
 ضری  هوشیت چنده؟؟؟ -
 
- 140 
 

 ابروهاش باال میره: حس نمیینی داره تباه میشه؟؟؟
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نه... تا جایی که ال مه دارم براش مایه میذارم... نمینوام به اسددم پرورش  -
ننبه فرصددت ب گی کردنو ا ش بگیرمو تو بزرگسددالی یه آدم باشدده که باوجود 
شم که  رار  ضری  هوشی سی داره و یه عالمه عقده...  سا ننبه بودن ناتوانی اح

سددت بپره مو عت که شددد خودش خودشددو مییشدده باال... به ن رم در حال نی
حاضددر همینقدر کافیه...شدددایدم  یاده... آبتین هررو  کالس میره... هررو  
درگیره... کتاب مینونه... چه میدونم با اینترنت و کامپیوتر مشغوله... نمینوام 

  ودتر ا  موعد بزرگ شه... تجربت کردم چیز خوبی نیست...
 
 ضری  هوشی خودت چنده؟؟؟ -
 

 تعج  میینم...
 
 عمومیگفت تو پونزده سالگی رفتی دانشگاه...-
 
-158... 
 

 صداش باال میره: چند؟؟؟
 
- 158... 
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 مطمئنی؟؟؟ -
 

 مینندم: اوهووم...
 

 بوده؟؟؟ 160میدونی ضری  هوشی انیشتن 
 
 میدونم... -
 
 میدونی تو االن جز نوابم محسوب میشی؟؟؟ -
 
 دونم...می -
 
 پس اینجا چی کار میینی... -
 
 کجا چییار کنم پس؟؟؟ -
 

 میننده ا  شیطنتی که خودمم نمیدونم ا  کجاپریده وسط جملم...
 
 جدن تو االن باید ییی ا  موفقترین و شاید مشهورترین آدما باشی... -
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سالگی  - ست و چار  سلطم... تو بی ستم؟؟؟ من به چهارتا  بان  نده دنیا م نی
ا  بهترین مهندسدددان ییی ا  نامی ترین شددرکتان داخلیم که آوا ش تو  ییی

 خاورمیانه پی یده...
 
خودتم میدونی که اینا بران این ضزی  هوشی کافی نیست... البته اگه وا عًا  -

 ضری  هوشیت درست باشه...
 
سه سال پیت همرا ب ه ها یه بار دیگه تست هوش دادم... درسته... شما هم  -

سلمًا  ساالن م صدو پنجاه اختراع تو کل  شترا  هزارو  سون با بی میدونین که ادی
 تحصیلیت کمترین نمره هارو تو فیزیک میگرفت...

 
 خ ؟؟؟ -
 
خ  ادیسددون یه جمله داره که خیلی بهت ایمان دارم... اون میگه موفقیت  -

 نودو نه درصد پشتیار و فقط یک درصد هوش مینواد...
 
 به اندا ه کافی پشت کار نداشتی...و این یعنی اینیه تو  -
 
شد چه  - شیم ن سی حتی متوجه تیز هو سه ک شتم... من تا و تی نرفتم مدر ندا

 برسه به ضری  هوشی باالم...
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 خ  بعدش چی شد که تو پونزده سالگی وارد دانشگاه شدن؟؟؟-
 
هم  ارس... اون کمیم کرد... و تی دید حل مسددئله هایی که هم کالسددیاو -

سنام توش عاجزنو من  ورت میدم خیلی کمیم کرد... درسامو بیشتر دو سال 
ییی خوندم... کالسان  بان ثبت نامم کرد... همه ن سعیشو کرد بران من یاد 
نه  بدو که  خ  اونم خیلی بزرگتر ا  من نبود  نه... ولی  هارو فراهم ک گرفتنی 

شد که و تی او شت این  سی بوچییار باید بینه... نهایت تال د ن ترم دو مهند
 منم وارد دانشیده عمران شدم...

 
 پدرو مادرت؟؟؟ -
 
 اونا و تی بران من نداشتن... -
 
 ربطی بین ضری  هوشی تو و ب ه هات بود؟؟؟ -
 

و این جمله باعث میشددده فیر کنم این مرد به طر  عجیبی منو در  میینه تو 
 .اینیه دلم نمینواد در مورد پدر و مادرم حرن بزنم..

 
 این یه تغییر جهت ماهرانه بود...
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شن عجی  نبود... اینیه  - صادفی... اینیه باهوش با نه یه اتفاق نادر و کاماًل ت
 انقدر ضری  هوشیشون شبیه من باشه عجی  بود...

 
 و نمیگم که اونا حتی ب ه هان من نیستن که بنوان تو هوش به من برن...

 
 ولی تو باهوشتر ا  اونایی... -
 
امتیا  پایین تر  1.2یدونید که طبگ آمار میزان هوش ا  نسددلی به نسددل بعدم -

 میاد...
 
 نه نمیدونستم... -
 

 و این مرد نیا ن به ادعان پوچ نداره...
 

 خیلی راحت میتونست بگه میدونستم...
 

 ا  اتاق ارسالن بیرون میاییم...
 

 ...ارسالن و ماهورن باهم دست میدن... سرن بران من خم میینه
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کرنت کردنان این مرد چهل و اندن سددداله ن همیشددده خوش پوش و خوش 
 مشرب رو دوست ندارم...

 
ولی ادب و متانتی که چاشددنی همه حرکتاشدده باعث میشدده بدون اینیه دسددت 

 خودم باشه متقاباًل بهت احترام بذارم و منم سرن براش تیون بدم...
 

شته ک صی ندا ه من بعانه ان بران بد خلقی اون مرد تو نگاها و حرکاتت نا خال
 داشته باشم...

 
 
 

خانم شیرن صدام میینه... نگاش میینم... و گوشیرو به سمتم میگیره: میگن 
 خواهرتون هستن... کار واجبی دارن گویا... تلفنتونو جواب ندادین...

 
گوشی رو  بل ا  شروع جلسه سه نفره خودمو ارسالن و ماهورن سایلنت کرده 

 بودم...
 

 تشیر کوتاه و خداحاف ی سرسرن ا  ماهورن میینم...یه 
 

ترانه هیچ و ت به شددرکت  نه نمیزد... هر و تم سددر جلسددده بودمو جواب 
 نمیدادم صبر مییرد خودم که اسمشو تو لیست تماسام دیدم بهت  نه بزنم...



  614 

 

 
 الو ترانه...-
 
 سالم آجی... -
 
 سالم گلم خوبی چی شده؟؟؟ -
 
 خوبم نگران نباش... -
 
حال صددددات خوب  - نه؟؟؟ چرا  جایی ترا یه؟؟؟ چی شدددده؟؟؟ ک پس چ

 نیست؟؟؟
 
 چیزن نیست نفس نگران نشو... من... من فگ...فگ.. فقط... -
 
به لبم  - ته جون  چه مرگ ته هی من من فگ فگ میینی... بگو  نه... چ َاَاَاَاه ترا

 کردن...
 

صدان معمولی سالنو که تا ه ا  ماهورن فارغ  صدان بلندتر ا   سم نگاه ار نف
 شده مییشه سمتم و گریه ن ترانه رو در میاره...
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 ترانه چه مرگته ... چی شده... آبتین چیزیت شده؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 برا خودت اتفا ی افتاده... -
 
 نه... -
 
 عزیز و آ ا جون طوریشون شده؟؟؟ -
 

که بنواییم این طور براشددون بال بال  و ما غیر ا  این چند نفر کسددی رو نداریم
 بزنیم...

 
با حنا هم که خودم سر صبح حرن  دم...  رار بود برن و  ایگ تفریحی کادویی 

 رو ببینن...
 

 حالشون خوب بود... حال هردوشون...
 
 نه... -
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صدددام دیگه صدددا نیسددت... بم  اتمه که منفجر میشدده:  هرمار نه... حناق 
 پس چه مرگته؟؟؟نه...مرگ نه ترانه... 

 
 پست ی اومده بود االن... -
 
 خ ؟؟؟ تران تورو جدت  سطی حرن نزن...-
 
 احضارییه آورده بود...-
 
 احضاریه؟؟؟ احضارییه ن چی؟؟؟ -
 
 ا  دادگاه خانواده خواستنت... خواهان سهراب آبرنیاست... -
 
 
 

 دیگه مهم نیست که ترانه اونور خط داره هگ میزنه...
 

 که من میمیرم... مهم اینه
 

 مهم نیست که الو الوهاش داره گوش فلیو کر مینه...
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 مهم اینه که آمد به سرم ا  آن ه میترسیدم...

 
 
 
 باشه... -
 
 نفس خوبی؟؟؟ -
 
 ن ر تو چیه باید باشم؟؟؟ -
 
من بهت نگفتم که حالت بد بشدده... گفتم که اگه ال مه خیلی سددریب با یه -

  نیوفتی... ا  سددهراب یه لح ه غافل شدددن وکیل مشددورت کنی... ا ش عق
 برابر میشه با یه عمر پشیمونی...

 
 میام حرن میزنیم... -
 
 نفس؟؟؟-
 

 صداش ملتمسه... نگرانه... ناراحته...
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باید چه  اما من تو شددرایطیم که بهت میگن هنه کردن... من نمیدونم االن 
 حالی داشته باشم...

 
 
 

به سینه ارسالن میشم... ابروهاش هم آغوشن...  راه اتا مو پیت میگیرمو سینه
 چشماش فنر میفروشن به چشمان عقاب...

 
 میاد تو اتا م... بدون اینیه اجا ه گرفته باشه و اجا ه داده باشم...

 
 منگم...

 
 خوبی نفس؟؟؟ ترانه چی گفت... -
 

 و من حتی ییبارم ا ش ننواستم که منو با اسم کوچیک خطاب نینم...
 

یا ن ن عالمرو ن باشددم چه نفسد کوتاهترین دیوار  یا  بود... من چه خانم آبرن
 صاحبم...

 
 سر تیون میدم: آ... آره خدددددددددددوبم... خوبم...
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 رنه و روت اینو نمیگه ها... -
 
 نه خوبم فقط میشه  ودتر برم؟؟؟ -
 
 
 

 ساعتو نگاه میینه یک ساعت مونده تا هشت ساعت کارن  انون کار پر بشه...
 

ورو ایی بوده که من ده ساعت حتی گاهی دوا ده ساعت کلمو کردم تو نقشه و 
 پشت اون میز گوشه اتا م و شاید اتاق خودش وایسادم...

 
 بریم خودم میرسونمت... -
 
 نه خودم میرم ممنون... -
 
شد چران  - صله چی  بینود... با این رنه ورو نمیذارم برن تو خیابون... حو

 م...هاوش و حنا رو ندار
 

 این مرد میتونه ا  هیتلرهم دییتاتورتر باشه...
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شون  ص صای شاید تو ویژگیهان مرد آریایی باید دییتاتور بودن رو هم جزو خ
 بکر کرد...

 
 و ارسالن مردن ا  نژاد هیتلره...

 
 خودرمن و باهوش و  ور گو و جاه طل  و خشن...

 
 سرمو تییه میدم به صندلی ....

 
 موببندم...حتی جرمت ندارم چشما

 
 ا  اینیه اون چهره کریحت بیاد جلون چشمم بیزارم...

 
 
 

 ارسالن نمیپرسه...
 

تند تند نگاه کردناش... لباش که با  میشددن تا چیزن بگن و نمیگن... نشددون 
 میده خیلی کنجیاوه که بدونه...
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 اما لحن حرن  دنم با ترانه... رد تماس دادن به تماس با م ترانه... نشون میدن
 که میلی به گفتن ندارم...

 
 چه خوب که سیوت کردن کار سنتی نیست...

 
 چه خوب که اون انجام دادن این کار راحتو بلده...

 
 
 

 ماشین متو ف میشه و من باید دل بینم ا  هپروت...
 
 
 

صه  شن شن و کنار دیوار خونه ما پار  میینه م ا  وجنات حرکتاش که داره ما
 معیت مارو پذیرفته... پیشنهاد خوردن یه چایی در

 
 وچه بد که تعارن اومد نیومد داره...

 
چه بد که اون اصرار داره حس کنجیاویشو ارضا کنه... و بلده که بران ارضان 

 این حس چه باید بینه...
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 ودتر ا  اون پیاده میشم تا درو با  کنم... تا یه یاالله بگم به ترانه ان که تو خونه 
 ه تو هر وضعیتی باشه...تنهاست و احتمال دار

 
که نیمه ع*ر*ن*ا*ن جلو  یادآورن اون رو ن  عد ا  این همه مدت ا   و من ب

 این مرد و خانوادش غاهر شدم سرخ میشم...
 
 
 

  بل ا  اینیه کلیدم تو  فل ب رخه دستی رو دستم میشینه...
 

 من این دست پر مورو میشناسم...
 

 این دست رو ن غایت آر ون من بود...
 
 اون آر و غایت حما ت... و
 

 این دست انقدر به رو م سیاهی نشونده که هرگز ا  یادم نمیره...
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 ولی اگر اون احضاریه تو خونست صاح  این دست اینجا چی مینواد...
 

معنی اون احضدداریه اینه که بران ما صددلحی نیسددت... که اگه باشدده هم من 
 نمینوام...

 
 یم و دیدار به دادگاه...معنی اون احضاریه اینه که ما دشمن

 
 
 

سبتی با اون مردن که ا   حتی یه لح ه هم به این فیر نیرده که من ممینه هر ن
 ماشینت پیاده شدم داشته باشم؟؟؟

 
 یعنی فیرم نیرد که به اندا ه ن کافی بال سرم آورده؟؟؟

 
ضاریه میدونم با خودش آورده  سوغاتیایی که با وجود اون اح من ا  این مرد و 

 رسم...میت
 

 تا سر حد مرگ میترسم...
 

 و هنو  یه سالم نشده که آبین غایبه...
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ا  پنمگی خودم جون به ل  میشددم اما  بل ا  اینیه ل  با  کنم ضددعف و 
شدن  شل  سرگیجه و حالت تهوعی که ا  بعد ا  تلفن ترانه بی ارم کرده باعث 

 تنم میشه...
 

 با ومو میگیره... ممنون صاح  دستی میشم که لح ه ن اخر  یر
 

منو سددمت خودش مییشدده و با دسددت دیگه دسددت نامحرمو ا  رو دسددتم 
 برمیداره...

 
نامرد اون میتونه محرم ترین  یه مرد دارم جلون این  به  یا   و تو این لح ه که ن

 مرد عالم باشه...
 

 خوبی نفسز غض  ناکت تو صورت طلبیار هم خون نامردم ادا میشه...
 

 من اون همنون نامرد جواب میده: به تو چه... تو کی هستی... به جان
 

احمگ ترین احمگ عالم هم میدونه و تی من ا  صددندلی جلون مایشددن کسددی 
 پیاده میشم یعنی این که خیلی باهاش آشنام...
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ضور طرن مرگو ا   - ستی که با یه ح سنه نه که من کیم... خودت کی ه تورو 

 سر میگذرونه...
 

نده ته؟؟؟  پو  مین هت نگف باره ن من چیزن ب کدرش: در بان  لوه ان  اون ل
 اینبار مترس تو شده؟؟؟

 
 و من هرگز مترس اون نبودم... من هرگز معشو ه هیچ  *ث*ا*ن*تی نبودم...

 
 من فقط ییم احمگ بودم... احمگ...

 
 
 

یه  قه ن  تا بگیره ی بالت میگرده  یه مرد دن که  یه  نه ا ها مه مترس همون ب کل
 نامردو...

 
نه ها بران درسدددت کردن بزرگترین دسدددت  بال کوچیترین بها نامرد دن و اون 

 آویزاست...
 

 ترس ا  دست دادن باعث میشه ضعف و سر گیجه فراموشم بشه...
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شم تقریبًا  شته با صله رو با اون دا سط دو تا مرد و بران اینیه نهایت فا میپرم و
اونت آویزون میشم  میرم تو ب*غ*ل ارسالن و میون با وهان درا  شده سمت

سالن خواهت  سالن ولت کن... نزن... دعوا نین... ار ا ش که : تورو خدا ار
 میینم...

 
 اولین باره که من ارسالنو ارسالن صدا میینم...

 
 و هنو  یه سالم نشده که آبین مرده...

 
 ومن طا ت ا  دست دادن آبتین رو هم ندارم...

 
 ...و من بران حفظ آبتین خیلی کارا میینم

 
 اگه مرگ آبین منو نیشت رفتن آبتین حتمًا مییشه...

 
 حضور این مرد خود مرگه بران من...
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سهراب میگیره و منز  شو ا  یقه ن  ستا ضعمو میبینه د سفناکی و سالن که ا ار
شت میینه بهت...  شو همون طور میون با وهاش برمیگردونه و پ میون با وها

 ینه...با کلید تون  فل جامونده درو با  می
 

 نگو میزنه وچه مهم که تو بدترین شرایطم ادب و اعالم حضور تو خونه غریبه 
 رو فراموش نمیینه...

 
 
 

سالن  سط  شویی تا محتویات معدمو و ست سمت د شته میدوم  پا تو خونه نذا
 خونه باال نیارم...

 
 
 

 بیرون که میام ترانه و ارسالن سر پا منتطرمن...
 

 و با اشیام سور میدم... همون جا سر مینورم
 

 من اگر آبتینو ا  دست بدم نمیتونم  ون بمونم...
 

 اینجا جمله ن محیم باش معنی ندار...
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آبتین االن همه دارایی من ا  این عالمه... آدم اگه همه ن داراییشو ا  دست بده 

 نمیتونه  ون باشه...
 
 
 

 ترانه میدوئه و جلو پام  انو میزنه...
 

 هگ میزنم...
 

سرم : آجی بمیرم برات... خوبی؟؟؟ نین اینطورن  شو میگیره دو طرن  ستا د
  ربونت برم چیزن نشده که...

 
 و اون میدونه که بدترین و مهمترین افا ا تو شُرن و وعه...

 
 میگیرم دستان دو طرن صورتم نشستشو...

 
 تران میمیرم... میمرم... -
 

 و اون میدونه که من چرا میمیرم...
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 ا  دورن آبتین میمیرم... من

 
 با شصتاش اشیامو ا  رو کونه هام میگیره و اشک بعدن جاشو میگیره...

 
چیزن نشدده که  ربونت برم... بلند شدو هال  شددن... هیچ کارن نمیتونه  -

 بینه...
 

 و اون میدونه که هر کارن ا  این مرد بر میاد...
 

نفره یشو میده به تاج تنت دوباال تنه ن ل*خ*ت و عضالنیشو باال مییشه و تی
 و اسپرتت...

 
بلو ن رو که دلت نیومده بده تا بشددورن رو پشددتی صددندلی میز کارش داره 

 چشمک میزنه...
 

 خندش میگیره ا  اینیه مثل نوجوونان هفده هجده ساله رفتار کرده...
 

حیفت اومد که عطر خنیی رو که ا  لباسددان نفس رو لباسدداش جا مونده بود 
 ..روبشوره.
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 میننده...
 

یه بون مالیم که خیلی نامحسددوس ا  پیرهنت بلند بود و تا رسددیدن به خونه 
 مجبورش کرده بود چند بارن با وهاشو به بینیت نزدیک کنه...

 
پیت خودش اعتران میینه بون شددامپوشددو بیشددتر میپسددنده... اون بو وسددوه 

 برانگیزتره...
 

ر تا مانب دعوا بشه به خاطر کوتاهت همون بویی که و تی میون با وهاش رفته بود
 بودن  دش  یر بینیت بود و حسابی م*س*تت کرده بود...

 
با وهاشددو ب*غ*ل میگیره و مواغبه که با سددیگار الن انگشددتت خودشددو 

 نسو ونه...
 

 یه حس شیرین ا  یه جایی ته تهان  لبت سرا یر میشه تو همه ن تنت...
 

ساعت پیت شت یه لبنند دیگه میاد رو  ا  فیر اینیه چند  اونو تو با وهاش دا
لبت... مهم نیسددت چه طورن ولی اون میون با وهاش بود... بهت تییه کرده 

 بود...
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ش   سالت دیده بود ام سه  سی و  چه حس خوبی...مردترین  نی که به عمر
 بهت تییه کرد و به اسم کوچیک صداش کرد...

 
 دم بشه بران نخ دادن و نشون دادن  اولین  نی که حاضر بود اول خودش پیت

 اشتیا ت...
 

همین دیش  بود که و تی اون چشمک خانمان براندا  و اون ب*و*سه خشیلز 
رو هوارو بران آبتین فرستاده بود پیت خودش آر و کرده بود که کاش یه جورن 
میتونست صاح  اون چشمان بی ن یر و اون لبان شیک و اون شیطنتان  یر 

 ..پوستی باشه.
 

سه... کافی بود طرن  شه یا بتر شنهاد به  نی خجالت بی مردن نبود که بران پی
صطالح متجدد.... اون و ت بود که اگه  شون بده... کمی به ا شتاق ن شو م خود

 جذابیتی داشت حتمًا میتونست بران مدتی بودن با ارسالنو مزه کنه...
 

ساس که همون اول اعال سالنی بی مالح ه و بی اح شروع البته ار م مییرد که 
 این رابطه نه ا  سر عشگ که فقط بران چند صباح تفریحه...

 
اما این  ن با نگاهان سنگینت با اخمان گاه و بی گاهت که دید  دناشو توبیخ 
مییرد باعث میشد ریسک یه پیشنهاد رو به جون ننره... پیشنهادن که حاضر 

 بود خیلی خرجت کنه ...
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 نا  به ن ر میومد بران یه پیشنهاد  بیحانه...این  ن  یادن سنگین و خطر

 
سه ماهه  صیغه ن دو  شد با یه  شاید می شه  و اگر  رار بود پیشنهادش  بیحانه نبا
شی رو که چند و تیه به جونت افتاده رو به  شو هم آورد تا بتونه این آتی سرو ته

 سردن بنشونه...
 

ست مییرد تو یه خلوتی گیر سو شی که این رو ا عجی  و ه کام ش بیاره و یآتی
شی که عجی   سته و اکثر او ات فا د رژش بگیره... آتی عمیگ ا  اون لبان برج
سرو تن  یادن خوش  ستی به  سه و تو همون خلوتی د سنت بود جلوش وای

 استایل و صافو صون نشون ا  ور شیاریت نیشه...
 

ستتار  شه خدا با مانتوهان  یر  انو و نه چندان تنه ا شهمون تنی که همی دو می
 با هم نمیشد که توجهت رو به بارییی کمر و سایز لباس  یراش نده...

 
گرمان تنت خیلی  یاد بود و تی داشددت میبردش تون خونه.... و تی ا  دیدن 
اون مرد به اون حال افتاده بود... ا  رون مانتون نه چندان تابسددتونیشددم میشدد 

سبتت داده اون گرمارو حس کرد... گرمایی که انقدر  یاد بود ک شه به ت  ن ه ب
 بود...
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همون ت  که حسددان مردونت رو بیدار کرده بود و امشدد  داشددت کالفت 
با حضددور هیچ کدوم ا   نا و دختران  نه  مییرد... حسدددایی که حس مییرد 

 اطرافت که فقط با لمس دوباره ن اون گرما و اون تن آروم میگرفتن...
 

یه نبود... مسلمًا رنه و بویی شب حسی که شاید خیلی شبیه ش*ه*و*تان  بلی
به ه*و*س ا ش بلند میشدددد ولی کنارش یه ناشددناخته دیگه ان هم بود... یه 
ناشددناخته که باعث میشددد نتونه مثل همیشدده به تر ا  نه بزنه و باهاش  رار 

 بذاره...
 

پو خند میاد رو لبت؛ تر ا یعنی همون مهین خشددیله ن خودمون که اسددم 
ست نداره.. شو دو ستیژش نمینوره... همون خود سمت به پر .. حس میینه ا

شته  پرسدیتیژن که ا  ال یدن و بی مالح گیهایی بلند میشده که اسدمشدو گذا
 عاشقی و خودشو بی هیچ تعهد و محرمیتی در اختیار یه مرد گذاشته...

 
شتت  شن... مردن که ا  کودکیهاش و ا  گذ سرد و خ یه مرد هات با یه اخالق 

بارها همون تر ا رو به نیابت ا  همه ن  نها مورد تحقیر  رار  نمیگه... مردن که
 داده...

 
 نهایی که یییشددون کودکیت رو تلخ کرد... همونی که پدر یه ب ه نه سدداله رو 

 ا ش د دید...
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 پدرن که بران داشتن معشو ت ا  همسر و سه تا ب ه هاش گذشت...
 

  ن بران ارضان ه* و*سها بود و بس...
 

 س  ن نیست؟؟؟ولی مگه نف
 
 
 

ته سیگارشو کنار سه تان دیگه فشار میده تو  یرسیگارن بلورن و شبیه به بقیه 
 وسایل تجملی و گرونقیمت محیط تحت سلطه ن نسرین...

 
 پون کالفه ان مییشه...

 
گویا امش  ا  اون شباست که  راره حسان مردونه ن بیدار شدش نذاره ش  

 آرومی بگذرونه...
 

مردترین  نی که تا به حال دیده بیدار شددده و داره دیونت  حسددایی که توسددط
 میینه...
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 پشت پنجره می ایسته و دستاشو پشتت  الب میینه...

 
 کاش تو آپارتمان خودش بود و میتونست یه  نه به تر ا بزنه...

 
 درسته که همه ن تنت نفسو فریاد میزنه... اما خ  کاچی به ا  هی ی...

 
 ن شدت نطلبیده بود این تن...هرگز  نی رو با ای

 
 
 

ته تر  به هم رین یه مرد  با دیدن  نت... و  به هم ری یه تلفن  با  که امرو    نی 
 شد...

 
 امرو  بألخره تونست اون مرد کم سعادتو ببینه...

 
شون رو به باال بود و  شه هان بیرونی شت و نه ریز که گو شمان نه در مردن با چ

 داد...اون رو مثل یه روباه میار نشون م
 

شک چیزن با ار ش تر ا  نفس  شه... پس بی  مردن که بهت نمیومد احمگ با
 رو در ا ان ا  دست دادن اونو و دو تا ب ه هاش به دست آورده...
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و شدددایدم مثل پدر خودش یه خونواده رو با یه معشددوق خوش برورو عوض 

 کرده...
 

و مهربون هر چی که هسددت مردن که بتونه نفس محیم و مقتدر تون شددرکت 
 بیرون ا  در شرکت رو به هم بریزه باید مرد جالبی باشه...

 
 
 

 ا  رو ن که نفس رو شناخته بود ضعفی ا ش ندیده بود...
 

 تنها دوبار اونو اینطور داغون دده بود...
 

خا   به  خالی ا  اعضدددان آبین رو  که تن  ییی امرو ... و دیگرن رو ن 
 میسپردن...

 
 رو  سرد که باد  و وه مییرد و دالن  خمی رو بیشتر میسو وند... همون

 
 اون رو  نفس نه فریاد  ده بود و نه  جه...
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فقط سددرشددو فرو کرده بود تو خاکان اون مزار کوچیک و بو کرده بود و هگ  ده 
بود و نفس کم آورده بود و با م بو کرده بود و با م هگ  ده بود وانقدر بی صدددا 

 کرده بود که و تی ا  حال رفته بود کسی متوجه نشده بود...این کارو 
 

 اون رو  و تی مادرش بران دلدارن جلو رفته بود متوجه شده بود که بیهوشه...
 

و تی هاوش ا ش خواسددته بود ماشددین بیاره و خودش دویده بود سددمت نفس 
 اونم نگران اون جسم نیمه جون شده بود...

 
ود و خودشددرو سددر نت کرده بود حنا بهت گفته اون رو  و تی هاوش دل  ده ب

شو خالی نمیینه بران همین  بود؛ نفس اونطور که باید دعزادارن نمیینه و خود
به این رو  میفته وگرنه  ن ضددعیفی نیسددت... و تنها دلیل کارشددم اینه که شددما 
سو  سر نت خودتون  حمتان نف ساس عذاب وجدان نینید... پس لطفًا با  اح

 هدر ندید...
 

 و این یعنی این که یه  ن خیلی میتونه مرد باشه...
 
 
 

ستفاده  ضارب ب ت ا ست ا  حس دین  سی که تو رو ان بی کاریت ننوا نف
 کنه...
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شون نیاورد که دارم جور  سی که ا  مهدون کتک خورد و به رون هیچ کدوم نف

 شمارو مییشم...
 

ثل ن اونطور منفسی که ا  پرده پاره شده ن گوشت گذشت و تا و  تی که مهدو
 یه حیوون وحشی افتاد به جونت کار به کارش نداشت...

 
اما و تی اون اتفاق افتاد نشددون داد بنشددت نه ا  سددر ناچارن که ا  سددر 
بزرگواریه... رو ایی که مسددرانه پا به پان هاوش و اردالن و خودش تو دادگاه 

ه ویگ کرد برفت و اومد و هاوشو بران رو کردن بقیه ن خرابیاریان مهدون تش
همه فهموند که پا گذاشددتن رو دم شددیرن به اسددم نفس میتونه عوا   وخیمی 

 داشته باشه...
 

تو اون رو ا مهدون هم بران تن  خمی نفس محاکمه شددد هم بران کارایی که 
تو گذشددتت کرده بود ... تو اون رو ا بهت فهمونده بودن یه من ماسددت چقدر 

 ا پان مصادره اموالت و ورشیستگی میره...کره میده و تی آدم با یه اشتباه ت
 

 تو اون رو ا خودشم به اندا ه هاوش عصبانی بود ا  این همیار چند ساله...
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اما ضددعف امرو ش و گریه هان ا  ته دلت تو ب*غ*ل ترانه نشددون میداد یه 

 چیزن این وسط درست نیست...
 

 نفسامرو  نفسی نبود که تو این چند و ت شناخته بود...
 

 نفسی که اون شناخته نباید ا  همسر سابگ خودش و پدر ب ه هاش بترسه...
 

 و این یعنی یه چیزن این وسط درست نیست...
 

 خودش تو اون بیمارستان گفته بود حضانت ب ه ها با اونه...
 

 پس چیه که اونو اون طور ترسونده؟؟؟
 
 
 

و و بار . یه بار  لبشو اون چیه که باعث میشه یاد نفس یه بار تنشو  یرورو کنه..
 دیگه بهنت رو...

 
 مگه نفس  ن نیست؟
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 مگه معنی  ن د د کودکیها نیست؟؟؟
 

مگه  ن همون موجود  یبا و غریفی نیست که میتونه پدر یه خانواده رو بد ده و 
 ببره تو تنت خودش؟؟؟

 
 مگه  ن همون موجود آفریده شده بران تون تنت نیست؟؟؟

 
هیچ مردن نیسددت در حالی که جزو  یباترین و اگه هسددت چرا نفس تو تنت 

 جذاب ترین  نهاست...
 

 چرا تو جایی غیر ا  تن و تنت میشه مشغول نفس بود؟؟؟
 

 رو مبل تیی سلطنتی سالن خونه استاد نشستم...
 

 هردو آرنجم رو دسته هان مبل و دستام به طرن بیرون آویونه...
 

 چپمه... خودم صان صان نشستم و پان راستم رو پان
 

و نگاهم خیره به آبتینیه که کمی اونورتر داره سددعی میینه ترفندان شددطرنجو به 
 هامون یاد بده...
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 باورم نمیشه...

 
  راره دوباره طوفان بشه...

 
 و این آرامشو ببره...

 
 واخ که  راره با م طوفان بشه...

 
 و طوفانان  ندگی من تموم نشدنین...

 
 
 

 اصل رو  افتضاحی داشتم... رو  خوبی نداشتم ... در
 

یل نمیگیریو چرا  که چرا وک نان ارسددالن  عد ا  کلی گیر داد باألخره ب امرو  
نمیذارن اردالن تو رو به ییی ا  هم صددنفاش معرفی کنه تنها با همراهی ترانه 

 رفتم دادگاه...یه جلسه بی سراجام و تا حد  یادن به ضرر من ...و دلم...
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سرکار.... حتی اگه  اونم شت که بعد ا  دادگاه حتمًا برگردم  صرار دا لج کرد و ا
 ا  ساعت کارن یه ساعت مونده باشه...

 
آخر و تم تو پارکینه شددرکت یه اشدداره به حال  ارو داغونم کرد و گفت که آدم 

 احمقی مثل من هر چی بیشه حقشه...
 
 
 

 اون نمیدونه...
 

 .اون نمیدونه که من احمگ نیستم..
 

 اون نمیدونه که کسی نمیدونه آبتین پسر من نیست...
 

 اون نمیدونه که اون مرد  مدر  داره که آبتین پسر من نیست...
 

 اون نمیدونه که با حابق ترین وکیالم باألخره آبتین میره...
 

 و من میمیرم...
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شتن آ صد دارم اردالن کمیم کنه نه بران نگه دا تین بو من االن اگه اینجام اگه  
 که بران دفاع ا  خودمه... در مقابل ادعاش که در مورد آبین داره...

 
 میگه ا   صد و ا  سر کینه و ا  سر بی توجهی باعث مرگ دخترکم شدم...

 
 و من بران بار هزارم مردم رو ن که آبین مرد...

 
و من نمیدونم  صددد این عفریت ا  حضددور ناگهانی و خواسددتن ب ه هاش 

 چیه...
 

شک ییی ا  اهدافت آ ار  ولی ست... و بی  شگ به فر ند نی ست ع هر چی ه
 منز آ ردست...

 
 
 

شگ فر ند بود و آ ار من نبود در کمال و احت نمیگفت که ا  خواهرم  که اگه ع
 جدا شده...
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نمیگفت که اگه مایلم با آبتین  ندگی کنم بران بار دوم باید حضددور اسددم اونو 
 تون شناسنامم تحمل کنم...

 
خاطره ن ن نده  گذرو نار خواهرم  ها و سددداالیی رو ک ما مام رو ا و  فت ت میگ

 چشمان من ا  جلو چشماش نرفته...
 

 و اون مرد میدونه که من ا  اون و ا  نفیسه و ا  هر چی اسم ا دواجه متنفرم...
 

 من ا  این نطفه شیطان که عنوان پسر عمومو ید  مییشه متنفرم...
 
 
 

 و به صبر...کنار می ایستم به تماشا 
 

یل نفر  یه ب*و*س کوچولو تحو یه ب*غ*ل و  با  که  قدر دلتنگت هسددتم  ان
 بعدیت ندم... پس دندون رو جیگر میذارم...

 
 کمی پرتر ا  و تیه که میرفت...

 
 کمی پرتر ا  تمام این پنج سالی که ارس نبود...
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 چه خوب که جان نبودن هان ارس با یه بودن بزرگ پر شده...

 
 
 

 به حالت که میتونه آغوش امن استادو داشته باشه... خوش
 

 استادن که اول پیشونیشو می *و*سه و بعدم ب*غ*لت میینه...
 

صاب آماده کرده تا  بل ا  ورودش به خونه ن  سفند و   ستادن که براش یه گو ا
 پدر شوهر جلو پاش  ربونی کنه...

 
 استادن که تو این چند رو  حسابی مواغ  منم بوده...

 
 
 

سددیمین انگار مینواد تو خودش حلت کنه و تی اون طور به خودش فشددارش 
 میده و میگه ؛چه نا  شدن عروسیم...

 
 و عروکت وا عًا نا  شده... تپلتر شدن خشیلترش کرده...
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 خدا رو شیر که عسالیی که هاوش به کامت رینته بهت ساخته...
 

 اونم سرحال و خوشحال به ن ر میاد...
 
 
 
با حسرت نگاه میینی آدم دلت میسو ه... انگار  راره تموم بشه و به هم ین  -

 تو نرسه...
 

فاش گوش  به حر یه  بت این با که هنو  توپت پره  به ارسددالنی  گاه میینم  ن
 نیردم...

 
 و سیوت تنها چیزیه که این رو ا حوصلشو دارم...

 
 ر...و یه نگاه پر ا  خواهشمیشه جایگزین جمله ن لطفًا دست ا  سرم بردا

 
 
 

 ا  نگاه به اون که فارغ میشم حنا رو جلو روم میبینم...
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 با یه لبنند...
 

 با یه جفت چشم که میل به گریه دارن...
 

 با دوتا دست با ...
 

 فرو میرم تو آغوشت... دستام محیم میشه جایی بین شونه ها و گردنت...
 

 ب*غ*لم میینه... دستاشو میپ یه دور گودن کمرم...
 

گرو نفس مییشیمو بو میینیم... تو سیوت و تو خلوت خودمون بین اون همدی
 همه سرو صدان فرودگاه...

 
 ما نه دو هفته که دو سال جدا بودیم...

 
 اون تو ترکیه ن  ادگاه مادرم و من تو ایران سر مین مادرن اون...

 
 و  ادگاه خودم...
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 و من این رو ها عجی  احساس بی سر مینی میینم...
 
 ن تو سر مینی به دنیا اومدم که آدمان  یادن توش رنجوندنم...م
 

 من میتونم شهروند سر مینی باشم که آدمان  یادن توش بهم پشت کردن...
 

 من این رو ها احساس تعلگ به هیچ جارو ندارم...
 

 من این رو ها همون دربه در بی سر مینم...
 

 رو دوست داره ... آدمان  یادن دوستت دارن... یه آواره که آدمان  یادن
 
 
 
 نگو ا  دورن من انقدر الغر شدن؟؟؟ -
 
 نگو منو ندیدن انقدر رو فرم شدن؟؟؟ -
 

 میحنده: مردم ا  دلتنگی...
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 مینندم: معلومه...
 

 و با ابرو اشاره ان ا  نو  سرتا به پاش میینم...
 

 دوباره ب*غ*لم میینه : چته نفس؟؟؟
 

مد ما ه ما و  ما رفیقیم...  مدیگرو ا  حفظ مینونیم...  ما ه یگرو مینونیم... 
 شفیقیم...

 
 دلم تنه شده بود... -
 
 عمته... -
 
 چی؟؟؟ -
 
 درا  گوش...-
 

 مینندم و شونه میندا م...
 

 و من دلم مینواد تو این آغوش و رو این شونه ها یه هان هان سیر راه بندا م...
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یه - یدن  جا ه م مام ا نا  به  مت دوسدددت گرامتون ح خد عرض ادب کنیم 

 خانوم؟؟؟
 

 کنار مییشه: اجا ه مام دست شماست بفرمایید...
 
 سالم خانم خوبی شما؟؟؟-
 
 سالم ممنون شما بهترن... -
 

 اشارم به حنا در حین شما بهترن خنده رو مهمون میینه رو لباش...
 

یز ت منو تو بزرگو دست این برادر هنو م تنها دست نامحرمیه که کوچییی دس
 خودش غرق میینه...

 
 جواب شوخیمو با فشار محیمتر ا  حد معمولی که به دستم میاره میده...

 
 وروجک... -
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 براش ابرو میندا م...
 
 خوش گذشت؟؟؟ -
 
 بعله... جاتون سبز... -
 
 دوستان و عزیزان به جان ما... خوشحالم... -
 
 ممنون...-
 

 که برام خم میینه نشون میده وا عًا ممنونه... چشم روهم گذاشتنو سرن
 
 
 

 کمی ا  حنا که جدا میشم فرصت غنیمت میشه: مرده ن این تعصبتم...
 

 نگاش میینم بی صدا و با نگاه میپرسم؛ من ورت؟؟؟
 
 تعصبی که رو عمت داشتی... حنا بهت لق  درا  گوش داد... -
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هیچ و ت جلون جمب هم ین  اون حرفا تو گوشا و آهسته گفته شده بود... ما
 القابی رو به هم نسبت نمیدیم...

 
 و این یعنی اینیه اون تمام مدت هوش و حواست به ما بوده...

 
 
 

این رو ا حس میینم نتنها هوش و حواس اون  یادن دوروبر من میپلیه بلیه 
 حواس منم گاهی  یادن پرت اون میشه...

 
 و این خطرنا  ترین خطر عالمه...

 
شمام  در سونم که: من عمه ندارم...  شت میر شم به گو حالی که ا ش دور می

 دلت خواست هرچی خواستین بهت بگین...
 
 
 

 نهایت سعیمو میینم که دیرتر و آخر ا  همه برسم...
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میدونم که طا ت دیدن ببح اون گوسددفند آماده ن دم در اسددتاد رو ننواهم 
 داشت...

 
موجودن حتی سوسک  شت تو حمام چند سالی هست که دست و پا  دن هر 

 دلمو ریت میینه...
 

 سالهاست که دوست ندارم  ندگی ا  هیچ موجودن گرفته بشه...
 

 حتی به حگ... حتی ا  رو روال طبیعی...
 
 
 

سیر  شین هاوش رو ا صادفی که ما شم بی ثمر میمونه و ترافیک به خاطر ت تال
 خودش کرده بوده به من که میرسه با  میشه...

 
سنت نفس  سا گارن باهات میذاره و  سر نا شی گاهی ترافیک تهران هم  که با

 شینی میینه... روون میشه...
 

 تا تو به مقتل اون گوسفند سفید با خال مشیی رو پیشونیت برسی...
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 دورتر پار  میینم...

 
اما این دورن هم مانب نمیشدده که شدداهد خونی باشددم که ا  حلقوم اون موجود 

 اد...بی اره بیرون می
 

 و ما به واسطه ن انسان بودنمون تصرفهان  یادن تو این دنیا کردیم...
 

 وفائگ اومدیم به حگ  ندگی... و ما مییشیم تا نمیریم... تا بهتر  ندگی کنیم...
 

 چهره ن حقیقت گاهی  ننده تر ا  یه  شت معملیه...
 
 
 

 خون حالمو بد میینه... نفسمو  طب میینه....
 

ماشینو کثیف کنم خودمو میرسونم به جوب آبی که ماشینو کنارش   بل ا  اینیه
 پار  کردم...

 
 چیزن باال نمیاد ولی حالم بهتر میشه با چند تا عوق...
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بلند که میشم سینه به سینه ن یه سینه ستبر میشم... نیا ن نیست به اینیه سر 
سینه با  تا یک ساعت پیت رو  ن خود تن ارسالباال بگیرم... این دکمه هان تا 

 نمایی مییرد...
 

و من نمیدونم دلیل حضور اون تو خلوتی بین ماشینا و درختان کنار جوب آب 
 و کنار من چیه...

 
 تو چرا انقدر لوس و نا   نارنجی هستی؟؟؟ چرا انقدر باال میارن؟؟؟ -
 

 و من خودمم دلیلشو نمیدونم... و بارها  صد دکتر کردمو نشد که برم...
 

 یدونم به این مرد چی باید بگم... چه طور باید بگم...و من نم
 
مت  - یت کنم ببر لت خوب نیسدددت؟؟؟ دوسدددت دارن من کم حا یه  چ

 داخل؟؟؟
 

خندش پر ا  معنیه... نگاهت پر ا  خاطره... تییت پر ا  اشداره... اشدارش به 
 اون ش ...
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نو ت اوو خدا کنه من ورش این نباشه که من خودمو میزنم به بی حالی تا حمای

 داشته باشم...
 
 
 

 مینوام رد بشم و جواب ابلهان خاموشی باشه...
 

 اما راهی نیست...
 

یعنی اون جلون راهمو مسدود کرده... با اون هییل غول تشنی آدمو یاد کینه 
 کنه اندا ش...

 
 ا  نگاهم مینونه نیت رفتنو ولی کنار نمیره...

 
 چی مینواد این مرد؟؟؟

 
 
 
 میتونم برم؟؟؟ -
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 نه... -
 
 نه؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 چرا وکیل نگرفتی؟؟؟ -
 

 ابروهام باال میره...
 
چه ریگی به کفشددته؟؟؟ چرا اون مرد ا  مادر یه ب ه بابت مرگ تصددادفیت  -

 شیایت میینه؟؟؟
 

 من دوست ندارم رو بشه...
 

 روبشه را  مگو  ندگی آبتین و آبین...
 

 برم... برید کنار لطفًا... تحیم چاشنی میشه تو صدام: مینوام
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چه غلطی کردن که  دیتو  د... چرا ا ت شددیایت کرده... چرا اون رو  فیر  -

 کرد فاسگ منی...
 

 و این مرد ا  سیوتا و بی توجهی هان من به ستوه اومده...
 

 اما حگ نداره  ضاوت کنه اونم به بدترین شیل ممین...
 

 حگ نداره توهین کنه...
 

 داره...اون اصاٌل حگ ن
 
 به شما مربوطه؟؟؟ -
 
ستی که بنت  ابل توجهی ا  امتیا ش مال منه...  - شرکتی ه باألخره کارمند 

 باید بدونم کی هست؟؟؟
 
شددما رو همه کارمنداتون اتییت میذارین  بل ا  اینیه چیزن بدونین؟؟؟  -

نسبت به همشون انقدر کنجیاوین)و فضولین شرن داشت به این کنجیاوین( 
ند شمام و مهم اینه که براتون خوب کار کنم و نقشه هان خوب بیشم من کارم
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که مییشددم... بقیه  ندگی من که ا   ضدددا کاماًل خارج ا  حیطه کارن منو و 
شماست به خود مربوطه... لزومی به توضیح اضافه نمیبینم... پس لطفًا بیشتر 

 ا  این سر  نیشین تو  ندگی من...
 

ض  میگگیره شم... این تو و نگاهت رنگی ا  غ سر  تو  ندگی تو نمیی : من 
 دردسراتین که سایه به سایه دنبال منین...

 
درسددت که چند بار سددر بزنگاه رسددیدین... درسددت که کمیم کردین و من  -

ستنطاق ... لطفًا حد و  شما نمیده بابت ا ممنونم ا  این بابت ولی این حقی به 
 احترام خودتونو نگه دارین...

 
 نیست که اونو کناربزنه... و تنه من  ون

 
اون غافلگیر میشدده ا  حرکتم که در حالی که انت ار داشددت وایسددمو باهاش 

 بحث کنم میدونو خالی می کنم...
 

 من اهل ا  میدون به در شدن نیستم...
 

اما لزومیم نیسددت با مردن دهن به دهن بشددم که عالئم خفیفی ا  بد دهنی رو 
 برو  میده...
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 حث رو انقدر کت بدم که برسه به اونجا که نباید...لزومی نیست که ب
 

 اونجایی که را  آبتین برمال بشه...
 
 
 

 بدون اینیه توجه کسی رو جل  کنم وارد آشپزخونه میشم...
 

 سیمین داره به خدمه ن خونت تذکر میده که چیزن کم نباشه...
 

یا وغیفه آشددپزن تو خ ه رو ونبا دیدن من بی خیال دختر جوونی میشدده که گو
 داره...

 
دستپنتت محشره.... غذاهان خارجی و ایرانی رو عالی میپزه... غذاهایی که 

 من اسم خیلیاشون حتی نمیدونم...
 
 چیزن مینوان خانمم؟؟؟ -
 
 ببنشید سیمین جون یه لیوان آب  ند به من میدین؟؟؟ -
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 ان وان طورن شده؟؟؟ کسی حالت بد شده؟؟؟ -
 
 جون... برا خودم مینوام...خون میبینم ضعف میینم... نه سیمین -
 
 بمیرم الهی... بشین برات بیارم... -
 

یاره: چرا نگاه کردن  تا آب ب پشدددت میز میشددینم و اون میره سددمت ین ال 
 آخه؟؟؟

 
شد...  - صابه... ولی ن ست   سم که ننورم به پ سعی کردم یه جورن بر خیلی 

 یه لح ه چشمم خورد به اون صحنه...
 
 مادر برات بمیره انقدر ا  خون میترسی؟؟؟ -
 

ست و پا  سفند که د سم... که مردن اون گو چی بگم؟؟؟ که من ا  خون نمیتر
  دنت حالمو خراب کرد؟؟؟

 
 که پسربرادر شوهرت حالمو گرفته؟؟؟
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 آب  ند حالمو بهتر کرده...
 

به و نیا ن به تر دک سددیمین با کلی التماس و خواهت  بول کرده که حالم خو
 نیست...

 
 مادرا عادت دارن که همه چیزو بزرگ کنن...

 
 مادر منم بزرگ کرد...

 
 بزرگ بود... بزرگترش کرد...

 
 انقدر بزرگت کرد که تونست  ید منز دو سه ماهه رو بزنه و بذاره بره...

 
 شایدم بود و نیا ن به بزرگ کردنت نبود...

 
 
 

 بنوره در با  میشه...  بل ا  اینیه دستم به دستگیره دستشویی
 

 هاوش بیرون میاد...
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 لبنند رو لبت نشون رو گار خوبشه...

 
 ببنشیدن میگه و رو به رو وایمیسه...

 
 اخمی که میاد رو ابروهاش نشونه ن د تیه داره خرج صورت من میینه...

 
 نفس خوبی؟؟؟ -
 
 خوبم... -
 
 رنگت پریده... -
 
 دیدن خون حالمو بد میینه... -
 

میندا ه به نشانه تفهیم: اون و ت مطمئن باشم آبجی خانوم مارو فقط خون  ابرو
 ابیت کرده؟؟؟

 
 اوهوم... -
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اوهوم نه ب ه... بله... و مطمئن باشددم اگه چیزن بود اولین نفرن که میفهمه  -
 برادرشه؟؟؟

 
 اگه نیا  بود  طعًا... -
 
 نوام بفهمم...ال م و غیر ال م نداریم هر مشیلی که پیت میاد و می -
 
- .......... 
 
فا ی خبر دار بشددم...  - جدن میگم... مینوام ا  هر ات یدن نفس؟؟؟  فهم

اینیهاالنم سه پیچ نمیشم که چته به خاطر این نیست که نفهمیدم یا بینیالم... 
 دنبال و ت و جان خلوت میگردم...

 
 ییی بیاد با الیارو بار کنه... -
 

یتونی سروتهشو هم یارن...باید توضیح بدن... میننده: فیرم نین با شوخی م
ستیم؟؟؟ خون حالتو  حاالبگو ببینم نفس خانوم ما انقدر لوس بود و ما نمیدون

 خرابیرده؟؟؟
 
 دیگه دیگه... -
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 جدن بود جدن تر میشه: نفس؟؟؟ -
 

 نگاهت پر ا  معنیه...
 

 پر ا  سؤال...
 

 پر ا  حرن...
 

 سرمو پایین میندا م...
 
 باشه بران همون بعد و خلوتی؟؟؟ میشه -
 
 بمونه... ولی من حتمًا توضیح مینوام باشه؟؟؟ -
 
 باشه... -
 
 
 

 و این مرد پسرعمون همون آدمیه که دم در بهت گفتم بهتون مربوط نیست...
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 این مرد چی داره که اون نداره؟؟؟
 

 شایدم اون چیزن داره که این نداره...
 

 پایینو نگاه میینم...
 

 این طراوت هوا و این سیوتم...عاشگ 
 

 چشم میبندم...
 

 رو ان  یادن با حنا اومدیم اینجا...
 

 ملودن جعبه مو ییالی که  نه خور گوشیمه ا  خلسه بیرونم میاره...
 

 حالل  ادست و تو این شیی نبود...
 
 سالم نفسز نفس... -
 
 سالم عروسک حنا... -
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 خوبی؟؟؟ -
 
 خوبم... تو خوبی؟؟؟ -
 
 اوهوم... -
 
 اوهوم نه بی تربیت... بله... -
 
 بشیند بتمرگد بفرما... -
 
 کوفت کجایی؟؟؟ -
 
 یه جان خوب... -
 
 کجا اونوخ... -
 
 نمیگم دلت بسو ه... -
 

 اگه حناست که میمیره ا  فضولی... ولی میگه: نگو...
 

 خبیثانه مینندم: نمیگم...
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 نگو... -
 

 ریسه میرم ا  خنده: نمیگم...
 

 هردو باهم داد میزنیم: کوه...
 

 نشئه میشم ا  حرصی که مینوره...
 
 نفس تنها تنها... -
 
حنا آره تنها تنها... ببنت که ننواسددتم ا  تو ب*غ*ل شددوشددو جانت بیرون  -

 بیشمت رو تعطیلی...
 
 ببنت که نمیشد تعارن بزنم.. -
 
یت می - فا مارا ک ندن  مت بهره م یت... همون تو ا  این نع یه ار ون ند... چ ی

اونجا بد بوده حرص کوه میزنی؟؟؟تا ه یه تا ه عروس خوب اول صددبحی اونم 
 تو رو  تعطیل نباید با دوستت کل کل کنه...
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 من ورمو میگیره و  ود سروته  ضیه رو هم میاره...
 
 تو ال م نیرده به من درس بدن... کی میرن خونه آ اجونینا... -
 

 برگردم یه دوش بگیرم میرم...
 
 ترانه و آبتین؟؟؟ -
 
اونا همون دیشد  رفتن... من یه متن داشدتم که باید شدنبه تحویل میدادم تا  -

 پنج صبح داشتم ترجمه مییردم...
 
بعد نگفتی دوسددداعت خواب کفافتو نمیده خسددته و  ار میرن ا  کوه پرت  -

 میشی میمیرن هممون راحت میشیم؟؟؟
 
لت بودم... حنا همون دوسدداعتم اخ گفتی... اگه میشددد مرد که داوطل  او -

سافر امین  شت دیوونم مییرد... گفتم  بل ا  اینیه م ننوابیدم... فیرو خیال دا
آباد شددم بیام یه هوایی بنورم... این شددد که من شدددمو کولی خشددیل تو و یه 

 لقمه نون پنیر و فالکس آبتین و به بطرن آب که اینجا در خدمت همیم...
 
 یا کارا درست نمیشه... رسیدن ندا بده بیام باهم بریم...نفس با این دیونه با  -
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جناب هاوش خان اونوخ چه گلی به سددرشددون میگیرن با این شددوور کردن  -
نوبرشددون... تو مثل اینیه کاًل نتونسددتی  ضددیه رو حالجی کنی خانم یه ماهی 

 میشه به جرگه ن خروسان عالم پیوستی...
 

 ریسه میره: چرا خروس حاال...
 
و تی مردا بعد شددوور کردن میشددن مرغ حتمی  نام میشددن خروس دیگه چه  -

 میدونم...
 

به ریسه رفتنت ادامه میده: مرغ ما مینواد امرو  بره صفا سیتی با پسر عموهان 
 محترمت.. مثل اینیه باید سور شوور کردنشونو بدن...

 
شتت. - شوور مو  رمز   شو آورده با این  اال یه .. حیییم ندونه فیر میینه نوبر

 شوور درست حسابی مییرد چه مییرد؟؟؟
 
 نفس؟؟؟ -
 
جووووووووووووون... تو مم هم ین شددداهیار نیردن با اون  ن گرفتنت...  -

 منو بیخ گوشت ول کردن َاد رفتی دست گذاشتی رو جرجیل...
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 مرض بگیرن نفس... -
 
ینه ؟؟ نمرضو تو بگیر... ببینم این هاوش خان چند بار سور عروسی میدن؟ -

 تو همین یه ماه تجدید فراش کرده و خبر ندارن...
 
نه جونم منو داره دیگه چه نیا ن به غیر... سددور  بلی برا ب ه هان ما بود...  -

سالنم اومدن که بعد  سور مینوان... اردالن و ار شم  ستان خود مثل اینیه دو
 صبحانه بزنن بیرون اینه که منم مینوام باهات بیام...

 
ش - د... مثل اینیه هیچ کدوم هنو  با وا عیت کنار نیومدین که به جمب جال  

 مرغ و خروسا پیوستین نه؟؟؟
 
 منت ریم تو روبه رو مون کنی با وا عیت... -
 
هی حنا حواسددتو جمب کنا اینه وضددب ماه اولتون... سددال بعد باید دربه در  -

شهورت بگردن... یعنی چی که مرد یه  ندگی یه ماهه با  سرعموها دنبال  اون پ
و دوستان هفت خط و همه فن حریفت بره صفا سیتی... اونم رو  تعطیلی که 

 منصوص خانوادست...
 

 من جک میگم این بشر ریسه میره؟؟؟
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 دست شما درد نینه نفس... حاال ما هفت خط شدیم... -
 

 و بی شک این صدا صدان حنا نیست...
 
 حنا؟؟؟ -
 
 جووووووووووونم... -
 
 اسپییره؟؟؟تلفن رو  -
 
 اوهوم... -
 
 مرگ... ا  کی؟؟؟ -
 
سی خوبی؟؟؟ من دیدم حنا خیلی بهت خوش میگذره گفتم ببینم  - سالم نف

 چی میگی شم...
 
 سالم هاوش ... اونو ت فیر نیردن ممینه چیز دیگه بگم... -
 
 نفس من چیز بد نمیگه... -
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 بگیریم... البته اگه اونی رو که االن به ما نسبت داده شد نشنیده -
 

 اگه صدان  بلی مال اردالن بود این ییی حتمَا مال ارسالن بود...
 

ومن دلم مینواد خودمو ا  این باال  ل بدم پایین... جورن که جان سددالم تو 
 تنم نمونه...

 
شتم با حنا  - شرمنده... دا شر...  مممم...َم... من.. من ...  از از سالم آ ایون... از

 شتم...شوخی مییردم من ورن ندا
 

 و من کاماًل من رو داشتم...
 
ست رسد نییوست... ولی اون حرفات به من  - شه... هرچه ا  دو خواهت می

 ییی ا  ته دل بود نه...
 

 صدان هاوش و ی این جمله هارو میگه پر ا  خنده که نه انفجاره...
 

 و و  تی میگم: من باید برم...
 

 رسمًا منفجر میشه...
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 یبینمت...ا  تو ایفون تصویرن م

 
 نمیان تو؟؟؟ -
 
 نه... بپر بیا  ود بریم دیگه... -
 
 یه دیقه صبر کن االنه میام... -
 
 
 

 تو فیره...
 

 تو اون پورشه ن خوش رنگت...
 

 انقدر آر ون ماشین مدل باال کرد که باالتر ا  حد تصورشو صاح  شد...
 
 
 

 سوار میشم و درو محیم مییوبم تا ا  هپروت بیرون بیاد...
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ویلست؟؟؟-  اووووووو... چته؟؟؟ در طز
 
له نیسدددت  - وی یدیم طز جان بر خورد؟؟؟ فهم بان پورشددده  به تریج   یه  چ

ساله تو این محل  شه میارن؟؟؟ احمگ ما چند  ست... تو این محل پور ش پور
انقدر با سیلی صورتمون سرخ کردیم که ا  رو جان انگشتان دستمون دستمون 

شده... نمیگن یه دفه شون رو  شت  برا شدن؟؟؟ نمیگی پ سوار  شه  چطور پور
سددرمون صددفنه و برگه میذارن؟؟؟ محض رضددان خدا یه بارم این شددوهرتو 

 یوردن یه دور تو محل بزنی بفهمن نونت شیرجه  ده تو روغن...
 

 و حنا ا  ا ل براش مهم نبود یا مفتان یه عده کوته فیر نو  دماغ بین...
 
 چه خبر... ترمز بریدن؟؟؟ -
 
 یت شما... حنا صبح اون چه کارن بود تو کردن؟؟؟خبرا پ -
 

 میننده...
 
 هر کارن... حنا جدًا ناراحتم کردن...آبرو واسم نموند... پشت همشون بد  -

گفتم... وان وان و تی اردالن گفت دست شما درد نینه نفس... انگار یه دیه 
 آب سرد ا  رو سرم رینتن پایین... پشت بندشم یه دیه آب یخ...
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ندگو... آخرشددم  - گذاشدددت رو بل هاوش تلفنو  کار من نبود...  جون نفس 

مینواسددتم بهت بگم نمیذاشدددت...  لقیم میداد نمیتونسددتم حرن بزنم... 
 خودت میدونی  لقلییم...

 
همون بگو خانم واسه چی ریسه رفته بود... جلو اون دوتا غول تشن داشتین  -

ال  تا حیام بد چیزن نیستا...حا لقلک با ن مییردین؟؟؟ وا عًا که... بعضی و
 من با چه رویی امش  توروشون نگاه کنم؟؟؟

 
شون  سالن خیلی کفرن بود به شته ول میده: نفس ار خنده ان که به  ور نگه دا

 گفتی هفت خط و همه فن حریف...داشت دود ا  دماغت بیرون میزد...
 
 رسمًا... وان حنا یادم نیار... چیا گفتم درمورد هاوش... شوهرش دادم -
 

شتم  شین: نمیدونی تا همین یه ربب پیت که دا ضان ما شه تو ف  هقهت اکو می
باهاش حرن میزدم یادش میفتاد ا  خنده روده بر میشد... همشون متفگ القول 
بودن که به مهندس خشدم اژدهان شدرکت نمیاد این طر  حرن  دن... هاوش 

صا  ورت داد شیده و ع سه ها اتو ک ه حرن میزنه آدم فیر میگفت انقدر تو جل
 میینه ا  اوناییه که هیچ و ت دست تو دماغشون نمیینه....
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 خندش و حرفت منم به خنده میندا ه...
 

 دستمو میگیره و فشار میده: بنند  ربونت برم و تی خندت انقدر  شنگه...
 
 
 

 این سیوتز چسبیده به ته اون خنده ها ییم یه جوریه...
 
 داشت ا  تو بهنم پا  میشد...نقت خنده ا  ته دلت  -
 
 این رو ا خنده ا  ته دلم نمیاد... اصاًل هیچ کاریم ا  ته دلم نمیاد... -
 
-........... 
 
-........... 
 
 
 

 سیوتمون طوالنی میشه...
 

 با صدان ما یار فالحیز محبوبمون پرش میینیم...
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شه: ما این رو ا رو  صدان فالحی می صداش  اطی   پیت بینیکمی که میگذره 

 کرده بودیم...
 

 حگ باونه ما این رو ا رو تو آینه تدبیر دیده بودیم...
 
-.............. 
 

 سیوتم تفیید حرفاشه...
 
 نفس گفته بودن پیشو به تنم مالیدم... -
 
 میدونم... این دردا عوارض همون پیاست... -
 
ندن - مادر دل نب یه  ثل  مادر بزرگشددون کنی و م یه  ثل  ...  ول داده  رار بود م

 بودن...
 
 همه چیزمو پان این ب ه ها باختم... حاال هی ی ندارم... حتی خودشونو... -
 
 گفته بودم اعتماد نین... گفته بودم آس  میبینی... -
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 پشیمون نیستم...باختمو حس با ندگی ندارم... -
 
پشیمون نیستی... نباختی...داغونی احمگ... دارن ا  دست میرن خودت ا   -

رو گار خودت خبرت نیسددت... تا اون ارسددالن خشددکز به  ول خودت هفت 
خط نگرانتن...امرو  بال بال میزد که بیاین راش بیارین یه وکیل بگیره... ا  بین 

 میره...
 
 من نگرانی کسی رو نمینوام... -
 
کسددیم بهت نگرانی کادو نمیده... گفتم تا بدونی وضددعت داره نگران کننده  -

 میشه...
 
ه  ول خودت بدتر ا  ایناشددو ا  سددر گذروندم... رو ن که مادر ب ه هایی ب -

شددددم که مادرشددون با نامزدم رو هم رینته بود خم نشددددم حاال با یه تلنگر 
 نمیشینم...

 
تو اون رو ا دل بسددتگیت خیالت بود توهمت بود که راحت دل کندن... اما  -

ستی که باردار شیده...  جه  مادرن امرو ... مادر تر ا  مادرن ه شده... درد ک
شده... نفس خیلی  یادن مادرن... نفس لح ه لح ه  شیر داده تا مادر   ده ...
ن مادر شدنتو دیدم... آخ که دلم مینواد با همین پورشه جان برم تو دره ا  فیر 
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اینیه با هر بار ش   نده داریت گفتم نین... نشو... المص  مادر نشو... و تو 
 گوش ندادن...

 
نا و  - نا... او نا نمیشددددم میمردم ح خائ هان اون  مادر ب ه  گه تو اون رو ا  ا

نیا اشون منو سرپا کردن... حنا تییه گاهشون نشدم بهشون تییه کردم... ارس 
ا م خواسته بود اون بی اره هارو ندم دست بی عاطفه ان که داشت جون برادر 

تو بانک تاخت وهم خونشددو با چند تا سددند و چند بسددته اسددیناس خوابیده 
عاطفه نذارم آینده اون دوتا ب ه  میزد...اون گفت نذارم ا  سددر بی اره گی و فقرز
 رو بفروشه... ما که آیندمون تباه شده بود... باید اون دوتا رو نجات میدادیم...

 
 االن  یر اون  یر دست عمروعاص آیندشون حراج نمیشه؟؟؟ -
 
 نیست هرچی بشه... حدا ل من  ورمو  دم... جلو خودم شرنده -
 
که و تی مینوان دل بینی  - ند  یه جورن دل بب فت  ولی ارس هیچ و ت نگ

 جگرت بشه جگر  لینا... گیر بینه و جر بنوره و تییه پاره شه....
 
با اون عالمگی دهرشددو عالمگی دهرتون  - با اون سددن و  فت... ولی  نگ

شه شمنم  نفهمیدید نمی ست؟؟؟ د شد و دل ب مادر بود و بزرگ کرد و هم خونه 
بود تا حاال دوستم شده بود... چه برسه به اینا که ییی هم جنسم بود و دیگرن 
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کپی بدل ا  اصددل عزیزترینم... مهمتر ا  همه هردو شددون هم خونم بودن... 
ستم اونا نطفه ن اون نطف ستم میدون شتر بدون که و تی دل میب ن  همیدونی و بی

شیطانن... میدونستم دیرو ود امرو  میاد و باید دل بینم... االن نه بیست سال 
دیگه اول و آخر که میفهمیدن ا  بتن من بیرون نیومدن... حنا میدونسددتم و دل 

 بستم... خربزه خوردم دندم نرم میشینم پان لر ش...
 
سم برات... میت - شه... میتر سم این لآخه حنا بمیره... آخه حنا  ربونت ب ر ا ر

جون به تنت نذاره... میترسددم این لر ا بلر ونه تن اون تو خا  سددرد خوابیده 
 رو...

 
آخ ارس... آخ که نفهمیدن با اون خواستت با من چه کردن... آخ عزیز کرده » 

 بلند شو تو این دل کندن جون پناهم شو...
 

 «یا منو ببر پیت خودت...
 

 ا  تو ب*غ*لت میام بیرون...
 
  ا جون کجاست؟؟؟آ -
 
 واسه  مینان طالقان یه مشیلی پیت اومده بود رفتن با مهرداد یه سر بزنن... -
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نامزدز سدددابگ  خاطر خواهر ارسز  به  با مهردادز متنفر ا  من  ید  با و من امرو  
 دخترش بودن دست تو یه سفره ببرم...

 
 چه مشیلی؟؟؟

 
یا... ولشددون  - یارن بوده گو یدونم واال سددر آب ما خودمونو چه م کن... درد 

 کفایت میینه... خودت چطورن چرا آب رفتی با ؟؟؟
 
خوبم نفس... خوبم... نگرانی نداره... دنده هام تا ه دارن خوب میشددن...  -

 نوتم که رسمونو تو باشگاه مییشه...
 
مجبور بودن خوب شددده نشددده دوباره بپرن تو اون یه وج   مین؟؟؟ من  -

چیه همه عالم و آدمو با یه مدل خودش اسددیر و عبید نمیدونم این توپ و تور 
مدرنه این ادا  بت پرسددتی  که  گه آ ا جونت  خودش کرده...واال راسدددت می
اطوارا... مردم یا پان به  ول خودشون ابزار الترونییین یا با ییی ا  این اطواران 

 ا  خدا غافل کن درگیرن...
 

ک جان و دل  بول دارم ان حرن آق جونو  با طال و و من ا   ه ار ش داره بران 
 نقره ضرب شدن...
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شه تو اون  - دردت به جون نفس... تو که میدونی تنها جایی که نفس مال خود
 یه وج  جائه غر نزن به جونم دیگه...

 
 و غرغران این  ن نوشه... شهده... عادته... نفسه...

 
 و دست میندا م دور گردنشو خودمو براش لوس میینم...

 
با  لوس شددد... اومدن خیر سددرم کمک دسددتم یا خودمم ا  کار  خبه خبه -

 بندا ن؟؟؟
 

سبیدن  ست میگه واال... چه معنی داره چ شه که: را سود حنا بلند می صدان ح
 بهت ولت کن بلند شو برو به کارا برس...

 
ان جووووونم حسددودیت شددد؟؟؟ اون وخ یه سددؤال شددما که امرو   وم  -

 ن درو کردن همه چی چه کاره این؟؟؟ال لمینتون میریزن اینجا برا
 
صبح  دن؟؟؟ با   - شد با اون گندن که  سم... تا ه تو درس عبرتت ن من عرو

 بلبل میریزن ا  اون غن ه ها پشت سر  وم ال المین ما...
 

با یادآورن اینیه امش  مراسم پاگشان حنا و هاوشه و همه تیر طایفت اینجانو 
 بدشون گفته روبرو بشم گوشت تنم میریزه...من باید با اون سه تا موجودز من 
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 کدر میشم و میرم تو ااق تا لباس عوض کنم...

 
 اصاًل مگه دروغ گفتم...

 
مگه اون شدد  تو دربند ارسددالن با نگاش  ورتم نمیداد... مگه همین اردالن 

 نمینواست منو به مادرن بپذیره...
 

 واال...
 
 
 

 اسمًا اومدیم کمک دست عزیز...
 
 رسمًا اومدیم واسه خوش گذرونی... و
 

تا سددرحد مرگ  به  دلمه هان مثلز همه غذاهان عزیز بی ن یرو آدمو مجبور 
شیل جوجه  شبیه خیک کرده و  یر آفتاب بهارن  شیممونو  خوردن کنز نهار 
رنگیان ب گیهامونو به خودمون گرفتیم و م*س*ت آفتاب بهارن به  ول عزیز 

 .دوان چهل تا دردز بهاریم ..
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و این آفتاب تا و تی دوان درد بود که خودمون با دسدددت خودمون اون الیه ن 

 او نز بی اره رو نیرده بودیم جگر  لینا...
 

سود و برده و نفرن با  ضور مرد جماعت تو خونه نهایت  در حالی که ا  عدم ح
یه تاپ شل*خ*ته پل*خ*ته یه شلوار  تا  انو رفتیم میون اون هندونه ها و میوه 

 ن تو حوض...ها
 

و صدان عزیز لح ه ان  طب نمیشه که من اون میوه هارو مینوام بدم به خورد 
 مهمونام...

 
 و ما یه سره سرتگ با ن در میاریم که تمیز میشوریمشون...

 
و آ ا جون میدونه که ما دور هم جمب شیم خدا رو بنده نیستیم چه برسه کمک 

 دست بانو جانت...
 

 ون کارگریه که تیز و بز داره امورو رتگ و فتگ میینه...همینه که دلمون خوش ا
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شتنو  سر رو بالشت گذا سایه اون درخت گردون محبوب من  هامونو آبتین  یر 
 خمار خوابه بعد ا  اون همه دلمه و دوغن...

 
 حنا این هامون تو ماشین خواب بود... االنم خماره مشیلی نداشته باشه... -
 
وورجه میینه... با اون  ل  تا ه پیوندم که خ  هرکی نه بابا بس که ورجه  -

 باشه  ود ا  کار میفته... یه خرده ام تفثیر داروهاییه که هنو  مینوره...
 

صددددان عزیز ا  تو  اب اون پنجره تمام  د و عرض دیوارو گرفته و تور شدددده 
میاد: دسددت آدمو که نمیگیرین... ال ا ل اون طفل معصددوما رو نذارین اونجا 

سرتون... هنو  ب سال درس خوندین خیر  سالتونه... هزار  صد  ش ش نوابن... 
نه  فه ک نه خ گا ش ممی که و  نا خت گردو خطر یدن  یر در یدونین خواب نم

 آدمو؟؟؟ بردن بالشم گذاشتن  یر سرشون... فقط  د درا  کردن...
 

 غر غران این  ن شهده... مادرانست...
 

 د دست به کار بشم...بی خیالی اون دوتا معنیت اینه خودم بای
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تا برم اول هامونو با اون  ل  تو نقاهتت بذارم تو خونه و کلی غربزنم بابت بی 
خیالی حنان تا ه مادر شدددده ن این رو ا بابت  ل  ضددعیف نیا  به مرا بت 
هامون و دوباره برگردمو این بار آبتینو ببرم تو خنیی خونه نشددفت گرفته ا  کولر 

 ...گا ن جون به ل  میشم
 

 و اون دوتا دیگه دارن مرد میشن و سنگین...
 

و غاهر کالسیک و پر ا  هشتی و اندرونی و بیرونی این خونه به لوا م لوکست 
 نمیاد...

 
آ اجون این ارثیه ن پدرن رو طورن بران همسر جانز عزیز تر ا  جانت راحت 

 و تمیز نگه داشته که هیچ و ت عاصی نشه ا  موندن تو این خونه...
 

و این خونه یه دراندر دشت وا عیه که با یه بار ا  این سر تا اون سر رفتنت حس 
 یه مارتن ا  سر گذشته به آدم دست میده...

 
 
 

شم که حنا و  صورت میپا سر و  ضی میرم و آبی به  سط حو شم و تا و پوفی میی
 ترانه پاچه توش آویزون کردنو دارن به شاهیار صبح من مینندن...
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و حیمت این رو ان گاهی در حد بهمن سددرد و گاهی در حد و من موندم ت
 مرداد گرم بهار...

 
 و من تا یه سال نقل محفل این جماعت خواهم بود...

 
 خواهرکم که ولو میشه ا   ور خنده...

 
 تالفی میینم مسنره با یاو حرص دادناشونو...

 
آنی  مو آبی که تو گودن دسددتام جمب کردم تا بریزم رو صددورتم تو یه تصددمی

 میپاشم سمت دهن اندا ه علیصدر با  ترانه....
 

شان  سلح به آب حوض و جیم جیغا و غت غ شروع جنهز م و این کار من یه 
 دخترونه میشه...

 
 
 

 و آدم تا ل  به ل  مرگم که ایستاده باشه  ندست و باید  ندگی کنه...
 

  نه در  ده میشه و آ ا جون همپان مهموناش ا  راه میرسه...
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 خوش و بشا که تموم میشه همه رو دعوت میینه به راحت بودنو و نشستن...

 
 هرکی یه گوشه ا  این مو ه ن من عاشقت میشینه...

 
 و این خونه بران من  شنگترین و امن ترین و خوشبنت ترین نقطه ن تهرانه...

 
خونه ان که شداید چند سدال دیگه سدا مان میراث فرهنگی بتونه دسدت روش 

 بذاره...
 

 خونه ان که آ اجون نذاشته کج و کوله شه... نذاشته آجراش دردشون بیاد...
 

و ا  نگاه مهموناش کاماًل مشددنصدده که این خونه یه مو ه معمارن  شددنگه ... 
 محشره...

 
 ارالن و هاوشز مهندس دارن خونه رو با همه منلفاتت  ورت میدن...

 
 
 

 اون سه تا نگاه کنم...و من شرمنده که نمیدونم چه طور باید تو رون 
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شم به حرفاش و بهنم درگیر یه راه  سرینه و گو شه گرم ن ستان همی ستم تو د د
واسهدرست کردن گندن که صبح  دم که آ ا جون ا  فاصله یتقریبًا  یاد بینمون 

 مناطبم  رار میده: جان بابا پاشو بیا اینجا ببینم...
 

 این سه نفرن راحت...کنارش میشینم....ب*غ*ل دستت استادم نشسته رو 
 

و ارسددالنی همسدددایه ن منه که اخم میینه به نگاه گذرام و رو تیی ب*غ*ل 
 دستم نشسته...

 
 صورتم  اب میشه با دستا پیر و  حمت کشیده و هنو  بزرگ و  ویت...

 
 پیشونیم مهر میشه با ب*و*سه ن پدرانت...

 
 من حواسم هست بهتا... -
 

 ...یه لبنند ا  ته دل نصیبت میشه
 

 من عاشگ این جان بابام.... من ب شم... اون بابام... من جانشم...
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عد ا   - باشددده ب فیر نین چیزن نمیگم یعنی اینیه چیزن نشدددده... تنبیهت 
 مهمونی...

 
... آ اجون مگه من چییار کردم... از  م لوم میشم... لوس میشم براش: از

 
سددایت چقدر سددنگین کار بدتر ا  این که یاد ما نمیینی؟؟؟ حواسددت هت  -

نه میشددده واسددده  با؟؟؟ تو نمیگی دل این پیر ن پیرمرد ت با جان  شدددده 
 دلنوشیاشون؟؟؟؟

 
شما  شه..  سنگین ب ضافه بینه  سایه ن من غلط ا ل  پایینمو به دندون میگیرم: 

 ببنشت...
 

صورتت پهنه ا  این گفتمان در آرامت منی که  سعت همه ن  ستاد به و لبنند ا
 به اندا ه ن همهی نوه هاش دوستم داره... نوه نیستم و اونی که

 
دز ب ه اگه این طفل معصددوم دلتنگی نینه که واسدده برداشددتن کالتم این ورا  -

 نمیان...
 
شما ببنت آ ا جون... سر سایم شلوغ بوده حواست نبوده داره غلط اضافه  -

 میینه....
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 با این حرفا تنبیهت کم نمیشه... -
 
 ده رو  پیت اینجا بودم... از آ ا جون من همین -
 
کار داشددتی وگرنه  - جا  یه سدددک سدددک کردن رفتی... اونم این مدن  آره او

 نمیومدن...
 

شرکت همراه  شی به ییی ا  مجتمب تجاریان  یر دس  سرک اون رو  من بران 
ساعت  شدن کار چون  سا اومده بودم و بعد تموم  سالن و ییی دیگه ا  مهند ار

 ن اینجا رو کرده بود...کارن تموم شده بود دلم هوا
 

اون رو  نمیدونم ارسددالن چی فیر کرد که نگاهت اون رنگی بود و ابروهاش 
 گره خورده...

 
 اصاًل کردن من ا  مو بارییتر... هر چی ا  آ ا جونم رسد نییوست... -
 

حنا که داشددت چان تعارن مییرد می ایسددته باال سددر ما: با  تو این آ ا جون 
 ؟؟؟مارو دیدن بلبل شدن

 
 خننننننخ... حسودیت شد؟؟؟ -
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 و یه ابرومو دادم باال...

 
 اونوخ به چی؟؟؟؟ -
 
 به اینیهآ ا جون منو بیشتر ا  تو دوست داره... -
 
 کی گفته؟؟؟ -
 
 گفتن مینواد چیزن که عیانه؟؟؟ -
 
 آره آ ا جون تو اینو بیشتر ا  من دوست دارن؟؟؟ -
 
 جان بابا چی شده؟؟؟ -
 
 شتر ا  من دوست دارین...این میگه بی -
 
 حسودیت شده آ ا جون... -
 

 و حنا هرگز حسود نبوده...
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 حدا ل حسود من نبوده...
 

بحث که باریک میشدده آ اجون دخالت میینه: جان بابا حرص نزن... تو عزیز 
بابایی... توروهم من به اندا ه ن نفس دوسددت دارم... تا ه من مینوام نفسددو 

 ت نداره...تنبیه کنم این که حساد
 

به آرامت  که هم  یاد ا  حرن آ ا جون  ما کت م یک  بان جمبز نزد نده رو ل خ
 دعوتت میینه و هم خودش با من همدستی میینه میینه...

 
 
 

شین چیدن همراه هلما و  شام و چند بار غرفارو تو ما ساط  بعد ا  جمب کردن ب
 ترانه و بهار داوطل  میشم بران رینتن چان...

 
 ار طی امشبه که واضح و مبرهن جلو اون سه تا غاهر میشم....و این اولین ب

 
و لبنند مهربون هاوش میشددده عامل خجالتی کم پیت میاد مهمون نگاه من 

 بشه...
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باره  که دو یا  ما و وخواهر کوچییترش هل نار هل جاگیر نشددددم ک مل  کا هنو  

 مناط  آ ا جون میشم: نفس... ا  سر راه بالل گرفتم براتون بابا...
 

 واییییییی... بالل... تو خوراکیا ا  محبوبترینامه...
 
 وان مرسی آ ا جونم مرسی... -
 
 
 

اونی که پرید من نبودم یه فنر بود که میدونسدددت باید بره و منقل و ا  انبارن 
 بیرون بیاره... حتی اکه اون انبارن سوسک داشته باشه و تاریک با.شه..

 
ستین در حین رفتن رو به هلما و هلیا می سط بالل جور کنم خوا ینم: من میرم ب

 یه سینی چان بریزین بیاین تو آال چیگ...
 

 ا  تون انبارن میام بیرون و منقلو کیسه ن  غاال رو میذارم رو  مین...
 

شه اینه که  ساطا  یاد الم می سنت نبود... تو این خونه ا  این ب شون  پیدا کردن
 وسایلت همیشه دم دستن...
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ت آالچیگ... گویا تنها من نیسددتم که واسدده خوردن بالل پایه نگاهم میره سددم
 ام... جمعیت عشاق  یادن...

 
خم میشددم تا دوباره منقل و  غاالرو بردارم صدددایی که ا  صددبح ا  صدداحبت 

 شرمنده ام مانب میشه...
 
 سنگینه... برو من میارم... -
 

 ت...سنگینز سنگین نیست... اما به اندا ه ن  نونه بودنم سبک نیس
 
 دستتون درد نینه لباساتون روشنه ممینه  غال سیاهت کنه خودم میارم... -
 
تو فیر من نباش یه فیرن میینم... هفت خطا کمترین چیزن که باید بدونن  -

اینه که چطور ا  پس خودشددون و یه کیسددده  غال بربیان...میدونی که  غال 
 فروشی کار کوچییه هفت خطاست...

 
 تعجبی نداره...

 
 فتم باید بشنوم...گ
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 اگه این جواب و نمیداد و یادم نمیاورد باید به ارسالن بودنت شک مییردم...
 

 حاال که هاوشو اردالنم کنارشن بهترین فرصت بران جبران بی ادبی صبحمه...
 

 جورن که بفهمن با هرسه شونم یه دور همشونو نگاه میینم...
 
 صبحم... آ ایون من معذرت مینوام بابت حرفان -
 

 و صدام کمی لر شز شرمندگی به خودش داره...
 

سالن  شما که حرن بدن نزدین فقط فیرن که در مورد  -ار نفرمایین خانم... 
 ما داشتینو به  بون آوردین...

 
یا انه هفت خطی بهت  ناراحت شدددده... و  یا خیلی  یه...  نه ا یا کی این مرد 

 نمی سبه...
 

 ش شنیده که پسر عموهان شیطونی داره...اما من ا  حنا شنیدم که ا  هاو
 

 اردالن بی رودروایسی و  یاد...
 

 ارسالن کم و در خفا... در حد رفب نیا  یه مرد عذب سی و سه ساله...
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ستی نزدم... ولی  - سالن من معذرت مینوام... میدونم حرن در ببنید ا ان ار

صالً  شتن با حنا بود... ا سر گذا سر به  شوخی و  ستم بوا عًا من ورم  ه  نمینوا
یا نا خواسددته این کارو کردم... نباید درموردتون این  کسددی توهین کنم که گو

 طور حرن میزدم... ا  صمیم  لبم پشیمونم و معذرت مینوام...
 

 و من هرگز غرورم رو تو این جور چیزا ندیدم...
 

شتباهم و معذرت خواهیم چیزن ا  من و غرورم کم  هرگز فیر نیردم که  بول ا
 یینه...م
 

 من هرگز غروررو تو توهین به دیگران و کل کل کردن ندیدم...
 

 من هرگز سعی نیردم خودم رو باالتر ا  دیگران بدونم...
 

 من غرورم رو با حفظ  نانگی هام... و حفظ شفنم بران خودم نه داشتم...
 

 و من رو ن کرور کرور غرور داشتم....
 

 که غرور من خرد شد و توموم شد رو ن بود شاید دور... و رو ن
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 شایدم همین دیرو ...

 
 رو ن که هرگز محو گم ننواهند شد...

 
 رو ن که شاید من توش گم شدم و خبر ندارم....

 
 و این طر  فیرتون در مورد مارو عوض میینه؟؟؟ -
 
سعی میینم   - صواًل  ست... من ا شما این نی ضاوت طر  فیر من در مورد 

به هر  به  بونم اومد...  نه و بی محتوا چرا  تا نینم... نمیدونم اون حرفان خرف
حال دارم ا تون عذر خواهی میینم و امیدوارم مورد  بول وا ب بشددده... وگرنه 

 کار دیگه ان ا  دستم بر نمیاد...
 

ست نفس... ما به دل نگرفتیم  شونه هاوش: چیزن نی شینه رو  ست اردالن می د
ران باشددی...میدونیم من ور بدن نداشددتی... حاالم بحثو بزرگت نمینواد نگ

 نینین بریم به ضیافتمون رسیم...
 
کرده  - بول  مو   فا حر یدوارم صددددا ت  م یون... ا ت بزرگوار نم ا   نو م م

 باشین...بااجا ه...
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منقل و  غاال رو برمیدارم و راه میفتم... و این بار حس میینم وا عًا سددنگین... 
 روش اضافه شده... شاید و ن نگاهی

 
و معنی این کارم اینه که نه  غال فروش میبینمت نه هفت خط... حرفی بود و 

 بس... کینه ان نباش...
 

که میگن  حالی  فت خط نیسدددت در  یدونم چرا دلم نمینواد فیر کنم ه و نم
 هست...

 
چه اصددرارن داره بران  که این دل  نه  مده ای و سددؤال مهمی بران من پیت او

ن ناراحتی ا  دل کسددی که این رو ا حس میینم نگاهت همه جا با درآوردن ای
 منه و مهرش ا م دریم میشه...

 
 و آیا اصاًل این مرد مهرن داره که خرج کسی کنه؟؟؟

 
 با اون ابروهان اکثرًا گره خورده مشیی  یادن مردونه ن ال مص ...

 
 ؟؟و چی داره این مرد که منو وادار میینه به اینیه بهت فیر کنم؟

 
 چی توجهمو جل  کرده تو این مرد؟؟؟
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 نمیدونم شاید توجهی که حس میینم به  یباییم جل  نشده...

 
ست که  شبیه رفتار هیچ کدوم ا  مردایی نی شاید مهربانی که ا ش ندیدم و این 

 وارد  ندگی من شدن...
 

 مردایی که تا دیدنم نقشه کشیدن...
 

 مردایی که واسه خودشون خیال بافتن...
 

 مردایی که ا  مهربونیها من ور داشتن...
 

 مردایی که ترسوندم...
 

 صفتم کردن...
 

 سنتم کردن...
 

 سنگم کردن...
 

 یه سنه ترسیده که دچار دگرگونی شد و حاال شبیه یه تل کوچیک خاکه...
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 سنگی که به پست صنره ان خورد و متالشی شدو چیزن ا ش نموند...

 
 و طلبیارش... نگاه میینم به نگاه شاکی

 
 آیا من تعهد و وغیفه ان داشتم که اونو اینطور کالفه و شاکی کرده؟؟

 
 
 
 چته ارمیا طل  باباتو مینوان ا  من؟؟؟ -
 

و این اولین باره که نفس تند و بی ادبه بران ارمیایی که موفگ نشدددم حتی چند 
 سانت ا  موضعت فاصلت بدم...

 
ید - یدیم؟؟؟ م ند ته همو ند و  یدونی چ به؟؟؟ م یامم بی جوا تا پ ند ونی چ

میدونی چندتا تماسددمو ریجیت کردن؟؟؟ میدونی چندبار خواسددتم همو 
 ببینیم رد کردن؟؟؟ میدونی چقدر دلم تنه شده؟؟ مید....

 
 
 

http://www.roman4u.ir/


 703 ستیدر جگر خار

 و این یه مال ات ننواسته ا  طرن من و غافیلگیر کننده ا  طرن اونه...
 

 ینم بهشون فیر کنم...و ارمیا این رو ا جزو دغدغه هایی که خیلی و ت نمی
 

 این رو ا آبتین برگترین دغدغه ن منه...
 
بدم؟؟؟ من گفتم  - ماتو جواب  یا به تو  ول دادم پ با هم بریم... من  پایین  بپر 

هربار  نه بزنی صددداتو میشددنوم؟؟؟من گفتم اراده کردن جلو روتم؟؟؟من 
ندارم... گفتم  ت  هت گفتم دوسدددز نه شددده؟؟ من همون اولم ب لت ت گفتم د
عاشددقت ننواهم شددد... من با یگر هالیوودن نیسددتم که با ییی کوچییتر ا  

 خودم باشم... اینجا شهر  صه نیست ارمیا... ییم بزرگ شو ارمیا...
 
 
 

 و مشیل ارمیا اینه که نو ده سالشه و یه مرد نود ساله رو میمونه...
 

 و هاج و واج میمونه رو منی که عصبانیم...
 
 معلومه که عصبانبتم ا  دست اون نیست... و
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صبانیتت ا   سائلو باهم  اطی نمییرد و حاال داره ع سیه که م و ارمیا حیرون نف
 جان دیگه رو سر اون خالی میینه...

 
 
 

 و ارمیا انقدر باهوش هست که بفهم حالم خوب نیست...
 

 داغونم که ماساشو ریجیت میینم...
 

 پیاماشو بی جواب میذارم...
 

 نمینوام ببینمت...
 

 داد میزنم...
 

 این رو ا من مریضم...
 

 اون میدونه که باید هوان مریضارو داشت...
 

 ماشینو روشن میینه و راه میوفته...
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 بدون اینیه چیزن بگه...

 
 بدون اینیه ناراحت بشه ا  اینیه با م به روش میارم که دوست ندارم...

 
 نینه این بشر توهم نزده و وا عًا عاشگ منه... و این منو میترسونه منو ا  اینیه

 
 
 
  نه بزن خبر بده دیر میرن... -
 
 بی خیال شو ارمیا.. حس شبگردن ندارم... -
 
 
 

سات و  ویتر ا  من  سا سالب یمذکرز غرق در اح شبگردن با یه موجود نو ده  و 
 خطرناکترین کاریه که تو عمرم انجام دادم...

 
 یی که تو عمرم انجام دادم آسی  دیدم...و من ا  کم خطرترین کارا
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 اون تو سیوت به راهت ادامه میده...

 
و من تو سددیوتم فیر میینم کنه شدداید ضددربه هایی که من خوردم بتونه اون 

 بیدار کنه...
 
 
 

 و این همون مسیریه که میرسه به بام تهران...
 

ه ایه که مثل من و این کرد جوونز نو ده سدداله ن نود سدداله همون ا  ن ر من ب 
 بام تهرانو دوست داره...

 
 و ما عالیگ مشتر   یادن داریم...

 
 و شاید سرنوشتی شبیه و مشتر ...

 
 اما ا  هم جدا...
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 ومن ترجح میدم ما همون دو خط موا ن معرون بمونیم...

 
 هیچ و ت نشینیم...

 
 نشینیم تا کج نشیم...

 
 کج نشیم تا به هم نرسیم...

 
 نامهربون نیستم... ومن

 
 چی شده؟؟؟ -
 
 
 

تو سیوت نگاه میینم به نو ده ساله ان که تیپت با نوجوونا و جوونان امرو ن 
  مین تا آسمون فرق داره..

 
 همیشه خوش پوش و خوش تیپ بوده...

 
 و من هرگز نگران افتادن شلوارش ا  رو تنت نبودم...
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 نگذاشته... و شلوار اون هرگز مار  لباس  یرشو به نمایت

 
 در حالی که اون همیشه جین پوش بوده و خوش پوش و مار  پوش...

 
 
 
 حالت خوب نیست نفس... -
 
 
 

 آسمون صان و بی ستارست...
 

 آسمون  ندگی من نا صان و پرستاره...
 

 ستاره هایی که هم خوبن هم بد... و همه میدرخشن...
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ساندویچ ه شام... میلی به  شمامو میدو م به کف شگی و به نوعی عادت چ می
 شده ن مان تو دستم ندارم...

 
 من کار بدن تو گذشته نیردم که دارم منفیت میینم...

 
 حدا ل شاید ارمیا رو بیدار کنه..

 
 
 

 و من همین دیش  در مورد گذشته با هاوش گفتمو گریه کردم...
 

 گریه کردم و خالی نشدم...
 

نوام کسی رو تو گذشته ان سهیم کنم که و این دومین بار تو این دو رو ه که می
 تا حاال سربه مهر بوده..

 
فت  - یاد... ارس میگ یادم نم که  مادرم رفت... من  که  یک بودم  خیلی کوچ

 شاید دو سه ساله ... البته اونم د یگ یادش نبود...
 
 ارس کیه؟؟؟ -
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 و اسم هر مردن شاخیان مردان عاشگ رو تیون تیون میده...
 
شدداید همه کسددم... شددت سددال ا  من بزرگتر بود... یه خواهرم  برادرم... و -

 دارم...چهار سال ا  خودم بزرگتر... نفیسه...
 
 مادرت برا چی رفت؟؟؟ کجا رفت؟؟؟ -
 
مینوان همت بپرسددی؟؟؟ مثل اینیه تو گلوت گیر کرده بود این کنجیاویا  -

 ه؟؟؟
 
 
 

 و من امش  حالم خوب نیست...
 

 س عالمم...من امش  بداخال ترین نف
 

 من امرو  یه دادگاه دیگه بر عیله خودمو دلم رو ا  سر پذروندم...
 

 من امرو  با م ا  سهراب نامی پیشنهاد ا دواج داشتم...
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  یمت حفظ آبتین تحمل کسیه که هم دست من بوده تو  تل عزیز ترینم...
 
 
 

 خون پاچه گیرانم ساکت میینه... هم اونو هم منو...
 

 شیم با سادوی امون...کمی درگیر می
 

 بی میلیم کافم میینه...
 

 کالفگی من کالفت میینه...
 

 ساندوی مو میذارم کنار...
 

 ساندوی شو کنار میذاره...
 
 
 

شدم... حنا یه  ش  کلی جلون هاوش گریه کردم... گریه کردمو خالی ن من دی
 آبقند برام آورد تا ضعفم کم بشه...
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 بلند میشم وراه میفتم...
 

 ا  پشت سرم صدان خت خت مشمان ساندوی ا میاد...
 

 بهم میرسه و هم پام میشه...
 

 مو ب رد شدن ا  کنا سطل آشغال شاممونو توش سرا یر میینه...
 

 من دیش  هم شام ننوردم...
 

شد...  ساندوی م تنه خواهد  ساعت دیگه دلم بران  شک بعد ا  ییی دو  بی 
 که با استرس فرو کت کرده... بعد ا  بیست و چار سات گرسنگی

 
 
 

 کنارم راه میره و ساکته...
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 حاال دیگه فهمیده سیوت بزرگترین نیا مه...

 
 بهترین کمیشه...

 
ب ه ن نا خواسته ان بودم که مادرم خیلی دیر متوجه حضورم شده... مسائل  -

ماهگی هم  نه  تا  که حتی  با  کنم... عالئمی  که روم نمیشددده برات   نونه ان 
شددونو نشددون ندادن شدداید بران این بوده که من باید به دنیا میومدم...تو یه خود

مدم...تو تهران...  یا او به دن هه  ما فت  پدربزرگم ه به ایران بران ختم  سددفر 
اینجورن من یه ایرانی بودم که یه خواهر و برادر تر  داشددت... ومن نمیدونم 

ستم مهر مادرن رو تو وجودش سه  بعد ا  به دنیا اومدم تون بیدار کم یا نه...دو 
یه  نز نو اد به ب*غ*ل...یه نو اد  یه  ن میاد سددراغ مادرم...  سددداله که بودم 
دختر...ترانه...  ن ادعا میینه که صیغه ان پدرمه... و اون ب ه خواهر منه... و 
این ادعا میشه آغا  یه طوفان...ادعایی که آخرش میرسه به اثبات... طوفانی که 

ادر شدن من... مادرن که نتونست مهر مادرن رو با حضور هوو میرسه به بی م
تاخت بزنه... هرچند که یه هوون مو تی باشه... بعدها تو گاه گاهایی که پدرم 
برام ا ش گفت به این نتیجه رسیدم که حضور ترانه و مادرش یه بهانه ن ا  خدا 

نا شددده ش آشددخواسددته بوده بران رفتن... تو سددفر تفریحی پدرم به ترکیه باها
مار  گذاشددتن تبهر   مایت  به ن حال  باره...در  کا یه  به  ول خودش  بود... تو 
شده  شیطنتان جوونی... مادرم  ن بی نهایت  یبایی بوده که نمی با یت...بین 

 ا ش چشم پوشید...
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 نگاه عمیقت به صورتم رو باید چی تفسیر کنم؟؟؟
 

 رث بردم...اینیه فیر میینه من این صورت رو ا  مادرم به ا
 
 
 

مینندم: اونطورن نگاه نین... آره شددبیه مادرمم... با این تفاوت که چشددمان 
اون سبزه... شاید موهاشم روشنتر ا  موهان من باشه... به هر حال  نی رو که 
تو خیابون پیدا کنی و پیدا شدده... تو همون خیابونم گم میینی و گم میشدده... 

شقی که تو کاباره به وجود بیاد ت شقی به هر ع و همون کابره ا  بین میره... هر ع
دلیلی به وجود بیاد بهمون دلیلیم میتونه دوام داشته باشه یا ا  بین بره... و عشگ 
مادر و پدر من فقط به غاهر طرن بوده... یه ت  تند که باعث شددد چیز دیگه 
ان دیده نشددده...عشددقی که سددر یه میز  مار به وجود اومده بود... پدرم مرد 

شو ث ستم بفهمم هم روتمندن بود تو اون رو ا... ثروتی که تا و تی  نده بود تون
ا  صد ه سرن تبهرن که تو ورق با ن داره صاح  شده... تا آخرین لح ه ن 
عمرشددم ثروتمند موند...  صدده نبود که با یه باخت و ا  دسددت دادن همه ن 

شاد و خرم  شه و  ندگی  سنه بنوره و بیدار ب سرش به  شه... و  ندگیت  تی ب
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داشددت آخین نفسددشددو مییشددید یه  مار با   هار بود...  مار با ن که شدداید تا 
شایدم همون نونی که خورد و به خورد ما  شه... ست نیومده با حاالم براش رو د
داد عا بت اونو اونطورن کرد و  ندگی مارو اینطورن ...خالصدده اینیه تبشددون 

تولد همون ارس... بعدش دلزدگی بوده  ود به عرق میشینه... شاید به اندا ه ن 
و بس... پدرم تو همون شهر غربت با مادر ترانه آشنا میشه... یه هموطن که تو 

 کاباره ها پیت خدمت بوده...
 

 میث میینمه... من دارم در مورد  ندگی ترانه هم میگم...
 
یدوارم - حاال مگو بوده... ام تا  که  هت میگم  یا من دارم چیزایی رو ب تا  ارم

 همیشه پیت خودت بمونه...
 

یام  نان بنشددده: تو در مورد من چ فیر کردن؟؟؟ من نم ند آرومت اطمی لبن
شًا رو  سی در میون بذارم... خواه شم با ک شق سی رو ه عا میالمه هامون به ک

 امانت دارن من شک نین...
 
 
 

 اشارش به نهفته هان  لبت... به عشقت دهنمو تلخ میینه...
 

 عاشگ من بودن دست بیشه...کاش این ب ه ا  
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 خ ؟؟؟-
 
حاصدددل ا دواجت  - که  یایی  های مدم تن گه... شددیرین میشددده ه هی ی دی

بوده...دیگه تقریبًا بعد ا  تولد نفیسدده که دو سددال ا  ارس کوچییتر بوده اسددم 
سم ب ه  سم تنهایی... بران مادرم حتی مهم نبوده ا سم ر سم خونواده بود ور ا

شن یا ترکیه  ست پرستار بودن و مادر خانواده هاش ایرانی با ان...ب ه ها  یر د
یه  پان همون میزا تو  خانواده پالس  پدر  یان بزرگ ...  مار مهمون پان میزان  
کاباره یا مهمونی جداگاهه... یه  ندگی که باطنن پاشددیده بوده و پدر و مادر م 

ضوع رو... آخه هنو  مادرم  ن  یبایی ب شتن نبینن این مو سعی دا ده و وابلهانه 
شده  صیات هم باعث  صو پدر م مرد خوش  دو باال و خوش تیپ... همین خ
بود برخالن خیلی ا   ندگیان سددرد... تنها وجه مشددتر  پدرومادر من اتاق 
سته... در حالی که مادرم ا  لحاظ  شه به من ناخوا شه که منجر می شون با خواب

شیر شتر به  شه... ین نزدیک میاخال ی به پدرم متعهد بوده پدرم رو  به رو  بی
به  که  یه شدددده بود...هم  بونی  نده بهتر راهی ترک کار و آی که بران  هموطنی 
دردودالن پدر من گوش میداد...  نی که به اندا ه مادر من  یبا نبوده و خیلی 
بیشددتر ا  مادر من مهربون بوده... پدرم بعد ا دواج با مادرم به طمب پروت پدر 

ه ن  ندگیشو جمب کرده و موندگار وان شده بود  نت و تسلط اون رو مادرم هم
که چون نتونسته بود به هیچ کدوم ا  اهدافت برسه سر خورده بود... نه تونسته 
نه این  ندگی اونی  با  کنه...  بود جایی تو  ل  پدر ن ثروتمند و دم کلفتت 
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 بود که تو خیاالت خودش بافته بود... اینه که نیا  به ییی داشدددت ه تنهاییا و
سرخوردگیاو با کسی تقسیم کنه... این تقسیم کردنا به جایی میرسه که شیرین 
با یه صیغه وارد  ندگی پدر من میشه... اون صیغه ام واسه لین بوده که گذشته 
شیرین تو یه خانواده ن متعص  ر م خورده بوده که به وجدانت اجا ه نمیداده 

شه... اینارو بعداً  شروع ب شنیدم... میگفت  وارد یه رابطه ن نا م شیرین  ا  خود 
دلیلیم که باعث شددد بره سددراغ مادرم این بود که پدرم مسددئولیت ترانه رو  بول 
نمییرد... بعدشددم که مادر دلزده و منتطر بهونه ن من بهونشددو پیدا میینه و با 
اسددتفاده ا  امتیا اش که یییت پدر کله گنده وناراضددی ا  ا دواجز دخترش... و 

رج تبار و نابلد بودن پدرم بوده خیلی راحت میزان  یادن ا  ییی دیگشددم خا
اموال پدرمو صدداح  میشدده و ا ش طالق میگیره و خیلی راحت ترادعا میینه 
شو بگیرن... پدرمم یه مدت اونجا میمونه  ست و پا ست نداره ب ه ها د که دو

ن... با ااما با سنه اندا یا و دردسرایی که پدر بزرگم ایجاد مییرده برمیگرده ایر
 سه تا دختر و یه پسر و یه  ن...

 
شه مادر  شیرین می سفر... بعدش  ست پر برمیگرده ا   پو خند میزن:  یادن د
هممون... مثل نا مادرن سیندرال نبود... اما فرشته ن مهربونم نبود... بیشتر ا  
ترانه مورد بی مهرن بودم... کمترا ترانه ب*و*سددیده میشدددم... اما غذان گرم 

 م... لباس تمیز...تنها داراییام ا  ب گی...داشت
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 ومن هرگز مادر نداشتم...
 

 من ا  ا ل تنها بودم...
 

 یاد تنهاییام و ب ه گیهام مشت میشه و  لبمو فشار میده...
 

 سیوتم ارمیارو به حرن میاره: خ  بعدش...
 

 مبنندم: دیدن دارن ا  فضولی هال  میشی...
 

 اینبار عصبانی نیستم...
 

 غمگینم... و پر ا  بغض...
 

 و خنده ن اون کمی خجالت و شرمندگی داره...
 
 
 

 من ا  دوست ندارم ا  مادرم بگم... من متنفرم ا  یادآورن خاطراتم با پدرم...
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 اما نمیدونم چرا این رو ا اصرار دارم به هم  دن خاطرات... نمیدونم...
 
 
 

ه حالم بهتر بود بهت بغض صددددامو دورگه میینه: خسددتم ارمیا بقیت باشددد
 میگم... برگردیم...

 
 دستشو درا  میینه اشیی که داره ا  گوشه ن چشمم بیرون میاد بگیره...

 
 خودمو عق  مییشم و خودم اشیمو میگیرم...

 
 من ا  همون ب گی یاد گرفتم که خودم باید اشیمو پا  کنم...

 
 با صدان در سرمو ا  رو نقشه بلند میینم...

 
 ا   ور سردرد درست نمیبینمت...نقشه ان که 

 
 چشمام میسو ه و آب میده...

 
 و این عارضه ن نمیدونم چند رو  بی خوابیه...
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 خانم شیرن چهارچوب درو اشغال کرده...
 

 نی که این رو ا وا فه به احوالم...
 

 و نگاهت پر ا  دلسو ن...
 
 
 

 گران...و کی گفته که ترحم بده؟؟؟ من بیزار نیستم ا  دلسو ن دی
 

دلسددو ن که نه توش صددد ه ان هسددت نه چیزن رو مال من میینه که حقم 
 نیست...اون فقط دلت به حال دل بی ارم میسو ه...

 
به... این رو ا فقط داغونتر ا   نه... خیلی و ته حالت خرا دلی که این رو ا که 

 داغونه...
 

 دلی که عجی  ترسیده و بی پناهه...
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 نریمان گفتن تا یه ربب دیگه اماده باشین تا برین...خانم مهندسد مهندس  -
 
 باشه ممنونم... -
 

 بل ا  اینیه برگرده یادم میفته هنو  دوسدداعت نگذشدده ا  شددروع کارم فالکس 
 من خالیه...

 
 د آ... خانم شیرن؟؟؟

 
 برمیگرده: بفرمایید...

 
شه بدینت - سردرد می سم خالیه و خودم پر ا  خواب و  ر آبدا شرمنده من فالک

 خونه پرش کنن تا من آماده شم؟؟؟
 

فالکسددو میگیره و من با نگاهم و  بونم تشددیر میینم و اون لبنند میزنه و درو 
 میبنده...
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 امرو   راره بریم اسالمشهر بران محک  دن  مینی که  رار بشه بیمارستان...
 

 با ارسالن...
 

 ارسالنی که نمیدونم چه مرگشه...
 

 شه و  بونت نیت مار و رفتارش کوه یخ...نگاهت کوره ن اتی
 

سبز میشه یا نگاهت شده جوجه ان که تا ه ا   و با همه ن اینا یا خودش جلوم 
 تنم در اومده و دنبال منز مامان مرغیه...

 
 
 

 آبی که به دست و صورتم میزنم هم افا ه نمیینه...
 

 من پر ا  درد و خوابم...
 

 ...دردن که خوابم رو هم ناآروم کرده
 

 خطر بیخ گوشمه و من با بره بره وجودم و با تک تک سلوالم حست میینم...
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 کسی که تو خطره آرامت نداره... من و دلم تو خطریم...

 
 
 

یه مسددین  ون ا  تو کیفم در میارمو بدون آب و سددنت  ورتت میدم و راهی 
 پارکینگی میشم که ارسالن و ماشینت منتطر منن...

 
یا  ا  یدار شدددده  یدونم امرو  ا  دنده چپ ب ندیدمت و نم که اومدم  صددبح 

 راست...
 
 
 

 سوار میشم و سالم صبح بنیرم با یه سالم جواب داده میشه...
 

 شاید به خاطر آفتابیه که صبحمونو بیشتر شبیه غهر کرده...
 

 نو شاید ا  اون رو است که اون ا  دنده چپ بیدار شده و  راره بد حالیشو با م
 تقسیم کنه...

 
 با سیوتم سیوتشو همراهی میینم و مشغول رفت و آمدان بیرون میشم...
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 تیونان ماشین خواب آلود ترم کرده...

 
سطفی رینته مزه میینم... و ا ش  تون لیوانز خود فالکس  هوه ان رو که آ ا م

 ممنونم که چه خوب با ئه ن من دستت اومده و چه خوب راضت میینه...
 

 ره ان هم نیا  به تعارن نمیبینم...و حتی ب
 

 این فالکس کوچیک یه نفرست و کفان خودمو نمیده... لیوانشم دهنیه...
 

 و آبو ه برداشتن من بران این مسیر یه وجبی کار بسیار مزخرفیه...
 

 اما من سالهاست که معتاد کافئینم...
 

رو خیلی راحت  من بران درسددت کار کردن نیا  به انرژن دارم... و این انرژن
 ا  کافئین میگیرم...

 
صورت  سور مینوره رو لیوان و بعدم رو  سالن   هوه ن دومو که میریزم نگاه ار

 من...
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 مهم نیست...
 
 
 
 حرفه ان هستی... -
 

 رومو ا  پنجره میگیرم و یه نگاه استفهامی بهت میندا م....
 
 ه یه بار یا  هوه هوه خوریتو میگم... ا  و تی اومدن تو شددرکت هر پنج دیق -

 دستت بوده یا نسیافه...
 

 نیشی تو کالمت نیست و این یعنی فعاًل غالفه...
 
 اوهوم... میشه گفت معتاد شدم... -
 
 خوب نیست... -
 
  هوه یا اعتیاد؟؟؟ -
 
هردو... هم این میزان  هوه خوردن هم اعتیاد...با شدددت وابسددتگی که تو به  -

 یه جا بهت دیر برسه دیوونه میشه...این نوشیدنیا دارن اگه یه رو  
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خودمم میدونم... ولی بعضی و تا حجم کارام انقدر  یاد میشه که هی ی به  -

جز کمی تئین نمی تونه به دادم برسددده... من شددبان  یادن نیا  دارم به بیدار 
 موندن...

 
 ال مه؟؟؟ -
 
 بیدار موندن یا تئین؟؟؟ -
 
 فرسوده و پژمرده کردن خودت... بیدار موندن و اینطورن -
 

 ابرو میندا م: پژمرده؟؟؟
 
فه ان...  ول  - ندارن... کال نه... تمرکز  نت میی آره پژمرده... خواب داره دیو

میدم کم کم سدده شددبانه رو ه یه خواب نداشددتی...اولین  نی هسددتی که نگران 
وست پ بالیی که بی خوابی سر پوست میاره نیستی... نا حاضرن برا داشتن یه

 خوب بیست و سه ساعت بنوابن...
 

 لبنند میاد رو لبم: خوب اون یه ساعتم بنوابن دیگه...
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 نه دیگه اون یه ساعتم بیدار میشن تا لوسیون و ماسک بزارن رو صورتشون... -
 
 اغراق جالبی بود... -
 
 اغراق نیست مهمترین مسئله ن  نا  یبایی غاهرشون و باال رفتن سنشونه... -
 
 ران من نیست...ب -
 
 خوب همین دیگه... چرا بران تو مهم نیست؟؟؟ -
 
 کمبودن حس نمیینم... -
 
 من ور این که به  یبایی خودت وا فی... -
 
ندارم... حدا ل این که ا   - به تالش  یا ن  من ور این که بران دیده شددددن ن

 غاهرم مایه نمیذارم... و اصواًل نیا ن به دیده شدن ندارم...
 
گه  - مه خوش ا کار... چرا ین ه مه  ندارن چرا این ه به دیده شددددن  یا ن  ن

 پوشی... این همه ن م...
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 درسته که همیشه تو ن ر حنا و ترانه یه پیر پوش بودم...

 
اما خیلیا هستن که معتقدن ساده ولی در عین حال شیک پوشم...همینم باعث 

 میشه فرم لباسام تو چشم باشه...
 
 
 
ارم خرج  ندگی و تحصیل و تفریح یه ب ه و یه دانشجورو کار میینم چون د -

شم و در عین  سایین که میتونم بپو ساده ترین و مرت  ترین لبا سام  میدم... لبا
حال شددفن اجتماعیموحفظ کنن... ا  بی ن میم منتفرمو کالفم میینه نمیتونم 

 تو آشفته با ار تمرکز کنم... هیچ کدوم کارام بران دیده شدن نیست...
 
 ولی شواهد برعیس اینو میگه... -
 
 
 

 در کمال خونسردن و متانت داره رفتارمو  یر سؤال میبره...
 

 و من اشتباه کردم... اون غالن نیست...
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 فقط امرو  تصمیم گرفته کارن شبیه به با پنبه سر بریدن بینه...

 
 
 
 کدوم شواهد جناب مهندس؟؟؟ -
 
 یعنی تو نمیدونی؟؟؟ -
 
 
 

 پر ا  کنایست و من ور... لحنت
 
 
 
 نه نمیدونم... شما بگین بدونم... -
 
شت من نبودم... که خودتم خوب میدونی  - سلمًا اونی که با مهدون تنت دا م

سیر خودت کردیت نیا ن  شد... اون ب ه ام که ا شروع  ستن  جر ت ا  یه خوا
 .به توضیح نداره...و بی شک متوجه نگاهان ماهوریم شدن تا به حال..
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 این مرد حواست به همه چیز هست...
 

 اون بی خوابی رو تو چشمان من میبینه...
 

 اون نگاههان  یر  یرکی و دور ا  چشمو مچ گیرن کرده...
 
 
 
شی تا دیگه مهم  - ستن که گاهی فقط کافیه مؤنث با این که مردا گاهی انقدر پ

ست... ارمیارو صیر من نی سه تق شه ان یا آدمی یا یه  شه پ سیر  نبا هم من ا
خودم نیردم مواغ  حرن  دنتون باشین... اون خودش اصرار داره به این دربه 
درن...در مورد جناب ماهوریم متوجه هی ی نشددددم... و بر فرض محال اگه 

 چیزیم باشه به هر حال اونم یه مرد ز مثل همه ن مردا...
 
 
 

 .و مو ب گفتن بقیه ن مردا نگاه تیزم میشیه تو چشمان خودش..
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 و اون هم مردیه که نگاهت همیشه و ن انداخته رو تن و بدنم...
 
 
 
و اینیه من خودمو به ندیدن میزنم دلیل متوجه نبودنم نیسددت... من ا  و تی  -

شتن این  شاکله ن یک  ن رو به خودم گرفتم دیدم این نگاهارو... عالجی ندا
من هرگز با انزوا جور در نیومده... با  نگاها جز منزون شدددن... و نوع  ندگی

آ ار خودمم نتونسددتم کارن ا  پیت ببرم... پس بی توجهی به این نگاها شددد 
ترفند من بران کنار اومدن با این اوضاع... خواهت میینم مرا    ضاوتهاتون 

 باشین... تو هیزن دیگران کمترین نقت و تقصیر رو به من بدینلطفًا...
 
 
 

 ن بود غیر م*س*تقیم به اینیه من متوجه نگاهان توهم هستم...و این اشاره ا
 

 و تالفی حرفان اون و حال خراب این رو امو سر ماشی خال نمیینم...
 

یه و این بران  قه ن مسددیون و من هنو م میگم این  مین خیلی دور ا  منط
 مریضان بد حال و اورژانسی خوش آیند نیست...
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اسبت تو طویله خر میشه... بلیه آب دماغشم سر  شانس آدم که برگرده نه تنها

 باالیی میره میریزیه تو چشمت...
 

 حاال اینا حیایت ماست...
 

 خودش حرن  دهد خودش  ضاوت کردهد خودش بحثو پیت کشده...
 

 خودشم  اطی کرده...
 
 
 

سک فقط  ست داره بگه و من مثل یه متر شینم هرچی دو شته ب شاید انت ار دا
 نگاش کنم...

 
 شایدم  رار نبوده مچ دید  دنان  یر یرکیت گرفته بشه و به روش بیاد...
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شیل دارم اون راحت  شهر م هرچقدر که من با بعد مسافت این  مین با داخل 
 باهاش کناراومده...

 
به  حت  ما دسددترسددی را مه ن آد که ه گه اگه بنواییم اینطورن فیر کنیم  می

ن جا باشن سر هر کوچه باید یه بیمارستابیمارستان داشته باشن و اراده کردن اون
 بزنیم...

 
سی  ستان خود به خود امیاناتی مثل اتوب*و*س و تاک ساخت این بیمار میگه 

 و بقیه ن مطالبات رو فراهم میینه...
 

 میگه خیلی طول نمییشه که بافت شهر تا خود بیمارستان کت بیاد...
 

 و البته به ن رم راست و منطقی میگه...
 

 صبانیت و کنایه و نیت میگه...ولی با ع
 
 
 

 نیته ها یادداشت میشه...
 

 بحثا با کوتاه اومدن من به سر انجام میرسه ...
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 و دیگه کارن بران انجان نیست...

 
صبانی ترش  شیارش ع صبانیت آ سردن من در مقابل تند حرن  دنا و ع خون

 میینه...
 

 و من با م ه*و*س یه  هو  ده به سرم...
 
 
 

 که تموم میشه عق  گرد میینم تا تو ماشین منت رش بشم... یادداشتام
 

 و مهم نیست که اون داره مثل یه اژدها نفس نفس میزنه...
 

 من همیشه سعی کردم تا آخرین لح ه خونسرد باشم...
 

 و اونم منتاره... میتونه انقدر حرص بنوره تا منفجر بشه...
 

 ا پام میندا ه...ا  کنارش که رد میشم یه نگاه شمرگونه به سرت
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 و نگاهت پر ا  تحقیره...
 

 پر ا  تو مالی نیستی که من بنوام  یر یرکی دید بزنمت...
 

 و عیس العمل من به این نگاهز بددهن فقط بی خیالیه...
 

 من حرفمو  دم نیا ن به حرص خوردن نیست...
 
 
 

به  ههنو  دسددتم دسددتگیره در ماشددینو لمس نیرده که همه ن تنم کوبیده میشدد
 در...

 
 کوله پشتی سبیم سور مینوره ا  رو شرنم و میفته رو  مین...

 
 همه ن وجودم درد میشه و ترس...

 
 کمی طول مییشه تا مو عیتمو بشناسم...
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 گیجم...
 
 
 

صبانیه که چند لح ه پیت ا  کنارش رد  شدنم مرد  ون هییل وع دلیل کویده 
 شدم...

 
 
 

 دست مچ جفت دستامو برگردونده پشت و تو مشتت اسیر کرده... با یه
 

 گمونم مینواد انقدر فشارشون بده که استنوناشون خرد کنه...
 

و با همه ن آرنج به پایین دسددت چپت سددرو گردنمو تو اختیار داره و فشددارش 
 میده به ماشین...

 
 سرم نیمی رو سقف ماشین و نیمی پایینتره...

 
یدگی سقف و دیواره ن ماشینه و فشار دستت باعث میشه گونم درست رو خم

 دردش طا ت فرسا باشه...
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 همه تنت حائل شده رو تنم...

 
 سنگینت شاید  ری  به یه تنه که نفسمو میبره...

 
صورتشو می سبونه به صورتم... طورن که گرمان نفسان تند و عصبیشو کامل 

 رو ل  و گونم حس میینم...
 
 
 
به چی فیر کردن پ - مه در که ه مالی؟؟؟  یه خیلی  یت خودت؟؟؟ این

درتن؟؟؟ آخه جوجه چی هستی که دید دنم داشته باشی... دوتا پاره استنون 
شم؟؟؟ اونم کی؟؟؟ منی  ستی که هستی؟؟؟.....دنبال چی تو باید با شتر نی بی
که ل  وا نیرده  شددنگتر ا  تو و لوند تر ا  توهاش واسددم میمیرن؟؟؟ آخه من 

چه حسدددابی این همه اعتماد به نفس دارن... من کافی بود اراده  موندم تو رو
کنم تا توز به خیال خودت سرسنتم تو مشتم باشی... اصاٌل ببینم فسقلی االن 
من اراده کنم وسط این بیابون تصاحبت کنم کی میتونه ا   یر دست و پان من 

یه  لبیرون بیشددتت هان؟؟؟ و تی  د د میینی و سددرتگ با ن درمیارن الا 
 نگاهم به دوروبرت بندا ...
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 تمام مدت تنت با تنم یییه...

 
شه لبم حس  ست گو شو با پو صورتم که حرکت لبا سبیده به  صورتت چنان چ

 میینم...
 

 و نفست پر ا  آتیشه...
 
 
 

صورتت  سروگردن من بین آرنج و  سرم رد میینه و حاال  شو ا   یر  ست چپ د
 اسیره...

 
 گوشم میاره... لبشو مییشه رو گونم و تا

 
تو گوشددم پچ پچ میینه: من االن بنوام تو مال من بشددی کسددی میتونه مانب 

 بشه؟؟؟
 

 صداش پر ا  غروره و نفساش عمیگ و پر ا  هیجان...
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 و من پر ا  ترسیم که ییبارم تجربه کردم...
 

 ترسی که بعدش همه ن  ندگی و نگاهم به مردا رو  یرورو کرد...
 

شبی که همه ن ست و پان یه نر همه ن تنمو  یاد  شمو کردم تا نمیرم  یر د تال
 سر کرده...

 
و من امرو  تو این بیابون بران بار دوم جون میدم... اگه همین االن ا م فاصددله 

 نگیره...
 
 
 
 
 

 و اون فاصله نمیگیره...
 

با آرج و ساعدش فشاربیشترن به سرم میاره تا بتونه صورتمو ب رخونه و مسلط 
 هم...تر باشه ب
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 لباش دوباره گوش و گونمو لمس میینه و میرسه به لبم...
 

 خشن می *و*سه اما پر ا  حس...
 

 پر ا  خواستن و هیجان...
 

 اینو نفسان کت دارو عمیقت نشون میدن...
 
 
 

 واون همین االن بهم گفت مالی نیستم که طالبم باشه...
 

 در حالی که داره با دندوناش لبامو خون میندا ه...
 

و این بران منی که مهر طالق تو شددناس نامم دارم و با هیچ مردن ییی نشدددم 
 یعنی مرگ...

 
 گردنم که تقریبًا صدوهشتاد درجه چرخیده رو به شیستنه...

 
  لبم تاالپ تولوپ راه ننداخته... بلیه رو به سیونه ...
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 و من رو به مرگ...

 
 هه باهم حمله کردن بهم... سرگیجه و حالت تهوع و هزارتا حس بد دیگه

 
 و من امرو  همین جا بران بار دوم میمیرم...

 
 
 

یدار شدددده تو  حت میتونم ش*ه*و*ت ب که خیلی را یه  با تنم یی قدر  تنت ان
 وجودشو لمس کنم...

 
 لمس تن و ش*ه*و*ت*ش ترسونده من ترسیده رو...

 
 و این ترس گیجم کرده...

 
 نفم حبس شده و باال نمیاد...

 
 که مچ دستامو تو خودش داره حالت نوا ش گرفته و شل شده... دستاش

 
 و اون گفت من مالی نیستم...
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ستامو  ستفاده میینم و د شدنت ا ستاش که عایدنز ا  خود بی خود  شلی د ا  

 آ اد میینم..
 

 یه دستمو تییه میدم به بدنه ماشین و یه حرکت به خودم میدم...
 

ستی سعی میینم د ست دیگم  شده دور گردنم با   و با د شت حلقه  رو که ا  پ
 کنم...

 
با اینیه ضددعف  ویتر ا  منه و من نمیتونم کارن بنیم اما تیونام باعث میشدده 

 اون ا  خلسه بیرون بیاد و فاصله بگیره...
 

یات معده خالیم که فقط  ه*و*سدددت رو باال  بالفاصددله خم میشددم و محتو
 میارم...

 
 دیونه با ن...  ل  ترسیدم تا ه شروع میینه به

 
  انوهام بیشتر ا  همه جان تنم میلر ه...
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 شوکی که به اون وارد شده گویا بیشتر ا  شوکیه که به من وارد شده...

 
 همونطور هاج و واج وایساده و داره بروبر منو نگاه میینه...

 
 
 

 ترسیدمو گریم نمیاد...
 

 صدان  لبم تو گوشم اکو میشه...
 

 فجار نداره...سرم فاصله ان با ان
 

 و بحث ما و حرفان من انقدر تند نبودن که سزاش بشه این...
 

 چیزن که همه ن این چند سال ا ش ترسیدمو کاب*و*سشو دیدم...
 

 و اون تو وا عیت برام تداعیت کرد...
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 رون گونم درست اون  سمتی که با صورتت فشار داده به ماشین درد میینه...
 

 یسیت به چندشم مندا ه...لبم بوق بوق میینه و خ
 

 دست بهت مییشم... خونیه...
 

 و اون یه حیوونه...
 

 دوباره عگ میزنم ولی باال نمیارم...
 

 همه ن تنم درده...
 
 
 

 خم میشمو کولمو ا  رو  مین بر میدارم...
 

 مهم نیست که فالکس محبوبم با محتویات محبوبترش تو ماشین اونه...
 

 این یه کاب*و*سه...
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 و تگزاس  ندگی نمیینیم...ما ت
 
 
 

 چند  دم عق  عق  میرم...
 

 نگاهم بهشه که تیون ننوره و همونطور مات بمونه...
 

 اما اون مات نمیمونه...
 

سراغ ندارم  سرعتی که تو خودم  شتمو میینم بهت و با تمام  با اولین حرکتت پ
 شروع میینم به دویدن...

 
 صداش نا وس مرگه: نفس وایسا...

 
 یی که میگه محرکی میشه بران تندتر ا  تند دویدن من...وایسا 

 
 
 

 چشم به جاده ن خاکی ایه که حس میینم هزار سال نورن ا م فاصله داره...
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 وتنها نشون ا  بنی بشر تواین بیابون همون جاده ن خاکیه...
 

 نه ماشین نه ساختمونی و نه حتی خرابه ان...
 
 
 

 میتونه مثل من سریب بدوه... کولم سنگین میشه و این یعنی اونم
 

 بران اینیه دستت بهم نرسه کوله رو بی خیال میشم و میندا مت...
 

ومن نمیدونم این تالش بیهوده بران چیه... و تی اینجا برهوته و من پیاده ام و 
 اون ماشین داره...

 
 
 
 وایسا المص  کاریت ندارم... کجا مینوان برن؟؟؟ -
 
 من لغت ناممو گم کردم... و
 

 نمیتونم التماس کنم توروخدا بذار برم به نا کجا آباد... به جهنم...
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 که من مردم... همین چند لح ه ن پیت...

 
 
 

 مقنعم کشیده میشه و میوفته دور گردنم...
 

 اونم نامردن نمیینه و ا ش به عنوان افسار استفاده میینه و مییشتت...
 

 متو ف میشه...پاهام میره و تنم 
 

 تعادلم ا  دست میره و پرت میشم پشت...
 

 میوفتم تو ب*غ*لت...
 

 و من چند ثانیه پیت کاب*و*س گرمان این تنو ا  سر گذروندم...
 
 
 

 بی هدن دست و پا میزنم تا ولم کنه...
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 و من هنو  لغت ناممو پیدا نیردم...
 

 داد میزنه: آروم باش... وحشی با ن در نیار...
 
 اونی که به من میگه وحشی همونیه که لبان من به خون انداخته... و
 
 
 

 لغت نامم نیست و صدام هست... شروع میینم به جیم  دن...
 

 نا ندارم... جیغام اسمت جیغه ولی ولوم نداره... صدام پر ا  خشه...
 

 حس میینم گلوم پر ا   خم و عفونته...
 

 ونه درد ناکم تا ساکت شم...با پشت دستت نه چندان محیم میزنه رو گ
 

 جواب عیس میگیره و صدام بلندتر میشه...
 

با م بی هدن  تا بزنه تو صددورتم بلند میینم و  و دسددتم رو که آ اد کرده بود 
 مییوبم به سر و صورتت...
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 دلم بران بی ارگی خودم میسو ه...

 
 
 

 با م  درتشو به رخ مییشه...
 

 پشت فشارم میده به سینه خودش... جفت دستامو با یه دست میگیره و ا 
 

 کف دستشو میذاره رو دهنم تا ساکتم کنه...
 

 و اون اگه بنواد بالیی سرم بیاره نه  ورم بهت میرسه و نه دستم به جایی بنده...
 

 ا  فیرش یخ میینم و تقالمو بیشتر میمینم...
 

 اما  ورم بهت نمیرسه و با ییم فشار مهارم میینه...
 
 
 

 خواب و پردردم... خسته و بی
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 و تقالهام انرژن برام نذاشته...
 

آروم نمیشددم... اونه که مجبورم میینه سدداکت شددم و دسددت ا  شددلنه تنته 
 انداختن بردارم...

 
 سردمه تو این هوا و این بران من هیچ و ت عالمت خوبی نبوده...

 
 
 

صدا: آروم شتباه میینم که مهربونه این  شاید ا شمه... و  اش ب صداش بیخ گو
 ولت کنم خ ؟؟؟

 
 و من بران جدا شدن ا  عطر این تن هر کارن میینم...

 
 خسته و بی رمگ سرن به شونه تفیید تیون میدم و اون آروم ولم میینه...

 
مینوام دوباره پا تند کنم که تیزتر ا  من خیز برمیداره و با وم تو دستشت اسیر 

 میشه...
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سالهاست که میترسم... و نمیدونم چی  و من ا  این مرد و هر مردن میترسم...
 باعث شد اینو ا  یاد ببرم...

 
 با ون تو دستت اسیرمو مییشه...

 
بالت میرم... هیچ رمقی تو تنم نیسدددت بران  قاومتی دن بدون کوچیترین م

 مقاومت...
 

 سر راه کولمو هم ا  رو  مین برمیداره...
 

 نباشه...درو با  میینه و کنار  لدریت سعی میینه خیلی خشن 
 

 مجبورم میینه بشینم تو ماشین...
 

 کولرو روشن میینه و درو میبنده و  فل میینه و دور میشه...
 
 
 

میره پشت ماشین و من میرم به اون ش  وحشتناکه که اون امرو  برام تداعیت 
 کرد...
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شدبی که شدد شد  مرگ من تو هجده سدالگی ... و دفن شددنم تا به امرو  به 
 .تعویگ افتاده..

 
 شبی که شد ش  تقدیر... ش  شوم تقدیرشوم من...

 
سی که نبت  سته... و من نمیدونم دلیلت گرمان بهاریه... یا تر ش لر  به تنم ن

  بر شده...
 
 
 

 نمیدونم چقدر میگذره که در با  میشه....
 

میشددینه پشددت فرمون و ماشددینو روشددن میینه ...و حتی نیم نگاهی هم بهم 
 نمیندا ه....

 
من دلم مینواد داد بزنم سددردمه ... اما نمیزنم... سددیوت میینم... شدداید  و

 امش  بشه که بعد شت سال دفن بشم...
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یدم و  به خودم فشدددار م به خودم میگیرمو کولمو  لت ممینو  حا جمب ترین 
 خودمو می سبونم به در...

 
  ل میزنم به مردن که امرو  ثابت کرد غیر ابل پیت بینی و اعتماده...

 
 
 
چی میشددد خدا که اون شددبو ا  صددفحه تقدیر و بهن من خط میزدن... چی »

 «میشد اگر اون ش  نبود... چی میشد خودم  ربانی اون ش  میشدم خدا؟؟؟
 
 
 

گونم درد میینه و لبام میسددو ه و کافئینایی که ا  صددبح رینتم تو حلقم دیگه 
 کارایی ندارن...

 
 تم... با خا ...و کاش امش  من دفن بشم... نه با خاطرا

 
 
 

 نگاهت که به منو ترسم میوفته پا رون تمز مییوبه و تو سیوت نگاهم میینه...
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 و من میدونم اون به چی فیر میینه...
 

سه  شته و دوتا ب ه به دنیا آورده نباید با یه ب*و*  نی که مردن رو تو  ندگی دا
 به این رو  بیوفته...

 
 اما من افتادم...

 
 که من با هیچ مردن هرگز ییی نشدم... و اون نمیدونه

 
نمیدونه که اون شدد ز پرا  دیو و  شددتی مرد جماعت رو تو بهن من تا ابد تیره 

 کرده...
 
 
 
 
 

 نمیتونم صداشو تفسیر کنم و تی میگه: کجا برم... ببرمت خونه نفس؟؟؟
 

سیوت...  شم با  میینم... تو بزرگراهیم... کمی بیرونو نگاه میینم... کمی  چ
 می دنبال لغت نامم میگردم...ک
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 سنت پیدا میشه: نه... ماشینم تو شرکته...

 
 برو خونه... فردا میان میبرن... حالت مناس  رانندگی نیست... -
 
 خد..وبم...منو ببر شرکت...-
 

 صدام بلند نیست اما سرخورده و عصبانیه... لر ونه... مثل تنم..
 

شو کامل بد شه نگاه ه به من... کمی تعج  میریزه تو صدان لر ونم باعث می
 نگاهت...

 
 کمی بعد متو ف میشیم کنار بزرگراه...

 
 کامل برمیگرده سمتم: نفس چته؟؟؟

 
 و من چیزیم نیست...

 
 مرده ها چیزیشون نمیشه...

 
 مرده ها نمیلر ن ا  سرما و ترس...
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 و من نمیدونم منز میت چه مرگمه...

 
 
 
 
 

 جواب که نمیگیره...
 

 که لح ه به لح ه شدیدتر میشه... لر شم
 

 دستت میشینه رو پیشونیم...
 

 جیم میزنم: دست به من نزن عوضی آشغال...
 

 توجهی به فحشام نمیینه اما دستشو بر میداره...
 
 ت  دارن... دارن میلر ن... بریم یه دکتر ببینتت... -
 

 اشینمو بردارم...با م جیم میزنم: نه... نه... نه... منو ببر شرکت... مینوام م
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میوفتم به جون در تا با ش کنم... فله... اگه  فل نبود من االن  یر السددتییان 

 ماشینایی بودم که ا  کنارمون رد میشدن... کاش  فل نبود...
 

 نفس کم میارم:اصد... اصاًل نگهدار پیاده... میشم... نگه.. نگه دار...ند...گد...
 

شو نفس خیله ساکت  سرت  داد میزنه:  شرکت... ولی هر بالیی  خ  میبرمت 
 اومد پان خودت...

 
 هنو  کامل ترمز نگرفته که دست میندا م رو ستگیره... با  نمیشه...  فله...

 
  ود باش با  کن این لعنتی رو...  ود باش... -
 

 دوباره با وم اسیر پنجه هاش میشه...
 

وان ا  من؟؟؟ جیم میزنم: ولم کن بی شددرن... ولم کن عوضددی... چی مین
 درو با  کن مینوام برم...

 
نشونم میده که صدان اون ا  صدان من بلندتره: داد نزن نفس... ا  خر شیطون 
بیا پایین... بیا بریم یه دکتر ببینتت... اینطورن به ش  نمییشی... تلف میشی 

 تو این ت  و لر ...
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 گفتم نمینوام برم...درو با  کن... -
 

خ با  کن... گریم میگیره: تورو دا... تورو جون هرکی دوسدددت دارن درو 
 دروبا کن... مینوام برم....

 
 مشت میزنم به با ون دستی که با ومو گرفته... و التماس میینم...

 
 عاجز میشه و  فلو با  میینه...

 
  ر ی وار درو با  میینم و سمت ماشینم پروا  میینم...

 
 
 

 دیونه وار پامو میزارم رو گا ...
 

 نیست که این فضا بستست و ممینه بالیی سر خودمو ماشین بیارم... مهم
 

 مهم نیست که با م فالکسم جا مونده تو ماشینت...
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 من مینوام برم و دور بشم ا  اون...
 

 ا  اشتباهم...
 

 من اشتباه کردم....
 
 
 

 هرگز نباید رون احساسم چشم میبستم...
 

 امم مییرد...نباید غرورو جذبه ن تون رفتار و نگاهت خ
 

 نباید کلک خورده ن  امتت میشدم....
 

شم پوشی مییردم  شون داده بود چ ص  ن صرن اینیه گاهی رو من تع نباید به 
 ا  نگاهان تیزش...

 
 و ا  حرفان به طعم  هرش...
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با خودم که تعارن ندارم من شددیدایی اون مرد برا نده شدددمو ترسددامو فراموش 
 کردم....

 
 ...و من اشتباه کردم

 
 بران بار هزارم اشتباه کردم...

 
 تو شناخت یه مرد اشتباه کردم...

 
 مردا شناخت نمینوان...

 
 اونا سیاهن و من با فراموشی این سیاهی اشتباه کردم....

 
 من خون ناحقی رو که رینته شد و یتیمم کرد فراموش کردم... اشتباه کردم...

 
 شبان تنهایی و رو ان سنتمو فراموش کردم...

 
 خمی رو که جاش هنو  رو  لبم تا سددت و بوق بوق میینه فراموش کردم... 

 اشتباه کردم...
 

http://www.roman4u.ir/


 761 ستیدر جگر خار

 و من لح ه به لح ه بیشتر شبیه بید میشم...
 
 
 

به ارتیابت و مرتی   تاوان اشددتباهی بود که مجا  نبودم  و اون ب*و*سددده 
 شدم...

 
 یه فشار به بدنه فالکس میاره...

 
 هنو  نیمه پره ا   هوه...

 
 لیوانشو جدا میینه...

 
 انگشت شصتت نوا ش میینه جان لبایی رو آخرین بار ا ش  هوه خورده...

 
 کمی ا   هوه ن سرد و شاید خراب شده رو توش میریزه...

 
 مزش میینه... تلخ و غلیظ...

 
 هیچ و ت ا  این مزه خوشت نیومده...
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گزندست این بشر...  جان تعج  داره براش... چطور اینقدر عاشگ این مزه ن
 یعنی همه ن اونایی که هر پنج د یقه یک بار میریزه تو حلقت این مزه این؟؟؟

 
 به تهران  یر پاش نگاه میینه که نماش فقط شبا ا  این برج مسیونی  شنگه...

 
اونم به خاطر تارییی هوا که مانب دیده شددددن کثیفی هواسدددت... و چراغان 

 روشن که شهرو  شنه میینه...
 

 وگرنه این من ره رو ا اصاًل چشم نوا  نیست...
 
 
 

 کالفه لیوان و فالکسو میزاره کنار...
 

 چی کار کرده بود؟؟؟
 

 به خواسته ن دلت رسیده بود؟؟؟
 

 ب*و*سه ان رو که مینواست گرفته بود؟؟؟
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 به چه  یمتی؟؟؟ به چه بهانه ان؟؟؟
 

 ه*و*س دلت فرو کت کرده بود؟؟؟
 
 
 

 که نه... نه تنها فروکت نیرده بود بلیه تندترم شده بود... البه
 

سبه  شه می  شیدن دوباره ن طعم اون لبان بدون رژ حتمًا تا همی حاال دیگه چ
 بیخ خر آر وهاش...

 
 
 

 ا  یادآورن  یافه ن ترسیده و لر ون نفس  لبت فشرده میشه...
 

  رار نبود این طورن بشه...
 

 ره... رار نبود تا اینجا پیت ب
 

  رار نبود خشن بشه...
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  رار نبود بترسوندش...
 

  رار بود فقط به خودش ثابت کنه اونم یه  نه مثل بقیه  نا...
 

عاده ان تو  خارق ال که اون هیچ چیز  جه برسددده  به این نتی  رار بود خودش 
وجودش نداره که فیرش و  لبت اینطور مصددرانه و بی اجا ه دم به ثانیه میرن 

 سرا اون...
 

 اما همه ن حساب کتاباش اشتباه ا  آب داومدن...
 

 نه تنها فوق العاه بود... بلیه بیشتر ا   بلم درگیرش شده بود...
 
 
 

 در گیر اونی که بعید بود ا ش این عیس العمل...
 

شیده بود...  شت یه ک شی که ا ش انت ار دا اون یه  ن مطلقه بود و نهایت واکن
 آفتاب مهتاب ندیده این طور اسیر رخت خواب بشه... نه اینیه مثل دختران
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 سه رو ...

 
 درست سه رو  ا  اون رو  کذایی میگذشت...

 
 سه رو  بود که پاشو دیوونه وار رو پدال گا  فشار داده بود و نا پدید شده بود...

 
شو که  ساس و عقلی شت نیوهت مییرد  ل  و اح سه رو  بود که وجدانت دا

 دست به این کار  ده بود...با تصمیم  بلی 
 

سدده رو  بود بی تاب دیدنت بود و نگران... دوسددت داشددت ببینه که حالت 
 خوبه...

 
 به گفته هاوش سه رو  بود که حنا خونه اونا اتراق کرده بود....

 
بران اینیه کمک کنه به ترانه... بران پایین نگه داشددتن تبت... مبادا که ت  به 

 شونو...غارت ببره این عزیزترین
 

هاوش دیرو  تعریف مییرد که دکتر تبشددو عصددبی تشددنیص داده... و همه 
 ربطت میدن به ترست ا  جدایی غری  الو عت ا  آبتین...
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میگفت انقدر درگیرافیارش بوده که تو باشگاه خورده  مین و یه طرن صورتت 
 کبود شده...

 
 ..ودشه و بس.و اون میدونست که مقصر این ت  عصبی و اون گونه ن کبود خ

 
 
 

 حقت بود؟؟؟
 

 این برخورد و این مریضی حقت بود؟؟؟
 

 حگ اونی که هر جا میرفت نگاهی بود که دنبالت باشه...
 

اون توجه جل  مییرد... نه با لوندن کردن... نه با عشددوه گرن.. نه با لباسددا و 
 آرایشان آن نانی...

 
بار توجه خودش به سددن کمز و ب ه هاش جل  شددد... بعدش اون بی  اولین

توجهی استادانه به جمب خودشون و تییه هایی که نسیبت شد... بعد اون همه 
بزرگ منشددی تو برخورد با هاوشددی که به نوعی عامل مرگ ب ت بود... بزرگ 
 منشددیشددو و تی به انتها رسددوند که بی چونه و بی چرا  ل  دخترشددو به هامون
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یه کردن عزیزترین و  یه تی ید... فقط  لبت نبود... دل مینواسدددت تی بنشدد
بنشیدنت به بقیه... رو ن که عموش اصرار داشت به جذب کردنت بران کار 
تو شددرکت مشددتاق بود بدونه چی تو چنته داره که اسددتاد سددابقت به در ودیوار 

اش فوق میزنه بران داشددتنت... و حاال باید اعتران مییرد طرحا و نقشددده ه
یا بود و  بونت برا و  ید... بهنت پو جد هان  یده  عاده ان... پر ا  طرح و ا ال
لحنت  اطب... کافی بود تا ایده ان به بهنت برسدده خیلی راحت میتونسددت 

 طرن  رار دادو راضی کنه به صرن هزینه و و ت بیشتر...
 
 
 

 هان نی که و تی ا  در شددرکت تو میومد دیگه مهم نبود جنسددیتت... نگاه 
مهدون انقدر بی جواب موند تا کوچیترین اتفا ا بشددن بهانه ان بران گوش 
مالی دادنت... و ماهورن که عجی  خوره شددده بود با اون نگاههان گاه و بی 
شه... و تنها  سی جز خود نفس متوجهت ن شو مییرد ک سعی گاهت که همه ن 

ر اصددرار کرد و کسددی که متوجه این نگاه ها نبود خود نفس... و ارمیا که انقد
یه جایی بین  باألخره تونسدددت  تا  پاش رینت  ید و  یر  انقدر گل ب*و*سدد
دوسددتاش با  کنه... ارمیایی که و تی دسددت هاوش رفت رو یقت اطمینان داد 
بهت که عزیزترین کس و گرونترین داراییشدده نفس.... و اون آخرین کسددیه تو 

ا و تی گاهی میدیدش که بدنیا که میتونه به اون آسددی  برسددونه... ارمیایی که 
شین و منتطر  شو تییه  ده به بدنه ما ستت یه پا اوت فیگور دختر کت گل به د
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اونه دلت مینواسددت خودشددو ماشددینشددو ییی کنه... ارمیایی که تنها جنس 
 مذکرجز هاوش بود که تونسته بود بهت نزدیک بشه...

 
 
 
 
 

 این  ن مطلقه مثل بقیه نیست...
 

 مثل هی یس نیست...
 
  تی یه ب*و*سه بی اجا ه و یه تهدید تو خالی میتونه این طور بهم بریزتت...و
 

ا دیدن مجدد ماشددینت تو پارکینه شددرکت حسددی شددبیه هیجان میدوه تو 
 رگاش... خونت سیال تر میشه...

 
 حالت خوبه و برگشته... واین خوبه... و عالی...

 
 و صداشو بشنوه... باألخره بعد سه رو  میتونست ببینتت
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 باألخره میتونست بعد سه رو  حواس و تمرکزشو یه جا جمب کنه...
 
 
 

 دیر میرسه...
 

شو میبنده و محرومت  سه دراتا  شیرن تو آخرین لح ه ان که اون میر خانم 
 میینه ا  نعمت دیدنت...

 
هاوش  سددالم و احوالپرسددی منتصددرن میینه و ا  خانم شددیرن مینواد و تی

 اومد خبرش کنه...
 

ست  شان سر باید به دفتر هاوش بزنه... اونجا  سه رو  غیبت یه  شک بعد  بی 
 بیشتر خواهد بود...

 
شو اطالع بده به  سته اومدن هاو سم خوا شیرن میگه که اتفا ًا نف و تی خانم 

 این پیت دستی کردن خودش آفرین میگه...
 
 
 

 میاد...بحثت با هاوش نیمه میمونه و تی صدان در 



  770 

 

 
 خوشحال و مشتاق تر ا  اونی که پشت در منت ر اجا ه ن هاوش میمونه...

 
ست که باهاش  سی نی شه نف سبز می موجود  رد و رنه پریده ان که جلو روش 

 رفته بود اسالم شهر...
 

کبودن خطی و پهنی که ا   یر چشم تا نزدییی لبت کشیده شده بالیی نیست 
 آورده باشه... که دلت خواسته باشه عمدًا سرش

 
 این کبودن چهرشو م لوم تر و مریض تر به ن ر میاره...

 
ماه  یه  که کم کم  یه  یه کسدد گه ا  دیدنت...شددب یه آخ محیم ب دلت مینواد 

 مریضی رو تحمل کردهباشه....
 

شسته بود  شیده ن و اگه اینطور نبود عجی  بود... اون ت  و لر ن که به ثانیه نی
 رسید...تو تنت حتمًا به اینجا می

 
 سالم میینه و نزدییتر میشه...

 
 نگاهت نمیینه...
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 نگاهت نمیینه... و این یعنی آتت بس بسی طول خواهد کشید تا رخ بده...

 
 
 
 چطورن نفس؟؟؟ چی شدن تو دختر یه دفعه؟؟؟ -
 
 خوبم مرسی... آدمه و مریضی دیگه... -
 
 خوبی االن؟؟؟ نیا  نبود بیشتر بمونی خونه؟؟؟ -
 
 وبم... نه خوبم...آره خ-
 
 بشین سرپا نباش... شواهد امر چیز دیگه ان میگنا... -
 
 نه خوبم وا عًا... به شواهد توجه نین... -
 
 چیزن مینورن بگم بیارن؟؟؟ -
 
نه  ود باید برم... مینوام برم به کاران عق  افتاده و نصددفه نیمم برسددم...  -

 اومدم اینو بهت بدم...
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 رو میز و این پاکت کمی ناخوشاینده... پاکت تو دستشو میذاره

 
 و غیر ا  اون سالم کمه ان بران ارسالن ادا نشده...

 
 این چیه نفس؟؟؟ -
 

شار میده رو هم و کمی معذب میگه: اگه دادو ال راه نندا ن و به ن رم  شو ف لبا
 احترام بذارن... اوووم... استعفان من...

 
 صدان چی گفتن هاوش ا  جا میپرونتت...

 
  رار شد داد و  ال راه نندا ن... -
 
 من هم ین  رارن نذاشتم... این حرفت یعنی چی؟؟؟ -
 
یعنی مینوام برم ...اگه نیرو ال م دارن به فیر باش... اگه نه کاران ناتموم رو  -

 تموم کنم برم...
 
 من گفتم با استعفات موافقم؟؟؟ -
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 من ا ت مینوام موافگ باشی... -
 
 نیستم... -
 
 ًا هاوش... در  کن کمی... فقط کمی...لطف -
 
ش  ت  کردن  - ستعفا...  سه چیه این ا صاًل بگو ببینم وا چیو در  کنم؟؟؟ ا

 کابووس دیدن صبح بلند شدن استعفا نوشتی؟؟؟
 
 نه بهت فیر کردم... به  ندگیم فیر کردم... بعدش استعفا نوشتم... -
 
 یعنی چی؟؟؟ -
 
احتمتااًل خیلی  ودم مجبور میشم آبتینو به پدرش ا  کار کردن خسته شدم...  -

بدم ... میمونه ترانه که به اندا ه ن کافی بزرگ شدددده و تفمین خرجت خیلی 
ست  سه بتونم ا  پ شاید تدریس  بان فران ست با همین ترجمه ها و  سنت نی
شم داره انتقالی میگیره بیاد این ور... مینواد کار پیدا کنه و کنارم  بربیام... خود

 باشه... منم شاید یه مدت برم ترکیه پیت خونواده ن مادریم...
 
 خوبه... دیگه؟؟؟ -
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 مرسی... دیگه همین دیگه... -
 
 خوب بلدن حرص بدیا... یعنی فقط برا پول کار میردن دیگه؟؟؟ -
 
 همه برا پول کار میینن... -
 

ه تو میذارهاوش پاکتو ا  رون میز بر میداره و ا  وسددط پارش میینه... دو  سددم
رو هم و یه بار دیگه کارشددو تیرار میینه... و میگیره سددمت نفس: بگیر این 
یه بگو  قدرم مینوان بمونی ترک فات تیلیفت معلوم شدددد... هر چ اسددتع
ست کاران نیمه تمومتو تموم کنی خودمون ا   ضا کنم... ال مم نی صیتو ام مرخ

 پست برمیاییم... تو برو به استراحتت برس...
 
 
 

پ کت  هاوش... من پا کارت درسدددت نیسدددت  گه:  اره رو میگیره و دلنور می
مرخصددی ننواسددتم... اسددتعفا مینوام... میتونسددتم بی خبر دیگه نیام اما این 
بران احترامیه که بران استاد و تو  ائلم... انت ار دارم شمام بران خواسته ن من 

 احترام  ائل شین...
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صندلیت: ن شتی بلند  شو میده به پ ستعفات تا و تی دلهاوش تیی یل  انب فس ا
 کننده نیارن  بول نیست...

 
دلیالیی که گفتم کاماًل  انب کننده بود... و چی ا  این  انب کننده تر که دیگه  -

 نمینوام کار کنم؟؟؟ من دارم بران  ندگیم تصمیم میگیرم...
 
شرکت من... من  - ضعیت  شدیدًا مؤثره رو و صمیمت بران  ندگی خودت  و ت

نیسددتم که به این راحتی مهندسددی مثل تورو ا  دسددت بدم... من رو تو احمگ 
 بران پروژه هان خیلی بزرگ حساب با  کردم...

 
 اما من نمینوام اینجا کار کنم... -
 
همه چی اون طور که آدم مینواد نیسددت... اگه مینوان اجا ه بدم برن دلیل  -

شته باش تو خ صلی و  انب کنندتو بگو... انت ار ندا شی منم باا هات واب نما ب
 همیارن کنم...

 
 اما... -
 
اما نداریم نفس... خودت متوجهی که چه کار ب ه گانه ان میینی؟؟؟ دلیل  -

که بنوان  تت کرده  ید بگی چی اینطور ابی با گه نرن هم  مینوام... حتی ا
 برن...
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ستم خبر بدم برم... اگه نه بی شو میگیره  یر دندونت: به هر حال خوا  ل   ری

 خبرو بی اجا ه میرم... و اینو تو خواستی... غرامتشم میپردا م...
 
یادمه گفتی اینیه عالرغم ضری  هوشی نزدیک به ضری  هوشی ادیسونت  -

پیشددرفت نیردن به خاطر اینه که به اندا ه ن کافی پشددتیار نداشددتی... به ن ر 
 میاد بیشتر به خاطر ترسو بودنت بوده...

 
 تن اونه...این تنها راه نگه داش

 
باهاش  ته تو آب رود خونه و  ماهی ا  دسددتت لیز مینوره و میوف ثل  وگرنه م

 میره... بعدش دیگه پیدا کردنت محاله...
 
 
 

 نفس حتی سرشو بلند نمیینه...
 

 اما نگاه حیرون و پرست گر هاوش میخ شده تو چشماش...
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شی وتنها ارن که بلدن بینی فرار کردنه؟؟؟؟ بهت نمیاد انقدر  - سو با  تی تر

 مادر دوتا ب ه ان...
 

 و با م نگاه نفس کنده نمیشه ا  وسایالن رون میز...
 
 
 
 ببینم ارسالن تو میدونی نفس بران چی مینواد استعفا بده؟؟؟ -
 
 آره میدونم... -
 
 
 

 و بدون شک این اعتران عوا   سنگینی خواهد داشت...
 
 
 
 خ ؟؟؟ -
 



  778 

 

ست نداره تو جایی که من کار میینم کار کنه.... اینا همت  داره میره - چون دو
 بهونست...

 
 چرا؟؟؟ مگه تو چی کار کردن... -
 
 اینطور نیست... -
 

 و آیا کسی به این جمله نفس اهمیت میده؟؟؟
 
 ارسالن تو چی کار کردن مگه؟؟؟ -
 

 و این جمله که بران بار دوم ادا میشه کمی تنده...
 

ا  اون ل  با  میینه: گفتم که هاوش این طور نیسددت... دلیالم نفسدده که  بل 
 اوناییه که گفتم...

 
 و هنو  نگاهت کو  شده رو اون میز و وسایلت...

 
 چون مد... -
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 صدان نفس ا  الن دندونان کلید شدش بلند میشه: ببند دهنتو....
 
 چون من ب*و*سیدمت... -
 

 ارن...پلیان نفس عصبی و بی  رار رو هم فشار می
 

 و دندوناش که دوست دارن همدیگه رو خرد کنن...
 
-..... 
 
-..... 
 
-..... 
 
 تو چی گفتی ارسالن؟؟؟ -
 

 صداش پر ا  بهت و پر ا  تهدیده...
 
 گفتم ب*و*سیدمت... به  ور... -
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سرعموش  سمتت پ شه و حمله میینه  شت میزش بلند می اونی که اونطور ا  پ

 ته رو دمت...نیست... شیریه که یه پا رف
 

 ییی با غیرتت با ن کرده که اونو به این رو  انداخته...
 

 یقشو تو مشت میگیره و با تموم نیرویی که داره مییوبتت به دیوار...
 
 ارسالن دارن شوخی میینی نه؟؟؟ چه غلطی کردن تو؟؟؟ -
 
 دستتو بیت مرد... من االن شبیه کساییم که شوخی دارن؟؟؟ -
 
 خوردن؟؟؟ دارن بهت افتنارم میینی؟؟؟ تو چه گ*و*ه*ن -
 

دادشددو با متانت جواب میده: نه...  یاد حرن میزد... اعتماد به نفسددشددم باال 
 بود... دهنشو بستم...
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 بل ا  اینیه مشددت هاوش بشددینه رو فیت صدددان داد نفس رو هوا متو فت 
 میینه: بسه هاوش... بسه...

 
ن بی اجا ه وارد اتاق شده: آ... آ ان و خانم شیرن که ا  صدان دادو بی دادشو

 مد... مهندس...
 
 
 

 هاوش دندون  روچه ان میینه و یقشو ول میینه...
 

نفس عمیقی مییشدده و رو به خانم شددیرن غیض میینه: کی به شددما اجا ه ن 
 ورود داد خانم... تشریفتونو ببرید بیرون...

 
 مد...مد... من... -
 
 گفتم بیرون خانم... بیرون... -
 

و این چهره ترسددناکترین و بعیدترین چهره ایه که میشددد ا  هاوش دید تو این 
 شرکت...
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گه  نه: این مرد  راسدددت می به نفس میی نده رو  که می ب خانم شددیرن درو 

 نفس؟؟؟
 

 و جواب نفس  طره اشییه که سور مینوره رو گونه ن کبودش...
 

 این اشک هاوش رو بی تاب میینه...
 

و دسددتاشددو با  میینه... نفس همه ن بی پناهی هاشددو تو آغوش  جلوتر میره
 هاوش ول میده...

 
 یه دست هاوش به کمرشه و دست دیگت سرشو فشار میده تو سینه خودش...

 
صددان هگ هگ خفه شددش تو سدینه ن هاوش درسدت به اندا ه ن گریه ن یه 

 یتیم مادر مرده دردناکه...
 

 ردش پشیمون میینه...و هر گ*ن*ا*هیارن رو ا  کرده و نی
 

 ارسالن رو هم...
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 هاوش اجا ه نمیده... اما نفس خودشو به  ور ا  تو ب*غ*لت بیرون مییشه...
 

سیر  ستان بزرگ هاوش ا  دمی عق  میزاره که با ون خوش فرم و الغرش تو د
 میشه...

 
همونطور که با وشددو تو دسددت داره دسددت دیگت رو آروم مییشدده رو گونه ن 

 کبودش...
 
اینم کار اونه نه نفس؟؟؟ تو تو باشگاه  مین ننوردن... همینه که دیرو  بهار  -

ا  شددنیدنت تعج  کرد... اون خبر نداشددت ا   مین خوردنت... دروغ گفتی 
 که تو رخت کن خوردن  مین...

 
-... 
 

 تیونی به با وش میده: با تومم نفس... کار این پوفیو ه؟؟؟
 

ی مالح ه بوده... بنصددوص جایی که یه  ن و هاوش کمتر  مانی بددهن و ب
 حضور داشته باشه...

 



  784 

 

شن هاوش اونو ول میینه و بران بار دوم  و تی بران بار دوم گونه هاش خیس می
 تو عمرسی و چند سالت عرض چند دیقه حمله ور میشه سمت ارسالن...

 
 
 
بی شددرن تنها و م لوم گیر آورده بودیت؟؟؟ چه مرگت بود؟؟؟ هار شددده  -
 دن؟؟؟بو
 

سیده ان رو که  سالن رم میده نفس تر شینه پان چونه ن ار شت اولی که می و م
 هنو  تو شو  آغوشیه که چند لح ه  بل توش بود...

 
 خسته و بی حوصله وارد خونه میشه...

 
عذرن رو بران در رکابت نبودنو  بول  به بود و نسددرین هیچ  امرو  پنجشددن

 نمییرد...
 

کی که بود... پنجشنبه رو باید در رکاب مادر حاضر هر کی هر جا که بود... هر 
 میشد...
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شه ن لبت  ضیحی باید راجب به ورمان رون ابرو و گو نگران این بود که چه تو
 بده...

 
 
 

 به محض ورود هامون میپره ب*غ*لت... آخ که یادش نبود...
 

 اما چیزن که تعجبشو بیشتر کرد حضور آبتین بود...
 

 ب*و*سیده بود... اینجا؟؟؟آبتین... پسر  نی که 
 

 دستی به سمتت درا  کرد و اون رو هم به خودش فشار داد...
 
 دایی برامون شیالت خریدن؟؟؟ -
 
 نه دایی جان... حواسم پرت بود یادم رفت... -
 

 هامون ل  می یه... و دل اون میره...
 
  هر نین حاال... دفعه ن بعد برات دو تا مینرم... -
 



  786 

 

دنیایی رو ا  این رو به اون رو کنه... و تی ب ه باشددی و خوش  یه  ول میتونه
 باور... و بزرگترین تو عت جبران یه فراموشی با دوتا شیالت به ا ان ییی...

 
 
 

 نسرین ا  آشپزخونه بیرون میاد...
 

بالفصله بعد ا  دیدن صورتت یه سیلی مییوبه تو صورت خودش: خدا مرگم 
 دیگه چرا این شیلی شدن؟؟؟بده... اینجا چه خبره؟؟؟ تو 

 
 تو دیگه چرا این شیلی شدن یعنی اینیه هاوشم این شیلی رویت شده...

 
 چیزن نیست مادر من... شلوغت نین... -
 
چی چیو چیزن نیسددت... اون ب ه ام همین شددیلی بود... با کی دعواتون  -

شدددده شددما دوتا؟؟؟ چرا با اون عجله اومدن این ب ه هارو گذاشددتن اینجا 
 فتن؟؟؟ چی شده آخه؟؟؟ر
 

و اونا با هیچ کس دعوا نیرده بودن... بلیه خودشددون ا  خجالت هم در اومده 
 بودن... و تی هاوش تعص  رو ا  شور گذرونده بود...
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تعج  و کمی نگرانی میشددینه جان کالفگی ان که ناشددی ا  ناله هان مادرانه 

 بود...
 

 نفس وسط دعواشون ا  شرکت  ده بود بیرون...
 
 چرا؟؟؟ نگفتن کجا میرن؟؟؟ -
 
 چه میدونم مادر...ب ه ها برین تو آشپزخونه شام شما حاضره بنورین... -
 

صبح تا  سالن: حنا ییم نگران بود میگفت ا   بعد ا  رفتن ب ه ها رو کرد به ار
جا بوده  که آبتین اون عد ا  غهرم  فت ا  ب حاال خبرن ا  نفس نیسدددت... گ

 زن بفهمه...گذاشت اینجا نمینواستن چی
 
که  - بده...ب ه  مده خبر  کار براش پیت او باش... حتمی  باشددده.. نگران ن

 نیست... حاال یه  نه به هاوش میزنم...
 

 و بارن این خانواده نفس کسی بود که نفس داده بود به هامون این خونه...
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 بگو... -
 
 چی شده؟؟؟ -
 
 به تو ربطی داره؟؟؟ -
 
 دن لت و پارمون کردن دیگه... یه  ورت و نیمتم هاوش ببند اون دهنتو...  -

 با یه؟؟؟ میگم چه خبره اونجا؟؟؟
 
 گفتم به تو ربطی نداره... -
 
 هاوش؟؟؟ -
 
 درد... -
 
 هاوش ادا در نیار بگو دختره پیداش شده یا نه... -
 
 تو فیر کن نه... -
 

 یه َاه میگه و تلفنو  طب میینه...
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 ...دست میندا ه و ژیلشو برمیداره

 
مامان من میرم یه سددر اونجا بزنم... و بل ا  اینیه ا  آشددپزخونه بیرون بیاد  -

 میزنه بیرون...
 
 
 

 ترانه بی تابه و حنا عصبانی: چی کار کردن ارسالن؟؟؟ چی کار کردن؟؟؟
 

 گریه ترانه غریبه واسه چند ساعت بی خبرن...
 

 هاوش با وشو میگیره: آروم باش حنا...
 
چه طورن؟؟؟ نفس سددده رو  تو ت  سددوخت من احمگ  آروم باشددم؟؟؟ -

نفهمیدم چه دردشدده... شددما که نمیدونین... شددما نمیدونین نفس چیا ا  سددر 
صرن  سال تمام دارو م سه  برونده... خدا کنه بتونه دووم بیاره... هاوش نفس 
نیرد و مشدداوره نشددد که آخرش با یه حما ت به اینجا برسدده... نفس سدده رو  

دوره کرده... تو تنهایی.. تو ت ... نفس سدده رو  مرده و  نده  تموم گذشددته رو
 شده... هرثانیه... هر لح ه... من نفهمیدم... وان... وان...
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خیز برمیداره سمت ارسالن اما وسط راه تو ب*غ*ل هاوش اسیر میشه: به خدا 
به اون رو ا هرگز هرگز  یاد... اگه برگرده  به خدا اگه بالیی سددرش ب ارسددالن 

 میبنشمت...ن
 
 
 

شت پچ پچ میینه:  سرشو میاره پایینو تو گو شارش میده...  هاوش به خودش ف
سالم  صحیح و  شیلم... نفس  شه خ آروم باش عزیز دلم... آروم... چیزن نمی
صبح تا  شیم... یه آدم بالم یه  ست که بنواییم نگرانت ب برمیگرده... چیزن نی

 ش  بران خودش بوده این نگرانی نداره که...
 
 
 

 بی تابانه سرشو تیون میده و ا ش جدا میشه...
 

 پشت دستشو خشن مییشه پان پلیت...
 

 حرکتان عصبیت هاوش رو هم عصبی میینه...
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درحالی که مچ هر دو دسددتت تودسددتان  ون هاوش اسددیره ... و با انگشددت 
شو باال  سر شیت  ست لطیف و خیس ا  ا شت د شه پ صت اون نوا ش می ش

تا بتونه تو چشمان همسرش نگاه کنه و همه ن دردشو بهت تزریگ کنه:  میگیره
چه رو ایی رو ا   ما  یدن  ند یدن... تو نبودن... تو  ند نه... تو  هاوش...  نه 
سرگذروندیم...  سم مینورم... که تو تمام اون سه سال یه ش  راحت و بدون 

ه... همون کابووس ا  سددر نگذروند... یه شدد  نشددد ا  خواب نپره و جیم نزن
کاب*و*س خواباروهم با آرام بنشان  ون مییرد... هاوش سه سال تموم  نده 
بود و راه رفت و غذا خورد و درس خوند و کار کرد بدون اینیه  نده باشددده... 
بدون اینیه بفهمه اطرافت چه خبره...یه اسیلت بود با یه الیه روکت ا  پوست 

لد بود ادان  ون بودن در بیاره.... هاوش که بلد بود ادان  نده هارو در بیاره...ب
 نفس اگه برگرده به اون رو ا میمیره... نفس تا ه برگشته بود به جمب  نده ها...

 
شاید خیلی بزرگ نباشه  سم و غاهر کارت  سمت ارسالن: ارسالن ا برمیگرده 

 اما توش یه عالمه کاران بزرگ بران نفس کردن... نفس دوباره نمیر... نمیر...
 
 
 

رش فرو میره تو سدینه ن هاوش و هگ هقت خیلی شدبیه هگ هقی که امرو  سد
 صبحم تو سینه ن اون خفه شده بود...
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و این چند ش  عجی  شبیهز شبیه که رضایت نامه ن پیوند اعضان آبین امضا 
 شد و بعدش نفس گم شد...

 
 شبایی که آماج استرسن و تنت...

 
 ..شبایی که توهین و دعوا به سوغات میارن.

 
 شبایی که رو به مرگن ا   ور اضطراب و نگرانی...

 
 
 

و سه شبانه رو  بود که تهران  یر پاهان ارسالن و هاوش و اردالن و سام سانت 
 به سانت  دم  ده شده بود...

 
 سه رو  پیت بود که و تی به موبایل نفس  نه  دن صداش ا  تو خونه اومد...

 
 
 

 نمونده که گشته نشه... سوراخ سنبه و بیمارستانی
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 اشنایی تو کالنترن نمونده که به کمک طلبیده نشده باشه...
 

 اما نفس همون  طرست که بنار شده و رفته هوا...
 
 
 

 حنا پوست شده و ترانه استنون...
 

 هاوش برادرن ها رو فراموش کرده و خراب شده رو سر دوست ترینت...
 

 ی هم دهن شده با حنا...ترانه ادبو فراموش کرده و بران فحاش
 

 اردالن بزرگتر شده و نیوهت کرده...
 

 استاد اما... با سیوتت بدترین تنبیه رو براش در ن ر گرفته...
 

 شاید اگر این  ضیه برمال نمیشد و را  میموند کار به اینجا نمیرسید...
 

 شاید رفتن اون بهتر ا  دربه در شدن نفس و همه بود...
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 شددنه عجی  راه لیز خوردن میدونسدددت و باألخره لیز  این ماهی کوچیکز 

 خورده بود...
 
 
 

ست میگه  سته ا  گریه: هاوش را سته ا   نه  دن رو میینه به حنان خ ترانه خ
 شاید وا عًا رفته ترکیه...

 
 مزخرن نگو تران... اون بمیره ام نمیره  یر یوق اون پیرمرد... -
 
 ه...ولی خودش به هاوش گفته که مینواد بر -
 
 اونطورن گفته هاوشو ا  سرش وا کنه... -
 
 اما حنا دیدن که پاسپورت و هیچ کدوم مدارکشم نیست... برده با خودش... -
 
 ترانه موبایلت اینجاست لباساش اینجاست... -
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مگه نمیشه ا  اون ور لباس خرید... خوب موبایلشم جا گذاشته که البته اون  -
 ن نمیینه...ور مبره بردن و نبردنت توفیر

 
 اصاًل مگه با پاسپورت فقط میرن ترکیه تران... -
 

 و این جمله هردو رو ساکت میینه...
 

 چند لح ه سیوت...
 

 و بعد هردو باهم تقریبًا داد میزنن: میالد....
 
 
 
 شمارشو دارن؟؟؟ -
 
 موبایلم خرابه... -
 
شم - سیفون ضان خدا این موبایلو بندا  تو چاه توالت  .... بیت تران محض ر

 الا ل اینطورن خیالمون راحته موبایل ندارن...
 

 با م هردو باهم به حرن میان: موبایل نفس...



  796 

 

 
 بدو بیارش... -
 
 
 

بایل میره رو اسددپییر.... تا ترانه ن بیتاب تر ا  حنا هم بشددنوه این میالمه  مو
 رو...

 
د تا اب بوق اول به دوم نرسیده با صدان تا همیشه محزونت جواب میده: سالم

 نون  یرکبابم...
 
 سالم میالد... -
 
 نفس؟؟؟ تویی؟؟؟ صدات خوب نیست... -
 
 میالد حنانه ام... -
 
 حنا؟؟؟ چیزن شده؟؟؟ نفس کجاست؟؟؟؟ -
 

 و این یعنی نفس پیت اونم نیست...
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د...چیزن نشده...اشیال داره بنوام با دوست  دیمیم  حنا به من من میوفته: چ

 گپ بزنم...
 
که نه حنا... ولی این و ت ش  تو تهران که  اعدتًا تو باید خواب پادشاه  البته -

با این صددددان نزار و  یل نفس؟؟؟  با با مو باشددی؟؟؟؟ اونم  یده  هفتمم د
 لر ون؟؟؟ چی شده حنا؟؟؟

 
 میالد... -
 
حنا میگم چی شده... نفس کجاست حالت خوبه؟؟؟ اصاًل گوشی رو بده  -

 بهت مینوام صداشو بشنوم...
 
ست... د سوارن که دال دال جواب نمیده: میالد نفس نی شتر  ل به دریا میزنه...

 گم شده...مینواستم ببینم پیت تو نیست...
 
شه.... چرا باید این همه راهو  - شده با ست... مگه مداده که گم  یعنی چی نی

 بیوبه بیاد تا اینجا؟؟؟
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یم اوضاع یراستت نمیشه پشت تلفن گفت...  ضیت ییم مفصله....اینجا  -
به هم رینته... سدده رو ه نفس پیداش نیسددت...  مین و  مانو به هم دوختیم 

 نتونستیم پیداش کنیم...خیلی نگرانشیم میالد...
 
-..... 
 
 میالد؟؟؟؟ اونجایی؟؟؟؟ الو... الو... -
 
اینجام حنا... من اینجا مشددیل  انونی پیدا کردم فیر نمیینم بتونم فعاًل ا   -

... به محض اینیه بتونم میام اونجا... حاالم تلفنو  طب کن کشددور خارج شددم.
 نه بزنم خونه... باید بدونم چی شددده... تا بیام اونجا دلم داغون میشدده ا  

 نگرانی...
 
 باشه فعاًل... -
 
 
 

ستت یه نگاه  سلی کنار د شی رو  طب میینه و در حال پرت کردنت رون ع گو
 میینه... خصمانه هم نثار ارسالنز ساکت این رو ا
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 کجاست پس این لعنتی... -
 

 لعنتی ترانه بیشتر عجز داشت تا بیراه...
 

 حنا پووفی مییشه: حاال خر بیار با الی بار کن... جواب اینو چی بدیم...
 

 و سرشو میگیره بین دستاش...
 
 
 

 و سؤالز این آ ا میالد کی هستز اردالن  اطی میشه با صدان  نه تلفن...
 
حناسددت که فرصددت جوابو میده به ترانه و خودش میره تا خودش جواب بده  و

 تلفن میالدرو....
 

 و سنت نیست فهمیدن نسبت کسی که طرفشو نون  یر کباب صدا میینه...
 
 
 

***خسته و  ار ا  فیر کردن و به نتیجه نرسیدن... ا  غصه خوردن و به درمون 
 نرسیدن... ولو شدم جلون تلویزیون...
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 یم ا  برنامه ان که بتونه ن رمو جل  کنه...در
 
 
 

 صدان در میاد... مت رج  سرایدار ویالست...
 
 ببنشید خانم بی و ت مزاحم شدم... -
 
نداختمو و  - یه هفتسدددت لنگر ا خواهت میینم... نگین این حرفو... منم که 

 شمارو ا   ندگی سا ط کردم... چیزن شده؟؟؟ کارن داشتین؟؟؟
 
که کار ندارم... آ ا  نه  دن دارن با دوسددتاشددون تشددریف میارن  نه واال من -

 اینجا... گفتن بیام ببینم کم و کسرن هست تهیه کنم...
 
 
 

و آ ا همون پدر سایناست... صاح  ویالیی که خبر نداره من یه هفتست توش 
 اتراق کردم...
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 فردا جمعست و بی شک بران فردا برنامه دارن...
 
 
 
... خوب -  بفرمایید داخل... منم داشتم وسایالمو جمب مییردم برم...از
 

 و من رو کاناپه ولو بودم...
 

 و من  صد  بلی بران برگشتن نداشتم...
 

 ومن همین االن تصمیم گرفتم ویال رو بران صاحبت خالی کنم...
 

بی شک هیچ وجه اشتراکی بین من و پدر ساینا که ا   ضا یه سی سالی ا  من 
 وجود نداشت... بزرگتر بود

 
 
 
 این و ت ش  مینوان برن دخترم؟؟؟-
 
کدوم و ت ش  مشتی... هوا تا ه داره تاریک میشه... تا ه پیاده نمینوام برم  -

 که ماشین دارم...
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تا برن برسددی به تهران که آخر شدد  شددده... ماشددینم که داشددته باشددی االن  -

 خطرناکه بیرون رفتن یه  ن جوون تو این جاده...
 
نگران نباش مشددتی من عادت دارم به این و تا و تنهایی رفت و آمد کردنا...  -

 چیزن نمیشه... شما برو به کارت برس.. منم میرم وسایالمو بردارم...
 

شتی و لپ تاپی بود که اون رو  با خودم برده  سیله ن من همون کوله پ و تنها و
 بودم شرکت...

 
 
 
 
 

 و برخالن انت ارم خونه سوت و کور نیست... درو با  میینم
 

 چهار جفت چشم حیرون دحیرون منه...
 

 و من تعج   ده ا  حضور غری  آدمی که نباید اینجا باشه...
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و ارسالن شاید تنها کسی باشه تو دنیا که دوست ندارم دیگه پاشو بذاره تو این 
 خونه...

 
 
 

سیه که به خودش میاد و با گر سمتم: آجی... کجا بودن ترانه اولین ک یه میدوه 
 مردیم ا  نگرانی...

 
نه بران پرت کردن خودش تو ب*غ*ل  که وارد میی تیون مینورم ا  نیرویی 

 من...
 

 و ترانه ا  همون رو ن که تونست حرن بزنه منو آجی صدا کرده...
 

 و شیرین شاید نامادرن بود اما نامهربونتر ا  مادر خودم نبود...
 

 ه ترانه یاد داد منو آجی خطاب کنه...اون بود که ب
 

و من بهت خبر داده بودم که میرم ویالن بابان سدددارینا... چرا باید نگران من 
 شده باشه؟؟؟

 
 



  804 

 

 
 آجی کجا بودن؟؟؟ کشتی مارو ا  نگرانی که... -
 

 و من فرصت نمیینم تا جوابشو بدم..
 

ره شه... با وم میترانه با همون شدتی که پرت شده بود تو ب*غ*لم عق   ده می
 تو پنجه هایی که شاید به اندا ه ن خود منم  درت ندارن...

 
کدوم گورن  گاهت: احمگ بیشددعور  با تیزن ن نه  تل میی بانی   نان عصدد ح

 بودن؟؟؟
 

 گیجم... من خبر داده بودم به ترانه: حنا من...
 

 و کشیده ان که میشینه رو صورتم مانب میشه ا  ادامه صحبتم...
 

 م... کارن نیردم که م*س*تحگ این کشیده باشم...گیج تر میش
 

هاوشی که ا دامشبه مو ب نبود بران جلوگیرن ا  سیلی خوردنمد دست حنا رو 
 که داره با ومو فشار میده ا  من جدا میینه...
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 انقدر گیجم که حتی دستمم نمیره رو جان سیلیت...
 

   گردن من...دستشو ا  تو دست هاوش بیرون مییشه و آویزون میشه ا
 

 و دستان آویزون ا  طرفین من ا  جاشون تیون نمینورن...
 

 اینجا چه خبر بوده؟؟؟
 
 
 

 صدان هگ هقت که میاد تیون مینورم...
 

دست میگیرم به ساعد دستاشو ا  خودم جداش میینم: چته حنا؟؟؟ چد...چی 
 شده؟؟؟

 
ست غیبت - شده؟؟؟ تو یه هفت سی چی   ده و هممونو جون به  تو ا  من میپر

 سر کردن حاال اومدن میپرسی چی شده؟؟؟
 
 حنا منیه خبر داده بودم کجا میرم... -



  806 

 

 
 گرد میشن چها جفت چشم: خبر داده بودن؟؟؟

 
 آره... -
 
 به کی؟؟؟ -
 
 به ترانه... -
 
 به من؟؟؟ کی؟؟؟ کجا؟؟؟ -
 
 
 

 دیدم...رو میینم بهت... ولی من پیغام ارسال شد رود رو گوشی ساینا 
 
همون پنجشددنبه ن هفته ن پیت... با موبایل سدداینا بهت اس دادم که دارم  -

 میرم ویالن اونا... موبایل خودم جا مونده بود خونه...
 
ساینا تو این یه  - شیم... گوشی  دروغ نگو نفس جایی نموند که ما  نه نزده با

 بی...هفته خاموش بود...  نه  دیم خونشون گفتن با مامانت رفتنه د
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و سدداینا و تی رفتم سددراغت تا کلید ویال رو ا ش بگیرم گفت که شدد  پروا  

 داره...
 
همون ش  رفته دبی... در ضمن حنا خانم من نیا ن به دروغ گفتن ندارم...  -

یه نگاه به موبایل ترانه مییردین نه خودتون اینطورن اسیر میشدین نه منو متهم 
 به دروغگویی مییردین...

 
سر این حنارو م صبانیه و گریه میینه: تران تورو  رآن یه بالیی  یینه به ترانه... ع

 موبایلت بیار  بل ا  اینیه یه گند گنده بزنه... منیه مردم تو این یه هفته...
 
 
 

 حگ داشتم تعج  کنم ا  اینیه منو به حال خودم گذاشتن...
 

سم مبنی بر اینیه چند رو صل اونا کاًل پیام حاون التما ا  ن منو با دردا و بدر ا
 فیرام تنها بذارنو نگرفته بودن...

 
 حنا ا  این اخال ا نداره که آدمو با تنهاییاش تنها بذاره...
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شینده بودم:  صدارو ا  هاوش ن شو مییوبه رو میز... من تا حاال این تن  ستا د

 نفس تو ا  این خراب شده هیچ جهنمی نمیرن...
 

 هاوش بددهن هم نبود...
 
 تو بران من تصمیم نمیگیرن... مینوام برم... هاوش -
 
 نه نفس... اونی که باید بره تو نیستی... اون نامرده... -
 

و با دستت اشاره به ارسالنی میینه که دست به جی  و پشت به ما داره من ره 
 ن بیرونو نگاه میینه...

 
اه نگگویا ا  لفظ نامردن که ا  دهن پسددرعموش بیرون میاد خوشددت نمیاد که 

 اخم آلودشو میده به ما...
 
 هاوش چرا انقدر بی منطگ شدن تو آخه؟؟؟ من چی کار به بقیه دارم؟؟؟ -
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گاه  مه: نمیبینی؟؟؟ داد عدی له ن ب که تو جم یادآورن دردن  گریم میگیره ا  
صادر کرده... باید آبتینم بدم به باباش... دیگه اینجا چیزن ندارم که  شو  حیم

 برم... پابندم کنه... مینوام
 
 
 

و همون شبی که برگشتمو با میالد حرن  دم گفت که اگر جام خوب نیست... 
اگر  ندگیم امن نیست... اگر چیزن کمه... اگر چیزن اضافست... اگر تحملم 

 سر اومده ...اگه صبرم کم اومده....
 

شت... گفت تا عمر داره  و هزارتا اگر دیگه ...برام دعوت نامه میفرسته تا برم پی
 وکریمو میینه...ن

 
 
 

 و ده رو ه که من درگیرم با هاوشی که ب ه شده و اصرار داره رو خواستت...
 

 میگه نرو...
 

 نمیگه نرو... دستور میده نرو... خبر میده نمیرن...
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 اصرار داره که ارسالن سهامشو بفروشه به اونو خودش بره...
 
 
 

 و من داغونم...
 

خاطره بدترینم برام  نده شددده و هرشدد ز من  راره پسددرم بره و من میمیرم... 
 کاب*و*سه... این رو ا من پرم ا  ش  گریه...

 
 
 
پاش وان میسددم... گفتم  - بدم  تا ا هت دادم  یه  ولی ب نه نفس... همون اول 

به حرفم گوش  ید  با برادرم... برادرم میمونم... تو خواهرمی... من بزرگترتم... 
ن   کنی... فیر رفتنو ا  سددرت بیرون نا ج نار منو ح یذارم ا  ک کن... نم

ضا رو تحمل  بنورن... بران آبتینم دوباره ا دام میینیم... اگه ام نمیتونی این ف
 کنی ارسالن سهامشو میفروشه به من خودش میره...

 
یدو ن حواسدددت هسدددت کسددی تن  - اووون... یواشددتر برادر... میبرن م

 نمیینه؟؟؟ من سهام بفروش نیستم...
 

http://www.roman4u.ir/


 811 ستیدر جگر خار

 
 

 ن ده رو  ده هزار بار گفته که ا  میدون به در نمیشه....و تو ای
 
 
 

 و هاوش بران بار نمیدونم چندم خیز میگیره تا خراب شه رو سرش...
 

 دست و تن اردالن مانب میشه بین و اون رسیدن به هدفت...
 

ص  غریبت برام حیرت آوره...... اون داره بران  صرار عجی  و تع و این همه ا
 و برادریهان خودشو دوست ترینت...من پا میذاره ر

 
اون راست گفته بود که اگر بذارم برادرترین میشه بران منی که ارسم خوابیده تو 

 آغوش خا  سرد...
 
 
 

شه: خیله خوب تو نمیرن... منو نفس باهم ا   شه و نفس عمیگ میی صان می
 این شرکت میریم...
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 و این حرن یعنی چی؟؟؟
 

 ی هاوش؟؟؟اردالنه که میپرسه: یعنی چ
 
 یعنی من سهاممو میفروشم و سرمایمو مییشم بیرون.... -
 

و سهام اون چیزن حدود چهل درصد کل سهام شرکته... اون بزرگترین سرمایه 
 گذار این شرکته... و رفتن اون ا  این شرکت یعنی  وال دوبارش...

 
 و این شرکت نهالیه که استاد محبوب من با دستان خودش کاشت...

 
 همه ن عمرشو پان این شرکت صرن کرد... اون

 
 ثمره ن عمرشه این شرکت...

 
 براش حیم خود همین هاوشو داره...

 
شه بزرگترین نامردن  شرکت تموم ب ضرر این  سالن اگر به  اتفا ان بین من و ار

 در حگ استادم میشه...
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 و من اینو نمینوام... نمیذارم...
 

ه جلسه داره با چند نفر... ترس میوفته سراغشو میگیرم... خانم شیرن میگه ک
 به جونم... نینه بنواد حرفاشو عملی کنه...

 
به ان...  که خانم شددیرن میگه: مهمونان مهندس غری تا ت  میرم سددمت ا

 خواستن کسی مزاحمشون نشه...
 

 توجهی نمیینم به حرفاش... دستان هاوش تو دلم رخت چنه میزینن...
 

 ن این جمب بشم...من نمینوام عامل ا  هم پاشید
 

نمینوام شددرکتی که اسددتاد براش  حمت کشددیده و آر و به پاش بذل کرده به 
 دست غیر بفته...

 
 من فاصله ان با دیوونه شدن ندارم...

 
 در میزنم و بدون اینیه ابن ورود بشنوم داخل میشم...
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سر دیگه برمیگرده سه تا  ستاد و اردالن  شو ا سالن و هاو  طرفم... به غیر ا  ار
 یییشون ماهوریه...

 
شه...  سی مزاحم ن شیرن گفته بودم ک شر میزنه: مهندس من به خانم  هاوش ت

 بهتون نگفتن؟؟؟
 
 گفت... اینجا چه خبره هاوش... -
 
 مهندس لطفًا بیرون باشید بعد ا  جلسه تشریف بیارید حرن بزنیم... -
 

که این رو ا احوال  برام مهم نیسددت که اون مردان اتو کشددیده  ل  دن به منی
خودش و دلت و غاهرش خوش نیسدددت... و یه گودن و سددیاهی بزرگ دور 

 چشماش داره...
 
سی که دارن دیونت میینی... چه  - سم... نف ستم... نف هاوش من مهندس نی

 خبره اینجا؟؟؟؟
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 میاد جلو و با ومو میگیره...

 
 مییشه...

 
 نمیرم...

 
 هاوش دارن چی کار میینی... -
 

رو ه که من دارم بهت التماس میینم بی خیال این لج و لجبا ن ان بشدده چند 
 که شروع کرده؟؟؟

 
 دارم سهاممو میفروشم.... حرفی دارن نفس؟؟؟ -
 

 با ومو ا  تو دستت بیرون مییشم... نمیدونم چرا درد میینه...
 
 آره دارم... نمیفروشی... -
 
 چرا اونو ت؟؟؟ -
 
 چون من ا ت خواهت کردم... -



  816 

 

 
شان من توجه کردن؟؟؟ برو بیرون نفس بذار کارمونو تموم  - مگه تو به خواه

 کنیم... و ت آ ایون داره تلف میشه...
 
 هاوش... -
 
 بیرون نفس... -
 
 هد... -
 

اسددتاد میبره کالممو: دخترم هاوش تصددمیمشددو گرفته... خودتو ابیت نین... 
 برسیم... کمی صبور باش و بیرون باش تا ما با آ ایون به نتیجه

 
 
 

ست میگه بابا نفس... بیرون منت ر باش تا  شه: را صندلیت جاگیر می هاوش تو 
شه  شن همه چی تموم می ضا ب بیام باهم بریم... چیزن نمونده... این برگه ها ام

 میام...
 

 و به برگه هان تون دستت اشاره میینه...
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 اردالن سر تیون میده...

 
 
 

 میینه؟؟؟ با این سرعت داره تصمیمشو عملی
 
 نه... -
 
 نفس... -
 
 تو اون سهامو نمیفروشی... منم ا  اینجا نمیرم... -
 

سددیوت میشدده وحس میینم بادز یه لبنند ا  رو لبان ارسددالن رد میشدده... اما 
 لبنند استاد چیزن نیست که شبیه باد باشه یه بشه انیارش کرد...

 
 اون جوونیشو گذاشته پان این شرکت...

 
 ه دست غیر بیفته...من نمیذارم ب

 



  818 

 

کاش به جان این همه برچسددبی که ا  در و دیوارشددهر باال میرن و همه تبلیم 
 لوله و چاه با کنی میینند یییشونم تبلیم دل با  کنی بود...

 
 دلم عجی  گرفته این رو ا...

 
 
 

 فردا آبتین میره و من کارن ا  دستم برنمیاد...
 

 ارن نقت  فس رو برام با ن میینن...تو شرکتی کار میینم که درو دیوارش د
 

 این رو ا حتی باشگاه رفتن و توپ  دنم ا  غصه فارغم نمیینه...
 
 
 

 این رو ا پرم ا  ش  گریه...
 

 اما دریم ا  یه  طره اشک...
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هرچی من بیشتر گریه میینم فلک بیشتر خوش خوشانت میشه گویا... بیشتر 
 سر به سرم میذاره....

 
بهم گفته بود و تی گریه میینم چشمام غوغا میینن... خواستنی میشن...  ییی

شایدم کس دیگه... ولی به  ساینا...  شاید  شبنم بود یا محبوبه...  ست  یادم نی
گمونم این چرخ نامردم باهاش هم عقیدسددت... و چشددمان منو خواسددتنی 

 مینواد...
 

 من دیگه چشمامو خواستنی ننواهم کرد...
 

 ریه نمییردم کمتر سرجنه داشت باهام...رو ایی که گ
 
 
 

گریزونم ا  نگاههان مردن که این رو ا فراریم ا  تنها شدددن باهت...ا  نگاه به 
 چشمهاش...

 
شه تحلیل میینم... ایراد میگیرم... انتقاد  بول  سالم میدم... حرن میزنم... نق

 میینم... اما حتی بران لح ه ان نگاش نمیینم...
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یا غاهرم آرومه  به دن یه مرده... و مردا  یه خاطره ن گس... اون  و درونم پر ا  
یک  یه ت ندگی من  مد تو   مدن بران ش*ه*و*ت چرونی... و هر مردن او او

 بزرگ جلون این اعتقاد من  د و رد شد...
 
 
 

 ا  هاوش دلگیرم...بهم  ور گفته... عقیدشو تحمیل کرده... مجبورم کرده...
 

 به نرفتن کرده یا من اونو راضی به موندن...نمیدونم اون منو مجبور 
 

به هر حال باهاش  هرم...نگاش میینم و تی حرن میزنم... و تی نقشه تحلیل 
 میینم... و تی ایراد میگیرم... و تی انتقاد  بول میینم... اما ا ش دلگیرم...

 
ودم  هرم دخ من یاد گرفتم که  هرا و نا ام خریدار نداره پس نا  نمیینم... و تی

هه و  تا هام کو له  ندم... و تی  هرم جم یدونم و دلم... و تی  هرم نمین م
ضددرورن... و تی  هرم با همه حرن میزنم اما سددرم تو ال  خودمه... و تی 
 هرم کسددی تو خلوتم جا نداره... کسددی اجا ه ن مهربونی کردن و مهربونی 

 خواستن نداره...
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شو نگاه میینم...به هر حال اون راه خوبیه بران گریزا  نگاه به مردن که  اما هاو
همه ن ترس من دیدن لبهاشدده... مردن که اولین ب*و*سدده ن عمرم رو بهم 
هدیه نیرد...  د تو صددورتم... مثل سددیلی... که به جان صددورتت  لبتو درد 

 میاره... عقلتو ا  کار میندا ه...
 
 
 

شم... همه ن نیته هایی که ال م بود رو گفتم. شه صان می ..چیز مبهمی تو نق
سباتم  شه نبود... همه ن محا شتباهیم تو نق ست اما ا نموند... حالم خوب نی
ست و من تحملت میینم... اما  ضا خف سته که این ف ست بود... در ست در در
من منم... من کارن رو که به عهده میگیرم درسددت انجام میدم... بهانه ها رو 

 دارم...هر چقدرم که مقبول و محیم باشن  بول ن
 

 نقشه رو جمب میینه: عالیه نفس خسته نباشی...
 
 ممنون... کار ندارن من برم؟؟؟ -
 
 نه دستت درد نینه... -
 

 مهربونه... مواغبه...نگرانه... برادره... اما سربه سرم نمیذاره...
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 بی شک حنا براش گفته که این رو ا چطور باید بامن تا کنه...
 

خداحاف ی که حیم ادبه... و جز به و ت ضرورت و اونی که جز مو ب سالم و 
 دیهد نمیشه...

 
 کم حرن بود و کم حرن تر شده...

 
 شاید اونم با من  هره...

 
سر ت و  شاید به جرم  صله ان که انداختم بین اون و هاوش...  شاید به جرم فا

 مال خودم کردنز برادرش...
 
 
 

 و ترانه امش   راره بریم بیرون... وسط اتاق یادم میفته که من و آبتین
 
... راستی هاوش... -  از
 

 چند رو ه که اسمت رو لبام نیومده؟؟؟
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انگار اونم داره آمار این چند رو ن رو که اسددمشددو صدددا نیردم... بوق میزنه: 
 جانم؟؟؟

 
 نگاهت ریسه بندن شده...

 
 ..امرو  میشه بیام دنبال هامون؟؟؟ با آبتین  راره بریم بیرون. -
 

 نگاهی به ارسالن میندا ه...
 
 خ  راستت هامون ا  دیرو  مهمون مادر بزرگشه... -
 

 این نگاه گذرا به ارسالن یعنی مهمون نسرینه...
 
 باشه اشیال نداره باشه بران بعد... -
 

 و بعدن وجود نداره بران این فرصت... امش  آخرین شبیه که آبتین پسر منه...
 
 
 
ناراحت بشددده ا  اینیه یه شددد  نوش بره بیرونو خوش  فیر نمیینم - مامان 

 بگذرونه...
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یه:  نام ناطبت ارسددالن  هاوش هنو  سددرسددنگین و اخم آلوده و تی م

 مطمئنی؟؟؟؟
 
 اوهوم... -
 

 و اون تو طل  کار بودن کم نمیاره...
 
 میتونی برن ا  اونجا برش دارن؟؟؟؟-
 
 جونو تو جریان بذار... آره... فقط بی  حمت یه  نه بزن نسرین -
 

 سرتیون میده: باشه...
 
 مرسی... -
 

 و میرم...
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و من تا دوست دارم اون مرد  ون هییلی رو که  ورشو نشونم داده تا ابد نادیده 
 بگیرم...

 
اون دیگه خوش  امت نیسدددت... مردیه بزرگ وترسددنا  و پر  ور که خیلی 

 راحت میتونه به یه  ن چیره بشه...
 

 دوستبه اسم 
 
 
 

 دوست ترینم...
 

 رو ن اگر شنیدن مادر نبودم... رو ن...
 

 مهربونم باور نین...
 

 که تو کودکانه ترین گریه هاتو توآغوش من سر دادن...
 

 که اولین خنده هات رو به رون من  دن...
 

 که اولین  دمهات رو بران آغوش من برداشتی...
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 تقصیر من نبود که نشد...
 

 انقدر سعادت نداشتم که بالیدنت رو تو شیمم حس کنم... که
 
 
 

 آبتینم...
 

 من تورو به دنیا نیاوردم... تو منو به دنیا آوردن... تو و آبین...
 

 نمیدونم چیزن ا  آبین تو بهنت دارن یا نه... اما تو و اون شدید آغا  من...
 

 به عدم سپردید عدم من رو...
 
 
 

 عزیزترینم...
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 دوستت داشتم... و دارم... تا ابد... بدون

 
 حتی رو ن که من نباشم و تو باشی...

 
 
 

 پسرکم...
 

جدام کرده  که خودت ا ش  عدمی خواهم پیوسدددت  به همون  که برن  فردا 
 بودن...

 
 به نیستی مطلگ... به پوچی...

 
 خیلی... خیلی سعی کردم محیم باشم...  ون باشم...

 
 قدیر سزایی جز خستگی خودم نداشت...اما... تو  ندگی من جنه با ت
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ی... کی... و با چه لحن و چه  بونی بهت خواهد گفت که  اییده ن  نمیدونم کز

 من نیستی... پسر من نیستی...
 

 و به چه نیتی این بی رحمی رو مرتی  خواهد شد...
 

 اما بدوندتو تا دنیا دنیاست پسر منی...
 

 ا  من... میگن مال من نیستی... میگیرنت
 

 اما... تو تا ابد مال منی... تو پسر منی...
 
 
 

 میرن... و من میمیرم...
 

 و من تو این مرگ به انت ار میشینم...
 

پان  با  یار خودت...  به اخت به انتناب خودت...  یان...  تا رو ن که خودت ب
 خودت... با میل خودت...
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ت یک رو  بعد ا  نمیدونم شدداید خیلی دور نیسددت اون رو ... و شدداید درسدد

 مرگم...
 

آبتینم هرکدوم که شدددد بیا... اگر جوان بودم بیا...اگر پیر... اگر سددنه سددردن 
 بودم بیا...

 
 یک بار دیگه مامی صدام کن...

 
به رخم  با صددددان مردونت سددالم کنی...  بل ا  اینیه بزرگیتو   بل ا  اینیه 

 بیشی مامی صدام کن...
 

صدددان بم و مردونتو به رخم بیشددی... سددالم  بعد با هرعنوانی که خواسددتی
 کن... مامان بگو...

 
 اما  بلت ا  مامی کودکانت شهدن بریز تو کامم...

 
سرت  سوخت... تو ح شیدنت خواهم  سرت دیدن  د ک شه تو ح که من تا همی

 بالندگیت... مرد شدنت... عاشگ شدنت...
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شهان  شه که بگم تو آر ون رو ن که به تن سشاید احمقانه با یم نوجوانی تو بر
 دمیسو م...

 
 
 

 آبتین تو رو  سم به تلنی این لح ه ن خودم دخیلی تو انت ارم نذار...
 

 منو گ*ن*ا*هیار چیزن که توش نقت نداشتم ندون...
 
 
 

آبتین بدون اگر میلیون بار به دنیا بیام و بدونم بهان داشددتن تو وتنها راه رسددیدن 
که ا  سر گذروندم... ا  دست دادن چیزاییه که  بهت فقط همین  ندگی سنتیه

سم به مادرانه هایی که تو وجودمه و تو این لح ه داره نابودم  ست دادم...   ا  د
میینهد تمام اون میلیون بار این  ندگی و تورو انتناب خواهم کرد... حتی اگر 

 تو منو ننوان و انتناب نینی...
 
 
 

 منو مقصر میدونی... بیا... برگرد... اما نه تا و تی که
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 من تورو ا  مادرت جدا نیردم... من تورو ننریدم...

 
 من فقط بهان داشتنت رو پرداختم...

 
 
 

میدونم که ماه پشت ابر ننواهد موند... و تو خواهی فهمید تمام اون چیزن رو 
 که باید...

 
 ورو ن اونقدر بزرگ خواهی شد که بتونی  ضاوت کنی و تشنیص بدن...

 
سیدن که جدا کردن تو ا  من ناعادالنه ترین کارن بود رو ن  که به این نتیجه ر

 که در حقم شد برگرد...
 

 حتی یک  رن بعد ا  مرگم...
 
 
 

 آبتینم عزیزن... به چند دلیل...
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 اول اینیه چون مادرانه هامو بیدار کردن... چون پسرمی...
 

 دوم اینیه هم آبتینی و هم آبین...
 

 چهرت شبیه ارسه... سوم اینیه شدیداً 
 

 اون عزیزترین...
 

آبتینم تقدیرمانب میشددده یادت بدم اون چیزایی رو که اون بلد بود... مردونگی 
 هایی که اونو کرد اسطوره ن من...

 
باش... همین بران ارس بودن کفایت  باش... آ اده  ما تو هرجا هسددتی مرد  ا

 میینه...
 

 ... و نامرد نشی...بران مرد بودن کافیه فقط هرگز  نباره نشی
 

عزیزم میدونم ویرووس عصددر ارتباطات مسددریه و خطرنا ... اما تو تا میتونی 
ا ش دور بمون... مبتال نشددو به درد مردم این  مونه... بین ماشددینها گم نین 
احسدداسددت رو... اشددیهات رو... گاهی گریه کن...  یاد بنند... آبتینی که ا  

 پیشم میرن بمون...
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 ...همه کسم
 

ستم... ا  محیم  شیمون نی شم... اما پ سته با شی شاید  شم....  سته با شاید خ
بودن... ا  جنگیدن... ا  به چنه و دندون کشیدن تو و آبین... حتی لح ه ان 

 نادم نیستم...
 

 مردترین مرد این رو ان  ندگی سوت و کور اما شلوغم...
 

که وا عی جایی... ا  هر بونی  یدن محیم تو هر لح ه ان... هر  ها رو شددن ت
 باش... و بدون پشیمون ننواهی شد...

 
اگر تو نگاهت من مقصرم... اگر مادرت... اگر پدرت... اگر خدا... اگر همه... 

 بجنه و محیم باش...
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اگر فیر میینی ما  ندگیتو خراب کردیم... خودت بسدددا ش... و بدون تو تنها 
وان... به خودت کمک کسددی هسددتی که خودتو در  میینه و میدونه چی مین

 کن... تو بزرگترین ناجی تو هستی...
 
 
 

 و در نهایت بدون تو هرگز نتیجه ن یک خ*ن*ا*ن*ت نبودن...
 

 تو یک حاصل نا مشروع نیستی...
 

 تو پسر منی...
 

 بذار مردم بگن هرچی که دوست دارن...
 

 تو نامشروع نیستی...
 

 تو عزیز ترین دارایی من تو همه ن عالمی...
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 و منو ببنت که نشد که بشه...
 

 تقصیر من نبود...
 

 تا ابد نگرانتم...
 

 تا ابد دوستت دارم.
 
 
 

 تا میینم نامه ان رو که نمیدونم به دستت خواهد رسید یا نه...
 

 نامه ان کثیف و خیس شده ا   طره هان اشیی که روش چییده...
 

 نه... میذارمت الن کتابی که نمیدونم رو ن خواهد خوند یا
 

 فردا بهت خواهم گفت که این کتاب رو بعد هجده سالگی بنونه..
 

 و تا اون رو  به کسی نشونت نده...
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 رو ن که اگر شیستد صدان شیستنت خیلی بلند نباشه...

 
 که میترسم اون رو  خودم نباشم بران گفتن گفتنی ها...

 
 شاید کسی غیر ا  خودش بنونه اون کتاب و نامه رو...

 
 خونده نشه... شاید

 
 شاید  ودتر ا   مانت خونده بشه...

 
 شاید هرگز نبنشه...

 
 شاید تا ابد فیر کنه که من خریدمت... با پول...

 
 اما گفتنی ها رو باید گفت...

 
 کتابو برمیدارم...

 
 به چهارچوب در اتا ت تییه میدم...
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 سالم نشده که اون ییی تنتو هنو  یه سالم نشده که اتا شون شده اتا ت... یه

 ا  تو این اتاق بیرون بردیم...
 

 حاال اونم داره میره.... دیگه اتا شی هم در کار ننواهد بود...
 

پسرکم خشیله... دخترکشی بشه... کاش میشد به اون رو ا رسیدنشو ببینم... 
 کاش میشد ارس دوم رو ببینم...

 
. نفسم در نمیاد.... اما من تصمیم آه نمییشم... خودش میاد... سینم سنگینه..

 ندارم گریه کنم...
 
 
 

 اونم تو جاش وول مینوره...
 

 میدونم خواب نیست...
 

 میدونه فردا میره...
 

 میدونم دلت رضا نیست...
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 میدونه بران همیشه میره...

 
 میدونم دلت ب گی کردن و بی تابی مینواد...

 
 مرد باشه... من ا ش خواستم... میدونه که باید

 
 ما امش ز فوق العاده ان داشتیم...

 
 
 

یدم  یه... ترسدد تاشددون کوچی نت برا دو یده... این ت تاق من خواب هامون تو ا
 یییشون اون ییی رو شوت کنه پایین...

 
سابگ  ست... اینه که به جان اتاق  ش  خوابی در کار نی ستم که ام ومن میدون

 نجورن چشمم رو امانتی هاوش بود...حنا بردمت اونجا... ای
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حتمًا خلوت خوش آیندن خواهند داشددت به لطف من.... فردا جمعسددت... 
 میتونن تا لنه غهر بنوابن... اینارو به حنا گفتم... جیغی کشید... بنفت...

 
 
 

 پشتت به منه... روش به دیوار...
 

نواد نفهمم متوجه حضددور سدداکتم شددده...سددعی میینه من نفهمم بیداره...می
 ب ست... بی تابه... هنو  مرد نشده... مینواد نذاره من بفهمم...

 
خودمو بزنم به نفهمی اون مرد میشددده؟؟؟ به اندا ه ن کافی بزرگتر ا  سددنت 
نشددده؟؟؟ چه اصددراریه به داغون کردنت... اون یه ب ه سددت که هنو  پنج 

 سالشم تموم نیرده... داره ا  مادرش جدا میشه...
 

بیسددت و چهار سدداله یه حفره ن بزرگ تو وجودم دارم... اسددم حفره ن و منز 
 بزرگ من مادره... اسم ییی ا  حفره هان بزرگ من مادره... یییت...

 
 
 
 خوابت نمیبره؟؟؟ -
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 هم نان فیلم خواب با ن میینه...
 
 آبتین؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 مینوان برات  صه بنونم؟؟؟-
 

 مرد شدم... مردا بدون  صه مینوابن... سرشو تیون میده: گفتی
 
 مردا خودشون  صه ن خودشون دارن... -
 
 من  صمو دوست ندارم... -
 
گاهی همه چی اونجورن که ما دوسددت داریم پیت نمیره... گاهی  صدده ها  -

 ییم تلنن... این خاصیت مرداست که صبر داشته باشن...
 
 من نمینوام مرد باشم... -
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شی ب گی و طفلک من منم نم»  شی... اما اگه ن سرعت مرد ب ینوام تو با این 
 «غصه دورن داغونت میینه...

 
 خ  باشه... میتونی امش  مرد نباشی... -
 
 نمینوام ا  پیشت برم... -
 
 منم نمینوام... -
 
 نمینوام با اون  ندگی کنم... -
 
 منم نمینوام... -
 
 دوست ندارم... -
 
 دوست داشته باشی... باباته... باید -
 
 بابام نیست... -
 
 هست... -
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 دلم مینواد گریه کنم... -
 
 بیا ب*غ*لم گریه کن.. -
 
 نمینوام... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 من مرد شدم... -
 
 گفتم امش  میتونی مرد نباشی... -
 
 تو دوسم ندارن... -
 

 منم... دلم.. دلم... مرد بودن باعث شده چی رو ا  من  ایم کنه...
 
 «نمینوام... نمینوام... مرد نشو...  »
 
 آبتین؟؟؟ -
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 اگه داشتی نمیذاشتی منو ببره... نمینوام برم... -
 
 «تو این همه بی تاب و داغون بودن؟؟؟ من چه کردم؟؟؟» 
 
شمو  - ستم بر نمیاد... تو دیدن من همه ن تال منم نمینوام برن... کارن ا  د

 کردم... من به بابات التماس کردم...
 
 دوست ندارم... اون بده.. مینواد منو به  ور ببره... من نمینوام برم... -
 
ست داره و فیر میینه بهتر ا   - شیال نداره که گریه کنی آبتین... اون چون دو ا

 من میتونه مواغبت باشه داره میبرتت...
 
 دلم برات تنه میشه... -
 

 ب*غ*لم... دستامو با  میینم... گربه وار و غمگین بور مینوره تو
 

 دلم... حالت خوب نیست... رو به انفجاره...
 

 باألخره گریت میگیره... به خودم  ول دادم گریه نینم...
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 ارسم گریه نیرد... و تی مینواستن ببرنت... مثل من...

 
آخرین لح ه... گریه کرد...  بل ا  اینیه چهار پایه رو ا   یرپاش بزنن... مثل 

 آبتین...
 

ستم...  کنارش شت ب*غ*لت میینم... من دختر ریزن نی شم و ا  پ درا  میی
اما درشتم نیستم... شاید بلند باشم... اما الغرم.... و پسرکم انقدر سنت کمه 
شده... من تییه گاه  شده...  ایم  که با وجود تپل بودنت کامل تو ب*غ*لم جا 

 تنهاییان پنج سالگیت... تییه کاه دردایی که حقت نیست...
 
 
 
 مینوان برات کتاب بنونم؟؟؟؟ -
 

 صداش هنو  گریه داره: اوهوم...
 
 اوهوم نه بله... -
 
 اوهوم... -
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اون پسددر منه... بی ادب نیسددت... بران کسددایی که باهاشددون راحته  یدوبند 
نمیذاره... باهاشون راحته... شوخی میینه... پسر پنج ساله ن من بلده شوخی 

 کنه...
 

یفت وسط گریه... بلند میشم و میرم سراغ کتاباش... ا  مینندم به شوخی غر
بین کتاباش کتاب فیل اومد آب بنوره رو برمیدارم... کتاب هرن پاتر داره... و 
اطالعات عمومی... اما من کتابی رو برمیدارم که بارها با اون و آبین تو خیابون 

یه مادر به چشددم  به من  دیوونه ن  بلند بلند خوندیمت... مهم بود که مردم 
 سبک نگاه میینن؟؟؟ نه...

 
مهم این بود که اونا سدده سددالشددون بود... انقدر این کتابو خونده بودیم و ا  
ریتمت خوشدمون اومده بود که حف ت کرده بودیم... مهم این بودکه اونا سده 
سالشون بود و ا  اینیه منم مثل خودشون بلند بلند شعر مینوندم و مینندیدم 

ستیم چیزایی رو که مینواییم شاد بودن... او شیطنتامون نتون ن رو  ما به خاطر 
بنریم... انقدر شددلوغ کردیم و لفتت دادیم تا بارون گرفت و با پنج تا بسددتنی 
شتیم خونه... با یه عالمه چیپس و پفک... و ما خیس بودیم و  ینی میوه ان برگ

شدن... اما من ا  اولم میدو ستم اگر تو غت غت مینندیدیم... اونا مریض ن ن
اون وضددعیت اون بسددتنی رو بنورم مریض میشددم... من همینجوریشددم با 
ستنی خیلی خوب  صاًل کاًل به ب ستنی ینی گلوم چر  میینه... من ا خوردن ب
جواب میدم...اما دوست دارم... بستنی فالوده ان رو بیشتر ا  همه... اون رو  
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ا آمپول نسیبم شد... اما بستنی ترانه رو هم من خوردم... و مریض شدم... دوت
 ما کلی خندیده بودیم اون رو ...

 
به درودیوار گلوم:ییی بودد ییی  یده  بغض دیونه شدددده بس که خودشددو کوب

 نبود..
 

  یر گنبود کبود...
 

 موشه بوددخرگوشه بود...
 

 موشه تو تنبوشه بود...
 

 خرگوشه اون گوشه بود...
 

 مرغه  د دا مییرد...
 

  و و صدا مییرد... خروسه  و ولی
 

اون رو ا کم کم داشتن خوندن یاد میگرفتن... بعضی ا  کلمه هان همین کتابو 
 مینوندن... اسم حیوونان محبوبشونو ا  تو نوشته ها پیدا مییردن...
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 بزبزن اومد و گفت: کی میاد با ن کنیم؟ با ن و تنا ن کنیم؟

 
 فیله گفت:من موشه گفت: من... سگه گفت: من...گربه گفت:من ...

 
موشه گفت: بیایین باهم حمومک مورچه داره با ن کنیم...بشین و پاشو خنده 

 داره با ن کنیم...
 

 مرغه گفت: مادرم  ین  خاتون... گیس داره  د کمون...
 

 گربه هه گفت: لی لی حوضک... فیل اومد آب بنوره افتاد تو حوضک...
 

 من بابغض مینونم و اون مینوابه...
 

 وابه و من هنو  بغض دارم...اون مین
 
 
 

شماش ورم کردن  سیافت تو مبل کز کردن... چ سالن... ترانه و ما  ن میرم تو 
ا   ور گریه... عیس رون ماگشددو دوسدددت دارم... عیس پسددرخاله ییاله 

  رمزن...
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 برات اس اومد...-
 
 کی بود؟؟؟ -
 
 حنا... -
 
 چی میگفت... نگران هامونه؟؟؟ -
 
 یبره... صبح میاد  بل ا  اینیه آبتین بره ببینتت...نه... خوابت نم -
 
 مگه میره  ندهار... همین ب*غ*ل گوشمون تو تهرانه... -
 
 ندهار نمیره... اون و ت چرا گلون تو باد کرده؟؟؟ احیانًا بغض نیست اونی  -

 که به  ور فشارش دادن تو گلوت؟؟؟
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شو ندارم... هامون رو تنتم خوابیده... میرم صل شو با   حو تو اتاق حنا... پیام
ست  صه دار آبتین و آیندش.. اینیه مردن که یه بار تون میینم... نگران منه... غ

  ید ب شو بران پول بزنه دفعه ن بعد چی کار میینه...
 

اما من این رو ا تو چشددمان سددهراب پدرانه هارو هم دیدم کنار اون خباثتا... 
ه اگه مایل بودم منو هم به واسددطه ن کنار این که سددنگی تو تارییی انداخت ک

آبتین داشددته باشددم... عشددقاشددو کرده یادش افتاده ب ه داشددته...باألخره یادش 
 افتاده که ب ه داشته... یه گوشه ن این دنیا...

 
پدر بودنو ا  کسددی  یل نمیشددده حگ  بد بودن دل فت  که میگ کدوم فیلم بود 

احسددان علینانی بگیریم؟؟؟ سددریال بود یا مجله ن تصددویرن؟؟؟ شدداید 
میگفت... یادم نیست... ترانه عاشگ  یافه ن اونه... اسم خودمم یادم نیست... 

 من میگم اون یه مجرن  هاره... اون میگه  هار و خوش تیپ...
 
نا  بودن »  که این حرفو  دن... خطر گه ان  یا هرکس دی نانی  آ ان علی

ست دادن حگ پدرن؟؟؟ اون و  شه بران ا  د شقت به پول چی؟؟؟ دلیل نمی ع
 و تنوع خطرنا  نیست بران آبتین من؟؟؟

 
 اون و ت نزاییدن دلیل میشه حگ مادر بودنو ا  یه مادر بگیریم؟؟؟

 
 آخ سهراب... کاش خطرنا  نباشی بران پسرکم...
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که اون رو  با دسددتان خودم  لبتو ا  تو سددینت مییشددم بیرونو  یر پاهام لهت 

 «میینم... بعدش خودم میمیرم..
 
 
 

 شاید عجی  ترین وعده بران مهمون داشتن صبحانه باشه...
 

شمان حنا  صبحانه مهمون داریم...اونا تا لنه غهر ننوابیدن... ا  چ ما بران 
معلومه حتی شددبم ننوابیده... و من ا  عشددوه ها و نا ان دوسددت جونم خبر 
لد... مطمئنم  به این مو رمز شددوهردارن ب هاوش  هان  دارم... و دلبسددتگی 

ته اونم یه خواب راحت بینه... دلت میره اگر آبی چشددماش غم بگیره... نذاشدد
 نم بگیره...

 
ترانه املت معروفشددو پنته... شددیر داریم... آبمیوه نه... کره و مربا و خامه... 
هاوش حلیم گرفته... و سددنگک گرم... و من ا ش دلگیرم... و ارسددالنی اینجا 

 ن چشم بدو م بهت...نیست که بنوام بران فرار ا  نگاه به او
 

شن گرفتیم آخرین  شاهانه تو ایوون خونه ن  دیمی مون ج صبحانه  و ما با یه 
رو  با بودن آبتینی رو که  بل ا  صددبحانه داره تو حیاط با هامون جسددت و خیز 
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میینه... ما داریم با این جشددن و صددبحانه بغض مینوریم... شددیر من مزه ن 
دن عسددل جمب میشدده... مثل و تی که  هر جدایی میده... چهره ن حنا ا  خور

مینورن... ترانه با چایت تو اون لیوان بزرگ دلسددتر بغضددشددو  ورت میده... 
 هاوش سر به  یره و با حلیم سرد شدش درگیر...

 
خنیان صبح شهریور شبیه سرمان مهره... چه خوب که این رفتنی  بل ا  پاییز 

ا   وبه... اینطورن من بیشتر ا  اینمیره... حتی چند رو   بل ا  پاییز رفتنشم خ
 پاییز متنفر نمیشم... خرافاتی و گریزون ا  پاییز نمیشم...

 
شیرشو  شه... حنا لیوان  شه... لقمه ن ترانه وارد دهن با ش نمی  نه در  ده می
ضمو  ورت  شقاب... من بغ شو پرت میینه تو ب شق میذاره رو میز... هاوش  ا

پا نه گوشددده ن چشددمشددو  به... و من میدم... ترا تا یادن بی   میینه... اون  
نگرانم... اگر نامرد باشدده و نداره ببینمت چی... اون تو نامردن ید طوالیی داره 

 این مرد...
 
 
 

هاوش راه میره و بهمون  هامون... جلوتر ا   به جز آبتین و  پاییم  مه سددر ه
میرسددیم... لبنند رو لباشدده... مالح ه ن بغضددان نشددسددته تو نگاه جمب رو 

میینه... سددر میز میشددینه تو جان هاوش... هاوش دسددتی عصددبی به پشددت ن
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گردنت مییشددده... و چایشددو برمیداره و یه طرن بدنشددو میندا ه رو نرده ن 
 ایوون...

 
 
 
 آبتین... مامان میشه برن حاضر شی؟؟؟ -
 

 صبحونم تموم نشده ولی...
 
 تا تو بیان من برات یه لقمه ن خوشمزه میگیرم... -
 

 بلند میشه...بی میل 
 
شلوار  کتانتو گذاشتم رو تنتت... با تیشرت سورمه ایت... بقیه ن لباسات  -

 تو ساکن...موهاتم شونه کن... تافت نزنیا تا ه رفتی حموم...
 

 میره...
 

ترانه نگاه گود یالمعابانه ان به سددهراب میندا ه و دنبلت میره... حنا عصددبی 
 مشغول لقمه گرفتن بران هامونه...
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خوبه که هاوش هست... بعد ا  حالگیرن که با ارسالن داشت دستت اومده  و

به ابعاد هییلشددون  با توجه  با ن حما ته...  که جلون نریمان جماعت ن ر 
حما ت محضه... و من حیرون اینم این مرد مرد که نبود... غیر ا  اون چشمان 
هیزشددم که حسددنی تو صددورتت نداشددت... من عاشددگ چی این شددده بودم 

 رو ن؟؟؟
 
 
 
لطفًا مواغبت باش... بیشددتر مواغ  احسدداسددت... و حرفایی که جلوش  -

میزنی... یه حسدداسددیت خفیف به یه سددرن خوراکیا مثل بادمجون و گوجه و 
شه  ساک ستت کردم تو جی   سل و گردو داره... لی سل و کیون و خربزه و ع ع

بد نه اینیه کاًل ننوره کم  ندا ... به اون ب گاه  یه ن ه بهت... غیر ا  یادت رفت 
و تایی که خوابه همیشه باید جوراب پاش باشه... دوست نداره ولی کف پاش 
با پر ان فرش تماس داشته باشه تر  برمیداره... یه پماد ترکیبی تو ساکشه ش  
به ش  باید بزنه کف پاش... فرمولت رو بدنه غرفت چس  شده... تموم شد 

ط بیسددت هشددتاد سددیبی اسددتفاده بده دارو خونه بسددا ن... خمیر دندون فق
سی   سعی کن اونم رایحه  شه اما  ست چه مارکی با شامپوش مهم نی میینه...
داشته باشه... بذار لباساشو خودش انتناب کنه... ا  اینیه کسی براش تصمیم 
بگیره متنفره... در مورد منم هی ی ... سددهراب تفکید میینم هی ی نمیگی تا 

ضاوت بشه... اگر رو یم بشنوم که بهت و تی که صاح   درت تشنیص و  
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سنت گرفتی که سنت  شته... توجه کن میگم غلم کردن... نه اینیه  غلم گذ
له کردن  عام ندش م گاهی... اگر ببینم رون لح ه ان ا  آی ته شددده  ید گرف با
 اونو ت دیگه نه با نفس که با یه دیو دوسر طرن میشی... اینو بهت  ول میدم...

 
 د میینی؟؟؟پو خند میزنه: تهدی

 
 سعی کن تهدید بمونه و به مرحله ن عمل نرسه... -
 
 
 

شه با گریه و مامی مامی گفتنان لح ه ن آخرش که دل خون  سرکم جدا می و پ
 میینه... و  وده بران مرد شدن مرد کوچولون من...

 
ومن گریه نمیینم... فقط لح ه ان که ماشینی که توش آبتین من توش بی تابی 

 خیابون میپی هددنیا سیاه میشه... میینه تو پیچ
 

 آبتینم رفت...
 

 و من هنو   نده ام...
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شته  شاید دیگه نیا ن به من ندا شده و  و تنها نگرانی من االن ترانه ایه که بزرگ 
شه...  شاید بهتر با ست...  شه... ترانه ان که مادر داره... بدتر ا  مادر من نی با

ادر ترانه به اندا ه ن حفره ن من  رگ شددایدم نه... به هر حال شدداید حفره ن م
 نباشه....

 
 
 

شددرکت میرم... سددرمون شددلوغه... پروژه ن ماهورن پر  حمت و دردسددره... 
بزرگه...پروژه ن بیمارسددتان اسددالمشددهر شددروع شددده... نحس ترین پروژه ن 

 مهندسی که به عمرم کار کردم...
 

اجا ه نداد با ارسددالن تنها برم سددر اون پروژه... اگه اون  و هاوش هرگز دیگه
 اجا ه میداد من مردش بودم آیا؟؟؟

 
باشددگاه میرم... امسدددال چهارم شددددیم تو لیه... کارد میزدن خون بهار در 
نمیومد... تو حالت عادن نمیشددده بهت نزدیک شدددد... حاال که جان خود 

 رموناشو رینته به هم...داره... هم یه پله سقوط داشتیم هم باردارن ه
 

متنان دارالترجمه رو ترجمه میینم... هرچی که باشه... کمک به ترجمه ن یخ 
 کتاب... یا مدار  تحصیلی... هرچی به هر  بونی که بلد باشم..
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جمعه ها به آبین و ارس سددر میزنم... گاهی مزار مردن به اسددم تیمورو آب 
ارم...و ا  رنگی که این رو ا نقاش عالم میریزم و میشورم... و من ا  این مرد بیز

پاشیده به سرورون  ندگیم...  شنه نیست... روشن نیست... رنه تاریک و 
 خسته ایه...

 
 
 

ساکن  شجون متفهل مرد که  ترانه رفته تبریز... بران کاران انتقالیت... با یه دان
 تبریزه داره جابه جا میشه.... یه چند رو ن تنهام...

 
رسددی ابعاد یه  رارداد رفته الهیجان... حنا و هامون این هفته هاوش بران بر

 تنهان...
 

با ارسددالن و با اردالن رفته... هم فال هم تماشددا... اونا هرگز  هر نیردن سددر 
 من... اما هنو  دلنورن ا هم...

 
شانه تر  شان ا  این وح و حنا برام گفته که اونقدر ایا ن که به گفته ن هاوش تن

گذروندن... که دوستی به نداشتن مشیالت نیست... به نداشتن رو هم ا  سر 
با این اختالن  مدن  نار او به ک ها... دوسدددتی  ها و اختالن ن ر اختالف

 ن رهاست... به تحمیل نیردن ن رها... به  بول اشتباها...
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بیسددت رو ه که آبتین رفته و من تو این بیسددت رو  فقط یه مال ات یه سدداعته 
 دلم رو به انفجاره ا  شدت تنگی...باهاش داشتم... 

 
 رار بود هامون و حنا بیا پیت من... اما لوله کشی فاضالب خونه دچار مشیل 
شددده... گویا کارش  یاده... خودمم باید برم تا با چند تا کارگر تنها نباشددم... 
ضاع حتمًا خرج  یادن رو  شه... تو این او شپزخونه باید کنده ب کف حموم و آ

گذاشددت... من همه ن پوالمو هزینه ن تالشددی کردم که بران  دسددتم خواهد
حفظ آبتین کردم...فاصله ن  یادن با صحنه ن پنجشنبه شبا کنار یه کاسه سر 
چهارراها ندارم... و خیلی و ت نیسددت که یه پول ا  ن ر خودم گنده صددرن 
ستمو بو کرده بودم... اونو ت همون مو ب  تعمیر این خونه کردم... کاش کف د
لوله کشددیاروهم میدادم یه چک کنن...ترانه میگه خونه  دیمیه و پرخرج... من 

 میگم خونه خاطرست...
 
 
 

سالگی دیدم اونجارو...دلم  شونزده  سفر آنتالیا مینواد... آخرین بار تو  دلم یه 
ستانبول رو مینواد... دلم بران بون  بزرگی و آرامت و تنهایی اون ویالن تون ا

تنه شددده... بران دسددت فروشددان تون سدداحل... دلم مینواد  دریان سددیاه
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ساعتها پشت اون دیوار شیشه ان وایسمو همه ن من ره ن روبه روم فقط رنه 
ساعتها  یر ننل تنهان تون حیاط  شه... دلم مینواد  سبز جلبیان تون آب با

 بشینم رو اون صندلی سفید چوبی... مینوام تنها باشم...
 

نا رو مینو مه ن ای که  یر پرچم اون پیر مغرور نرم... ه ام...در صددورتی 
شه... که احتمال اینیه  شه اونجا نبا سم مادرم رو ید  میی صورتی که  نی ا در

 تو این فصل اونجا باشه هست... اون یه حفره ن بزرگ تو وجودمه...
 
 
 

ساکمو برمیدارم... ا  امش  اتراق میینم تو خونه ان که ش  عروسی به اسم 
م پوشددیده ا  مهریه شددده... که مهریه تو نبودشددم دوسددت منو حنا ن چشدد

صفه کاخ پارکه...  شه تو پارکینه اون خونه که نهد ن شبنت کرد...که یه پور خو
که اون نیسدددان گنده ن من دیوونه ن اون شددداسددیان بلند اون پارکینه رفته 

 وشددمال... و من هردوسدده ماه یه بار باید ماشددینمو ببرم پیت میانیک... ومن ت
شی خونم لنگم... و حنا رو ن هم خونه ن من بودو و تایی  خرج تعمیر لوله ک
که ماشین ال م بود به  ول خودش به  راضه ن من متوسل میشد... و سرنوشت 
با یا داره... و خدا رو شیر که فلک رون خوششو نشون دوست رو ان تاریک 

 داد... اون یارترین...
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ا ن نیسددت بپرسدده و تی تو مانیتور آیفون فوق  نگو میزنم... دربا  میشدده... نی
 مدرنشون میتونه تصویرمو ببینه...

 
میرم تو و مسددافت کمی  یادتر ا  اونه که بشدده به حیاط یه خونه نقلی نسددبتت 

 داد... پارکیه این حیاط بران خودش...
 
 
 

درورودن طاق با ه:صدان خوندنت بلنده.. به عرشه...ترانه ن جاده رو مینونه 
 هستی... صداش محشره... واون همون کسیه که میگه عاشگ صدان منه...ا  م

 
 
 

تو آشددپزخونه میره این ورو اون ور... بدون اینیه برگرده متوجه حضددورم شددده: 
 بفرما تو دم در بده... خونه خودته عجقم...

 
 سرحاله... خوبه که ا  بین جمب ما ییی حالت خوبه...

 
چه خوب که حنا هنو  حناست... که عادت نداره خدمتیار  یر دستت وول  و

 وول بنوره...
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شتی و لپتاپمو میذارم دم در... درو میبندمو کتونیامو با یه دمپایی  سا د کوله پ
عوض میینم... بیشددتر خونه به خاطر سددنگان َوراتر ا  گرون کف خونه فرش 

 نشدست...
 

شبیه یه  اون نمیاد... من میرم شتر  شام میپزه... با تریپی که بی شپزخونه... داره  آ
شپزن میینه... این دختر هیچ و ت  سواخل  ناریه تا  نی که داره آ ست تو  توری

 احساس سرما نیرده... با اون رنه شیربرنج وار پوستت...
 
 
 
 سالم... -
 
 سالم... -
 

نارو ا  تو بذار ای یداره:  یام  یه ب*و*س هولی ا  رو گونم برم به بردارم م تا مای
 االنه...

 
با  معلوم نیسددت چی مینواد به خورد ما بده... هزار جور چیز میز رینته دور 

 خودش...
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شو  ایم کرده...  صف ب*ا*س*ن شه نگاه میینم... به  ور فقط ن به جینی که پا
شو نمایت میده... این همون  سفید سفید کیمونویی که لباس  یر  و اون حریر 

 یگفت جلو چشمان آبتین جمب کنین خودتونو...حناییه که م
 
اونوخ فقط آبتین من تربیت ال م بود و ممین بود منحرن و چشددم و گوش  -

 با  بار بیاد؟؟؟ هامون فرق داره؟؟؟ من وسایالمو کجا بذارم؟؟؟
 
 اتاق راستیه... نه عزیزم هامونم تربیت مینواد منتها نیست االن... -
 
 نیست؟؟؟ کجاست؟؟؟ -
 
سرین جون عصرن اومد بردش... میگفت اردالن و ارسالن نیستن... خونه ن -

سددوت و کوره...  نه  دم هاوش گفت مورد نداره... اینه که امشدد  خودمم و 
 خودت...

 
 
 

وسایلمو جابه جا میینم... ست آدیداس دخترونه ان رو که ییی ا  سوغاتیان 
شه تن میینم... ماگی رو که عیس پ سل حنا و هاو سر خاله روش داره و ماه ع

حاال مال منه و به ضددرب و  ور مال خودم کردمت برمیدارمومیرم سددراغت... 
 کارش تموم نشده و اون طور که بوش میاد این  صه سر درا  دارد...
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حنا توجه کردن ا  و تی پات تو  ندگی هاوش با  شددده این ب ه شددده کولیز  -

 این خونه اون خونه؟؟؟
 
سامون گرفته... میگه هامون وا به من چه...  - سرو  تا ه هاوش میگه  ندگیت 

 حاال دیگه میتونه تشنیص بده خونه اصلی خودش کجاست...
 
 
 

نگاش میینم... خودشددو کشددت تا تونسددت اون ییی دو کیلویی رو که ا  ماه 
عسل سوعات آورده بود کم کنه... شایدم بیشتر ا  اون ه که اضافه کرده بود کم 

شیک ترین  ناییه که به عمرم کرده... کاًل ر سه... ییی ا   سا و تیپ و  یافت ح
 دیدم... و بدون اغراق ا   یباترینشون...

 
 
 
شی جلوش  - سارو میپو شده ورد  بون هاوش... این لبا بگو خانم چی جورن 

جولون میدن که و تی خودت نیسددتی خیالت دسددت ا  سددرش برنمیداره... 
ست حرن بزنه... ا   سورژه طفلی نمیتونه در ست...  ده تا کلمت هفتاش حنا

 شده تو شرکت... کم ادا اطوار و  ر بیا با این المصبات براش...
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 و نیشگونی ا  رون پاش میگیرم...

 
 فیر کنم مردان تون رمانا هم ین و تایی به  ن رمان میگن میام مینورمت...

 
 خوردنی شده...

 
  بونشو برام در میاره تا حرصم بده...

 
 بیشتر ا  دیرو  آر ون خوشبنتیشو دارم... ومن هررو 

 
 میزنه به  اب چوبی ین ال: کور شه چشم حشود و بنیل...

 
 آمین... -
 
بلند شددو دوتا نسددیافه درسددت کن دسددتم بنده... تو با  دسددت برد  دن به  -

 وسایالن ترانه یا این ماگ اون نیست؟؟؟
 
شه... من و ت نمیینم برم خرید... اونم که  - رن به رن میره چیزایی چرا خود

که من دوسددت دارم مینره... تا ه خبر ندارن امرو  یه سددت لباس  یر مامان 
 دیدم تو کشون دراورش... االن تنمه... آبیت خیلی نا ه...
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 میننده: پس بیاد یه جنه اساسی در پیشه... -
 
 غلط... تو عالم خواهرن یه ست لباسم به من نمیرسه؟؟؟ -
 
فیر کن؟؟؟ تا حاال شددده اون بدبنت چیزن بنره تو  نفس خواسددتی ییم -

تصدداحبت نینی؟؟؟ تا ه اونایی رو هم که انگشددت نمیذارن روش مشددتر  
 استفاده میینید...

 
ستفاده میینه... همین پارسال  د  - سایالن منو ا من و اون نداریم که... اونم و

تا ه اون که میدونه سددلیقمون یییه نا نینمو داغون کرد...  ... منم و تلپتاپ 
 ندارم برم خرید هرچی مینره دوتا بنره...

 
 و ترانه استعداد عجیبی تو انهدام تینولوژن جماعت داره...

 
همه که مثل من باهوش نیستن... بعد  رنی هنو  نفهمیده باید شیوه ن منو به  -

ضی  شه هم تو ا ش را شته با شو دا صی شن سایالن  کار ببره تا هم خودش و
 ولت...حرن بزنیم؟؟؟باشی... اینارو 

 
 مگه تا حاال چی کار مییردیم؟؟؟ -
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 چشم غره میره...

 
سه با هی یس  شو ا  حرن  دن میدونم... من درمورد اون ب*و* و من من ور

 حرن نزدم...
 
 درمورد چی؟؟؟ -
 
چه میدونم هرچی که تو بنوان... شاید ارسالن... شاید آبتین... یا در مورد  -

 بهار میگفت تو باشگاهم خوب نیستی... اون گودن  یر چشمت....
 

سیافم میرم بیرون میگم: نه نمینوام درمورد هی ی حرن  در حالی که همراه ن
 بزنم... گیتارت کجاست؟؟؟ نسیافت سرد شد...

 
 صدام میینه...

 
 توجه نمیینم...

 
 نمینوام حرن بزنم...

 
 در مورد هیچ چیز...
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 رگ لج و یه دندگیم بلند شه...

 
 من خودمم نمیدونم با کی... و
 

 داد میزنه: تو اتاق خوابه... تارم بیار واسه من االن کارم تموم میشه...
 

چیپسددا رو میندا ه رو مبل و  بل ا  اینیه بشددینه کنارم رو  مین رون اون فرش 
 شیرن با نقشان ترنجولو شهد سرشو میینه تو یقم... پست میزنم...

 
 ت رفتی ا  ترانه...جیم میزنه: بذار ببینم چی ک

 
باألخره به  ور میرسدده به هدفت... و اون کسددیه که براش مهم نبود دارن دوش 

 میگیرن... بی اجا ه وارد حموم میشد...
 
 
 

من با گیتار درگیرمو و اون ییی ا  چیپسددا رو با  مینه و کوسددنارو جمب میینه 
این همه  رو هم و بران خودش یه جان راحت درسددت میینه... ومن موندم با

 چیپس و پفیی که مینوره چطورن تونست و نشو کم کنه...
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و اون کتاب برباد رفته چند هزارمین باره که دم دسددته؟؟؟ کهرو میزه...که حنا 

 خسته نمیشه ا  هزاربار خوندنت...
 
 
 
 نفس با م دل من برا خنده هات تنه شده ها... -
 

 و من هم نان با گیتار درگیرم...
 
 ... چشات گود رفتن... دیگه  شنه نیستن...الغر شدن -
 
یادمه ییی که ا   ضددا شددبیه تو بود میگفت و تی مریض میشددی... و تی غم  -

شمات انقدر  شمات آدم دلت مینواد تو خودش حلت کنه... چ شینه تو چ می
  شنه میشن آدم طا ت نمیاره توشون نگاه گنه...

 
.. و این یعنی به خطر نزدیک اما من دوسددت دارم برق بزنن... برق نمیزنن. -

 میشویم...
 

 کو  گیتارو تن یم میینم.
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 حنا این چرا به این رو  افتاده؟؟؟ داشتی باهاش هاوشو ادب مییردن؟؟؟؟ -
 
تت؟؟؟  - نده ن سددیو تادن رو د با  تو اف هاش ور میره...  با هامون خیلی 

 نپی ون...
 
اره یه معمولی حیف این مامانی نیست میدیت دست ب ه؟؟؟؟ اگه دوست د -

و دم دسددتیشددو بنرین خ ... من گیتارن رو که با آبتین تمرین مییردیم بردم 
 براش... خوشحالت کرد...

 
 مینوان با  بی ارمون کنی نه؟؟؟ یه چیزن بگو نفس... -
 
 چی بنونم... -
 
 نفس به  رآن برگردن به اون رو ا با دستان خودم خفت میینم... -
 

نه... که من بدم میاد دم به ثانیه خدا و  رآنو پیغمبرشددو و به  رآن تیه کالمه او
 بیشی بیارن پایین بران هر اتفاق پیت پا افتاده ان...

 
 چی بنونم... -
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 بلند میشه و میشینه: مرضه چی بنونم... افتادن رو دنده سیوت؟؟؟
 
 هفته ن پیت میگفتی خیلی و ته برام ننوندن... -
 
 هرکوفتی مینوان بنون... -
 
 من بلد نیستم کوفت بنونم.. کوفتو مینورن... -
 

 یه چیپس میذاره تو دهنت... و دوباره لم میده به کوسنان طالیی...
 

مه ن  یاد و تی ه ته چیپس ننوردم... چیپس خوردنم نم ومن ا  و تی آبتین رف
 کارخونه ها چیپساشونو با طعم شورز  هر تولید میینن...

 
 
 
 
 

 تو چشماش نگاه میینم:
 

 وشم کنو بگذر ا  این جنجال طوالنی...فرام
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 شروع  صه با من بود تو دنبال یه پایانی....
 
 
 

 نه احساس تورو مینوام نه غربت نه پشیمونی...
 

 مینوام درگیر دردن شم که میدونم نمیدونی...
 

 فراموشم کن آسونه ببین ا  یاد تو میرم...
 

 برات چه فر ی داره که میمیرم یا نمیمیرم...
 
 
 
 
 

 همین خوبه که عطر تو هنو  میپی ه تو دنیا...
 

 همین خوبه که تو هستی تو این لح ه که من تنهام...
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 مثل رویاست که دستاتو هنو  میشه نوا ش کرد...
 

 که میشه تون این بن بست دوباره باتو سا ش کرد...
 

 برام عادت شده اینیه تو باشی تون هر لح م...
 

 عشگ میور م... به این احساس رویایی همیشه
 
 
 

 اخماشو نشونم میینه: ااااه...غیر این هی ی پیدا نیردن؟؟؟
 
 خودت گفتی هر کوفتی دوست داشتم... -
 
 تومم گفتی بلد نیستی کوفت بنونی... -
 
 
 

  ل میزنم بهت:
 

 همین خوبه که عطر تو هنو  میپی ه تو دنیا...
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 همین خوبه که تو هستی تو این لح ه که من تنهام...

 
 مثل رویاست که دستاتو میشه نوا ش کرد...

 
 که میشه تون این بن بست دوباره با تو سا ش کرد...

 
 
 

 برام عادت شده این که تو باشی تون هر لح م...
 

 به این احساس رویایی همیشه عشگ میور م...
 

 برام عادت شده این که تو باشی تون هر لح م...
 

 ر م...به این احساس رویایی همیشه عشگ میو
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و وجود اون نعمته... حتی و تی رو دنده ن سددیوت باشددم... و تی که همه ن 
خواسددته ن من ا  دنیا فقط سددیوت باشدده و بس... و تایی که دوسددت دارم به 

 خواستم احترام بگذاره...
 
 
 

 هنو م تون تنهایی واسه عشگ تو میمیرم...
 

 تو و تایی که دلتنگی منم بدجور دلگیرم...
 

 بسه که میتونم دوباره پیت تو باشم... برام
 

 همون لح ه که گم میشم تو آغوش تو پیدا شم...
 
 
 

 برام عادت شده که تو باشی تون هر لح م...
 

 به این احساس رویایی همیشه عشگ میور م...
 

 برام عادت شده این که تو باشی تون هر لح م...



  874 

 

 
 به این احساس رویایی همیشه عشگ می ور م...

 
 
 
 گاه من به اونه و نگاه اونه به پنجره ان که نم نم بارون داره لک میینه شیشو...ن

 
 گوشه چشمشو پا  میینه...

 
چه گیرن دارن رو این رضا صاد ی تو؟؟؟ تو همینجوریشم آهنه ر*ق*ص  -

با این صددددا  نه رو  مینونی آدم گریت میگیره... حاال تو این هوا دارن این ترا
به خدا نفس حزن صددددات آدمو ا خود بی خود میینه... کاش  مینونی؟؟؟ 

  بول مییردن یه تست بدن واسه گروه ما...
 

 سرمو تیون میدم و گیتارو میذارم رو مبل...  انوهامو ب*غ*ل میینم...
 

 ارس ا م خواست که پیت هیچ مردن ننونم...
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 چهار دست و پا میاد سراغم...
 

 دل خودمم ا  صدان خودم گرفته...
 

 همونطور که دستم دور  انوهامه ب*غ*لم میینه... سرمو میینم تو گردنت...
 
 بمیره حنا... چته؟؟؟... -
 
-.... 
 
-.... 
 
-.... 
 
 نفس روش حساب با  کردن بودن؟؟؟ -
 

 آهه که بی اجا ه ا  سینم برمیاد به جان نفس...
 
 دوست دارن؟؟؟ -
 
-.... 
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 ر...جمعتر میشم تو آغوش اون ا  من ریز جثه ت

 
 ا ش عصبانی ان؟؟؟ -
 
-...... 
 
 دیگه دوست ندارن؟؟؟ -
 
-..... 
 
  ربونت برم رنه نگاهشو دیدن و تی نگات میینه؟؟؟؟ -
 
-.... 
 
 حالشو دیدن و تی جون میینه اما نگاش نمیینی؟؟؟ -
 
-.... 
 
 نگاش کن تا نگرانی رو تو نگاهت بنونی... -
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-.... 
 
 تو چی ا  سر گذروندن...  ربونت برم اون که نمیدونه -
 
 حگ نداشت... -
 

 این رو ا بغضم فرمون نمیبره ا  من.... بی اجا ه اشک میشه...
 
 میدونم  ربونت برم... پشیمونه... -
 
-.... 
 
چیزن نیستی که بشه چشم روت بست... همشم تقصیر اون نیست  یادن  -

ی ساده بپوشخواستنی هستی...  یادن تو چشمی... هرچقدرم که سعی کنی و 
 و ساده باشی با م تو چشمی با اون چشمایی که همیشه خیس به ن ر میاد...

 
 گرسنمه... -
 
شو بریم ببینم چی  - شه... تو نمینوان در مورد چیز دیگه حرن میزنیم... پا با

 ا  تو اون فر درمیاد بیرون...
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 خوابم میاد...
 

خواب سددرشددار ا  هگ هگ... خ*ن*ا*ن*ت  خواب... یه خواب غمگین... یه
 دیدم...

 
 ا  عزیز ترینام...

 
شتن جونمو بذارم تو طبگ  شتم اگه رو ن ال م دا ا  اونایی که با خودم  رار گذا

 اخالص و بهشون تقدیم کنم...
 
 
 

یه دسدددت گرم خیلی گرم تنمو ا  خلسددده ن خواب بیرون مییشددده... نگاش 
 دارم...میینم... لبنندش مهربونه... دوست 

 
 مرد خوبی نیست... ولی دیوم نیست... مهم اینه که منو دوست داره...
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دسددتاش گرمن... خیلی... نگاش گرمه... دوسددم داره ... میدونم... تا به حال 
 بهم نگفته... اما این طبیعیه که منو دوس داشته باشه...

 
 
 

یدم... اومدم خ*ن*ا*ن*ت دیدم... غمگینم... ا  خونه  دم بیرون... ا  همه بر
 تو خونه ن مجردن اون...

 
 همون خونه که همه ا ش خبر دارن... آدرسشو میدونن... شمارشو دارن...

 
ابایی نداره ا  اینیه خونه ن مجردن داره... ا  اینیه  ن خودش دلشو  ده... که 

 در حد اون نیست ...منو دوست داره....
 
 
 

یا نه بود...  بلت  رار بود منو سددهراب ا دواج کنیم... همون   بلت دن  شدد
سه  بل  سهراب که  رار بود جونمو براش بذارم تو طبگ اخالص...  رار بود نفی
ا  ما ا دواج کنه... همون که حاضددر بودم براش بمیرم...با میالد... میالدن که 

و چیزن  انقدر عاشگ بود که حس مییردن همه ن عشقان عالمو تسنیر کرده
 بران بقیه نمونده...
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  رار بود من با سهراب خوشبنت بشم میالد با نفیسه...
 

شبنتیان عالمو بده  سه طوفان به پا کنه و همه ن خو نه اینیه خبر حاملگی نفی
 به باد بده..

 
کسددی خواسددتگارن کسددی نرفته بود... بعضددی ا   رار دادا نا نوشددته منعقد 

 غرامتشون  ل  آدماست... میشن... با چشما امضا میشن...
 

 رار داد ما چهارنفر ا  اون  راردادا بود... نشددد... من شددیسددتم.... میالد خرد 
 شد....

 
با چشددمان خودم دیدم خرد شدددنشددو...خیلی و ت بود که منو نفس صدددا 
طاب مییرد... دوسدددت ارس بود... خودم دیدم  باب خ نمییرد.....نون  یر ک

 ...مرگشو به دست خواهرمو نامزدم
 

 اونم شاهد مرگ من بود... اون مرد بود و  د به خیابون...
 

من دختر بودم... داشت ش  میشد...رفتم جایی که هم سقف داشته باشه هم 
 بتونم خلوت باشه... هم ا  دسترس ارس دور باشم...
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که ارس سدین جیمم نینه... که چرا چشدات غم دارن... درسدته که اول و آخر 
 میفهمید...

 
 ونی که بدباتی دوتا ا  هم حونه هاشو بهت خبر میداد من نبودم...ولی ا

 
 
 

 دستمو ب*و*سید... خزیدم تو ب*غ*لت... بد بود اما من  بولت داشتم...
 

 در حالی که بارها گفته بود خدا رو  بول نداره من  بولت داشتم...
 

شت... ا ست دا شده بودم رو دو شته ن ست دا ینو مهم این بود که منی رو که دو
 تا ه تا ه تو نگاش میدیدم...

 
 
 

با م دستمو ب*و*سید... گربه شدم... لوس شدم... غمگین بودم... لباسم کم 
شد... خزیدم تو ب*غ*لت... رکابی تنت بود... مرد خوش تیپ  سردم  بود... 

 و جثه ان بود...بدنت گرم بود... خیلی......
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بو میداد و تی گونمو کنارم درا  کشددید... پیشددونیمو ب*و*سددید... دهنت 
 ب*و*سید... لباش رو لبام نشست... اون منو دوست داشت...

 
لباش رو لبام نشددسددت... نفسددم رفت... دیگه برنگشددت... اون منو دوسددت 

 داشت...
 

شه... اون منو  شیدو تقال مییرد که بیدار ب سوت میی مغزم... مغز ا  کار افتادم 
ید... اون منو دوست داشت... ا  لبام می *و*سید... مثل همیشه نمی *و*س

تو چشددماش دیده بودم... تا گیا دیده بودم... دهنت بو میداد... اون میگفت 
شت... اون  ست دا سید... اون منو دو خدا رو  بول نداره... منو ا  لبام می *و*

 منو می ب*و*سید...
 
 
 

 ترسه یا خدا که جون میده به تنم... نمیدونم...
 

که شددروع م به فقط حس میینم  به جیم  دن... پا  دن...  به دسدددت و  یینم 
سام فایده  سه... التما شنوه.. مرده...  ورم نمیر التماس... اون م*س*ته... نمی

 نداره... دست و پام خستن ا  تقال...
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جا برم بیرون  ما االن و ت مرگ نیسدددت... ا  این به مرگم... ا یه رو  ا   ور گر
سالم برم... شم... چه  شم... خودمو میی ست خورده برم... خودمو  میی چه د

 بیرون ا  اینجا مییشم... تقال میینم...  ورم نمیرسه... درد دارم...
 

لباسدددان کممو میینه... پاره میینه... با دندوناش... با دسددتاش... اون منو 
 دوست داره.... من گذاشتم منو ب *و*سه... همیشه می *و*سه...

 
 
 

باژور... هنو  به بر ه و تی بلندش نمیدونم چی میشدده که دسددتم میرسدده به آ
میینم... و تی مییوبم تو سرش المپت خاومت میشه... اتاق تاریک میشه... 

 نور اون تنها نورن بود که اتا و روشن کرده بود...
 

شدمو چنه  سان تییه تییه  شم... لبا ناله میینه... ا  روم رفته کنار... بلند می
میزنه تو اتاق... حاال بهتر میبینم... مینوام میزنم... دروبا  میینم... نور سالن 

 برم... مینوام برم بیرون... برم بیرون و کلک خودمو بینم...
 

سه جونه...  شه میگفت که  شیرین همی شه...  میلر م... میبینمت... بلند می
سدده جونه... صددورتت خونیه... م*س*ته... تلو تلو مینوره... دسددت درا  

ورم... ا   یر دسددتت در میرم... میرم سددمت در میینه... به مو ب تیون مین
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شم... باید  سامو بیرون میپو شورت تنمه... لبا ست که فقط  خروجی... مهم نی
 برم... برم بیرون... لباسامو بپوشمو بعدش خودمو بیشم.... مییشم...

 
 
 

در  فله...  فله... شددبه... همه خوابن... خدا خوابه... در  فله... خدا بیدار 
ه کمیت احتیاج دارم... میرسددده بهم... چنه میزنه همه ن تنمو... شددو... ب

عدش خودمو  یه... من سدددالم ا  این در میرم بیرون... ب ته...  خم م*س*
 مییشم....

 
هلت میدم... مینوره به دیوار...تمام وجودم میشددده پا... تنها در با  در اتاق 

لید روشدده... خودشدده... م*س*تقیم پرت میشددم توش... خدا بیدار شددده... ک
 فلت میینم... ترسددیدم... مییوبه به در... میگه منو مییشدده... اما من  بل ا  

 اون خودمو خواهم کشت...
 

نه....  نه... آی نه... هی ی نیسدددت آی نه کمیم ک که بتو بال چیزن میگردم  دن
موبایل... رو کنسوله... مینوام بیوبمت به آینه... ارس... ارس... اول مرگ... 

ییوبم تو آینه... اون هم نان داره داد میزنه....رگمو میبرم... میبرم... شونه رو م
شماره ن ارس  ستم درد میینه...  شو میبرم... د ساعدمو میبرم... همه جا تمام 

 اولین شماره ن لیست موبایلشه... برمیداره...
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 بیا... -
 
 نفس... -
 
 بیا... -
 
 نفس چی شده؟؟؟ بابا کجاست نفس؟؟؟ -
 

 ه من اینجام...اون میدون
 
 دارم میمیرم بیا... -
 

 موبایل میفته...
 

اون منو ب*و*سددیده... اون منو دوسددت داره... همه ن باباها ب ه هاشددونو 
دوسددت دارن... خودم دیدم بابان دوسددتام می *و*سددنشددون... بابان منم منو 

 ب*و*سیده.. ا  لبام ب*و*سیده... لباسامو دریده...
 

من تا اومدنت دسددت خونیمو گذاشددتم رو سددرمو جیم اومد...  ود اومد... و 
  دم...
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 و تی رسید رو به موت بودم... و خونی... و ل*خ*ت...و جیم کشون...

 
 
 

 ییی صدام مییرد... دستی تیونم میداد...
 

 ییی داد  د... صدان گریه اومد...
 

 ییی  د تو صورتم... دوتا...
 

 ه بود...گنه بودم... فضا گم شده بود... نفسم گم شد
 
 
 

 هاوش همه ن آب تو لیوان رو خالی کرد رو صورتم...
 
 
 

 صورتم تو دستان بزرگ هاوشه... حنا گریه میینه...
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 داد میزنه: حنا محض رضان خدا ساکت باش...

 
روشددو میینه به من: نفس بیت دختر خوب.. نفس بیت... و ت برا لر یدن 

 ن... یاده... نفس بیت... المراد نفس بیت تا نمرد
 

و دستان من بند پتو تابستونی ایه که تو مشتام م اله شدن و بی اختیار رو سینم 
 فشارشون میدم به خودم...

 
 به جان دم اشک میریزم... نمیشه... نفسم نمیاد...

 
 دوباره و سه باره میزنه تا نفسم برمیگرده...

 
 هوارو میبلعم... میبلعم... میبلعم..

 
 بعد آرومتر.. آرومتر..و آرومتر تا نفم عادن میشه... بعد عمیقًا نفس مییشم...

 
و تمام مدت دستان حنا دور شونمه:آروم عزیزم... آروم... خواب بود عسلم... 

 خواب بود خشیلم... چیزن نیست... نترس... آروم باش نفسم...
 

 و خودش ترسیده تر و دلدارن ال م تر ا  منه...
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ت تهوع هم همراش... نا ندارم بلند نفسددم عادن میشددده و بغض میاد... حال

 شم... اما دست میندا م به سوشرتم که کنارمه... نمی تونم بلند شم...
 
 حنا دارم باال میا... -
 

  بل ا  اینیه جملم تموم بشه سوشرتو میگرم جلون دهنم...
 

به  که  به  بده؟؟؟؟ بران اینجور موا ب خیلیم خو هایی  که بی اشددت و کی گفته 
 ایی معدت خالیه و فقط  رد آب دارن ...خاطر بی اشته

 
انقدر حرفه ان شدددم که ا  مزه ن تلنت بفهمم فقط  رد آب باال میارم... حنا 

 موهان با مو که دورم پنت شده جمب میینه و نگه میداره تا کارم تموم شه...
 

شویی... لر   شم تا برم رو  سعی میینم بلند  شه  شرت که تموم می سو کارم با 
 حنان گریون به دادم میرسه... حالت بهتر ا  من نیست...نمیذاره...

 
به  ور ا  تو روشددویی بیرونت میینم... لر  دارم اما سددرمو میگیرم  یر آب... 

 چی شد؟؟؟ چی گذشت به من؟؟؟
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 ما تو سالن تنها بودیم... هاوش شمال بود ا  کجا پیدا شد؟؟؟
 

تا  بود... من دمر بودم و یه بالت  یر سینم حنا با گیتارو متنان موسیقیت درگیر
بتونم مسددلط تر باشددم به لپتاپم... داشددتم متنان مربوط به مقاله رو ترجمه 
مییردم... غروب بود...  رار بود بریم شامو بیرون بنوریم... پس چی شد؟؟؟ 
ستگی فقط  ش  درمیون ا   ور خ به همین راحتی خوابم برد؟؟؟منی که چند 

به همین راحتی خوابیدم؟؟؟ هاوش ا  کجا پیداش شددد؟؟؟  بیهوش میشددم...
خواب امرو  رو  یاد دیده بودم اما هرگز دچار تنگی نفس نشدددده بودم... چه 

 مرگم شد من....
 

تون اینه نگاه میینم به دخترن که آب ا  موهان خیسددت می یه رو شددونه ان 
 رد...نیمه برهنت... سردشه... و میلر ه... اما نه ا  سرما.. ا  د

 
  فسه ن سینم درد میینه و چیزن توش میلر ه...  انوهامم میلر ن...

 
 
 

بیرون که میام حنا جلون در روشددویی تو ب*غ*ل هاوش گریه میینه... منتطر 
 منن...

 
 اما اون دوتا... اونا ا  کجا پیداشون شد؟؟؟
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ته ن ساردالن سربه  یرو پشت به ما کنار پنجره ن  دن ایستاده... ارسالن رو د

سیگار  ستت یه  ستت دهنشو پوشنده و یه د شسته... یه د شویی ن مبل رو به رو
 خاکستر شده رو تو خودش داره...  ل  ده به من... حتی مژه هم نمیزنه...

 
نگاه ا ش میگیرم... دومین باره که بدون حجاب مناسدد  جلون این چشددما 

 غاهر میشم...
 
 
 

شده  صورتم میریزه رو ل*خ*تی  طره آبی که ا  رو موهان تا ه خرد  ن جلون 
 سینم لر  میندا ه به تنم و منو به خودم میاره...

 
ست موهان رینته  شدن با یه د سمون نا ل  در حالی که حیرون جمعیم که ا  آ
سرمو چند  دم عق  میرمو بعد می رخم... جونی  شم باالن  صورتمو میی تو 

 اتاق... تو تنم نمونده تا سرعت بدم به پاهام بران رسیدن به
 

 حنا پشت بند من وارد اتاق میشه و درو میبنده...
 

 آینه رو نگاه میینم... چیزن دارم که به سمب و ن ر این نریمانا نرسیده باشه؟؟؟
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شون دادم... این بار این خالیوبی رو ... گلی که  شون دفعه ن پیت پروپاچمو ن

و خت درحالی که تا  رون سینم درست ا  رون  لبم ریشه گرفته ...و دو تا شا
صورت مقطب تا گردنم امتداد دارن... درست تا  یر گوشم...  هم پی یدن د به 
سانتم نیست...کار  رفته رفته نا   شدن... طورن که تو گردنم ضنامتشون یه 
غریفیه... یادگارن دوران جاهلیتن... ییی عین همین رو سینه ن چپ حنا هم 

ه رو  لبمون...و تا مغزمون هسددت... نشددون درخت دوسددتیمونه که حک شددد
ستیم... من  شدنی ه ستان جدا ن ستیم همه بدونن که ما دو ادامه داره... مینوا
تو پونزده سالگی و اون تو هفده سالگی چقدر درد و دردسر رو تحمل کردیم تا 

 این تتو رو سینمون حک کنیم...
 
 
 

هاوشددو دیونه حنا ا  تو آینه  ل  ده بهم... آبی چشددماش بارونیه... همون که 
 میینه...

 
 نگاش میینم: خوبم...

 
 میشینه رو تنت و میزنه  یر گریه... هان هان ... بلند... خیلی بلند...

 
 اعصابم میریزه به هم... اونی که سالخی شده منم... من...
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کالفه تاپو ا  تنم بیرون مییشم ... حوله صورتمو برمیدارمو مییشم رو موهام: 

 بیرون... نده ام هنو ... اعصاب ندارم حنا ها... ار نزن صدات میره 
 

 صداشو میاره پایین... اما گریت  طب نمیشه...
 

 ب*غ*لت میینم... اون گریه میینه.. من بغض...
 

ست که رو ن هزار بار میمیرم... بدون دفن  سالها مرده ها گریه نمیینن... من 
 شدن...

 
 
 

 : خوبی؟؟؟آرومتر شده... دماغشو با کف دستت مییشه باال
 
 گفتم که خوبمالا ل ا  تو بهترم...اینا ا  کجا پیداشون شد؟؟؟ -
 
 کارشون  ود تموم شده  ود برگشتن... -
 
 هاوش اینارو برا چی با خودش آورده؟؟؟ -
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وا کف دستشو بو کرده بود که این جورن میشه؟؟؟ چه میدونم گفت ارسالن  -

یه  یاد ببینتت اونم دلت سددوختهفهمیده اینجایی  یر پوسددتی بال بال میزده ب
 تعارن  ده که اومد نیومد داشته...

 
 تو خواب حرفی که نزدم؟؟؟ -
 
 نه ... -
 
 چرا اومدن بیدارم نیردن؟؟؟ -
 
یده بودم جاییت معلوم  - با پتو کشدد که  بت برده بود اومدن... روتم  تا ه خوا

 ... دلمنبود... دیشددبم تا خود صددبح مثل ارواح سددرگردان تو حیاط ول بودن
 نیومد... هاوشم گفت بیدارت نینم...

 
آه مییشددم: کاش بیدارم کرده بودن... چیز پنهونی برام نمونده جلو چشددمان 

 هیزشون...
 

سته با  شت در سالن دا شیان بی ارادش لر ونن... با م میننده: آره.. ار هنو  ا
استنون نوش جونت مییرد و تی ا  روشویی بیرون اومدن... اولت حال همه 

 خراب بود... اومدن بیرون چشمت شیت تا شد خالیوبیتو دید...
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مفت  یاد میگی حنا... پاشددو برو بیرون لباسدددامو عوض کنم...فقط دنبال  -

 فرصتن دید بزنن...
 
 
 

 میرم یه سر به غذا بزنم... االن حاضر میشه بیا...
 

 بفرمایید میزنم به کسی که در  ده...
 

 ...هاوش تییه میده به در گاهی
 
 سالم... -
 
 سالم... خوبی؟؟؟-
 
 خوبم... معذرت که حالتونو گرفتم.. -
 
 این حرفو نزن...ما فقط حال خوبتو مینواییم.... -
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 خوبم.. -
 
 مینوان خرن بزنیم؟؟؟-
 
 نه... خوبم... -
 
 یه دیقه پیت داشتی تو دستم جون میدادن نفس... -
 
 اووووه... یه دیقه پیت... حاال خوبم... -
 
 ترسیدم... -
 
-..... 
 
 هنو  با من  هرن؟؟؟ -
 
 آره... -
 
 نباش... -
 
 هستم... -
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 چرا؟؟؟ -
 
 چون ن رتو تحمیل کردن... -
 
 نفد... -
 
 هاوش االن نه... و تت نیست... منم  اطی پاتیه... -
 
 تو که گفتی خوبی؟؟؟ -
 
 خوبم... -
 
 و یه دنده... -
 
 هستم... -
 
 شام حاضره... -
 
 ام...برو می -
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 لفتت نده... سرد میشه... -
 
 االن میام... -
 
 
 

 تو آشپزخونه چیدن بساط شامو...
 

و ما گویا  راره آر ون اینو که این سه نفرو ا  هم جدا ببینیمو به گور ببریم... ما 
 که دختریم انقدر به هم نمی چسبیم...

 
 سرویس روبرون ارسالن تنها سرویس خالی رون میزه....

 
 ب ه با ن نبود اینیه بشا بو بردارمو بشیتنم رو اون ییی صندلی کاش

 
 سالم... -
 

 یه سالم میدم دوتا جواب میشنوم...
 

 اردالنه که میپرسه: بهترن نفس...
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 به روم میاره حال دو ساعت پیشمو...

 
 ممنون خوبم... -
 
 ترسوندن مارو... -
 
 معذرت مینوام... -
 
 برا خودت ترسیدیم...نه... من ورم این نبود...  -
 
 ممنون... -
 

 و حتی نیم نگاهی نسی  ارسالن نمیشه...
 

بد  شددداید ناخواسددته و غیر عمد... اما اون بیدار کرده بود بنشددی ا  حس 
 وجودمو...
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 دستم گرم میشه... نگاه میینم به دست حنا که رون دستمه...
 
 چرا نمینورن نفس... نهارم ننوردن... -
 

ینم ا  دلستر  رمز رنه انگور... ترشه و گا  دار... مزشو دوست لیوانمو پر می
 دارم...

 
 سیر شدم... -
 
 تو که چیزن ننوردن... -
 

انت ار داره  یر مینایی که ا  تو نگاه ارسددالن فرو میره تو میل به میل وجودم 
 بتونم غذا بنورم...

 
 در حال پاشدن میگم: شور شده دوست ندارم... نمی شه خورد...-
 
 نفس؟؟؟ -
 

 جیم  د...
 

 آرومم... غاهرًا: چیه؟؟؟
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لیا تت همون غذاهان شل شفته ن ترانست... کوفتت بشه این شیت رو ن  -

 که من پنتم تو خوردن...
 

ا  رون ین ال سددبد داروها رو بر میدارم... مسددینو پیدا میینم و ییی ا  تو 
 کاور در میارم...با یه  لپ آب باال میندا م...

 
 رد میینه... واین یعنی این که ترس تو خواب کار خودشو کرده...گلوم د

 
ست پنت تران حرن  سد... عالم و آدم میدونن د شم: ان جانم ح بینیمو میی
بذاره...  یه دوره ن فشددرده برات  باش بهت میگم  حاال تومم نگران ن نداره... 

هرچند ا  حرفمو  مین نمیندا ه... هاوشم  ول میده تا اون مو ب طال ت نده... 
 همین حاال پوست و استنون شده...

 
 مرض... ما رژیم داریم... -
 
تو رژیم دارن...  نان بییارو االن رژیم میگیرن... وگرنه مرده و شیمت ...  -

ندا  گردن  بده...ن ید شددیمت نیم متر جلوتر ا  خودش ابهت نشددون  با مرد 
 رژیم... بگو ا  غذا خوردن افتاده...
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 ... هرچی باشم ا  تو که بهترم...خالیگ هرچه الیگ -
 
 هاوش  ضیه اون کیک شیالتی رو بهت نگفتی نه؟؟؟؟ -
 

هاوش سددرفه میینه و شدداخیان حنا فعال میشدده... کیک شددیالتی بهترین راه 
 فعال کردنشونه....

 
 کدوم کیک نفس؟؟؟ -
 
یه کیک پنته بودم با خودم برده بودم شددرکت... گذاشددته بودم تو ین ال تا  -

بیایم اینجا دور هم عصددرونه بنوریم... مو ب اومدن رفتم سددر ین ال  بعدش
صورتی که من  شو کندن... در  سیدم گفت آ ایون  ال نبودش... ا  آبدارچی پر
شانس  شون  شتا شتی میگفت انگ  باًل گفته بودم مینوام بیام با تو بنورم... م

 آوردن سالم موندن...
 

نه بهترین راه بران ا یک شددیالتی میتو هاوش هم و ک به جون  نا  نداختن ح
 باشه....

 
شگوناش کبودش نینه و اردالن  ستان حنارو گرفته تا با نی در حالی که هاوش د
میننده و ارسددالن هنو  بروبر منو نگاه میینه لیوان دلسددترمو بر می دارمو ا  

 آشپزخونه میزنم بیرون...
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 م...ه دستو تی برمیگردم لباس پوشیده و کوله به دوش و کیف لپتاپ ب
 
 کجا نفس... -
 
 دارم میرم... -
 
 کجا؟؟؟ -
 
 کجارو دارم... خونه... -
 
 مینوان تو اون خونه تنها بمونی؟؟؟ -
 
 آره هاوش... من بیست و چهارسالمه... -
 
 خ ؟؟؟ دلیل میشه به بی خطر بودن تنهایی؟؟؟ -
 
 نه ولی تقریبًا بیست و سه سالشو تنها گلیممو ا  آب کشیدم... -
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حنا رو می *و*سددم: ان جونم گریه نین  ول میدم اگه دختر خوبی باشددی 
یاره شددرکت ا ش  بده هاوش ب باره برات بپزم... وسدددایالمم جمب کن فردا  دو

 میگیرم...
 
 
 
 روتو برم....نفس دوباره حالت بد نشه؟؟؟ -
 

ضی جاها  ضی حرفارو بع شه نمیدونن که بع شونم با سال صت  ش و گاهی آدما 
 مثل همین حرن... جلون همین آدما...نباید  د... 

 
 حنا یه خواب بود تموم شد... همگی خدا حافظ... -
 

همینیه همراه حنا دور میشه روشو میینه سمت هاوش: فقط واسه من غیرتت 
به همین  گه ان خطر محسددوب نمیشددده؟؟؟  درد میگیره؟؟؟ غیر من مرد دی

 راحتی با این حالت گذاشتی بره؟؟؟
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ن میره پی هم... یه بوهایی میاد ا  طرن این مرد همیشددده نگاه هاوش و اردال
 مغرورن که  ن جماعت رو منصوص رخت خواب میدونست و بس...

 
اون نفسدده... نمیشدده به  ور مجبورش کرد کارن بینه... در ضددمن چت بود  -

 مگه؟؟؟
 
شد... چطور  - ستان خودت تلف می شت تو د ساعت پیت دا هی ی فقط دو 

اسددتعفاش وسددطه میتونی هممونو مجبور کنی فیلم با ن کنیم که  و تی پان
دارن سددهامتو میفروشددی... یه امشدد  نمیتونسددتی نگهت دارن حالت بهتر 

 شه؟؟؟ خلوتتو با  نت به هم میزد؟؟؟
 
بفهم حرن دهنتو ارسددالن... پان مسددائل خوصددی منو نیت تو بحثا...هنو  -

شتی کنه شم باهام آ شه و و  تی بعد دو ماه دارم منت میی ...تا ه تا ه داره نرم می
باهام حرن میزنه تو چشددام نگاه میینه... من ییی غلط بینم دیگه بهت  ور 
بگم... پدر آدمو در میاره انقده با آدم سرسنگین میشه... عالوه بر اون تورو سنه 

 نه...
 
 منو سنه نه؟؟؟ تا همین االنت همتون منو مقصر این حالت نمیدونستین؟؟؟-
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رسددالن دورو بر این دختره نپلک ا  خیلی جاها خورده... ولت کن به حال ا -
 خودش...

 
 
 

 حنا برمیگرده و گرفتست و تی میشینه کنارشون...
 

 هاوش دستاشو میگیره: چیه گلم؟؟؟ چی شده؟؟؟
 

و ارسددالن با خودش فیر میینه که همه ن  ن  لیالن عالم باید بیان یه دوره 
 پیت این هاوش ببینن...

 
هی ی... ییم نگرانشددم... ترانه تا دورو  دیگه برنمیگرده... هر کارن کردم  -

 راضی نشد بمونه... هاوشد میمیره نفس...
 

که... من دتو  نداره  یه و ترس  یه دسدددت مییشددتت تو ب*غ*لت: هی گر با 
 دترانه... همه کنارشیم نمیذاریم اتفا ی براش بیفته...

 
هاوش بی اعتناسددت: با ماشددین خودش  ارسددالنه که به اخطار چند دیقه پیت

 رفت دیگه نه؟؟؟
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 نه... -
 
 نه؟؟؟ -
 
ماشددین نیاورده بود... شددرکت سددر راه اینجا و خانه ن موسددیقی بود باهم  -

میرفتیم میومدیم... عصرام چون تنها بودم منم باهاش میرفتم باشگاه... اینه که 
 ..ماشین ال م نداشت... این یه هفته رو همت باهم بودیم.

 
 حنا تو که نمینوان بگی با این پورشه هه تهرانو ا  پا انداختین... -
 
 وا ارسالن؟؟ مگه من چند تا ماشین دارم؟؟؟؟ -
 
نه مثل اینیه وا عًا اولدورم بولدورمان هاوش فقط واسددده منه... حنا ب ه  -

شمو دنبال خودتون  شما دوتا همینجورن تنها تنها هزارتا چ ستی که نفهمی  نی
ن... اونو ت دوتایی کنارهم یه پورشدده ام انداختین  یر پاتون تهرانو گز مییشددی

 مییردین؟؟؟
 

 مزه ن این غیرت ارسالن رو حناش مزه ن  ند میده تو دل هاوش...
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ببنشید... آخه به هاوش گفتم برامون بادن گارد بگیره ها گفت مگه احمدن  -
شین... چی کار مییردیم  ستیم خونه؟نژادین که بادیگارد ال م با ش ست می ؟؟ ب

تا ه محض اطالع دما سدددالهاسدددت که دوتایی باهم میگردیم و انقدرم که تو 
ما مسددئول دودو  دنان چشددم ملت  میگی نگاه جذب نیردیم... بعدشددم 

 نیستیم...
 

 بلند میشه و ا  آشپزخونه میزنه بیرون: سوئیچ کجاست هاوش؟؟؟
 

 کنی؟؟؟هاوش بالفاصله جلوش غاهر میشه: مینوان چی کار 
 
مینوام برم دنبالت... سدداعت و نگاه کردن؟؟؟ ده شدد  پاییزیه... هزارتا  -

 جونور االن تو خیابوناست...
 

سانت تقلیل  ست  صورتت به بی صله ن  ساعدش و فا شینه رو  ست هاوش می د
پیدا میینه: ارسددالن دارم بهت میگم دورو بر این دختره نباش... داغون تر ا  

سرش سربه  صادفی که  اونه که بنوان  شینمو بعد اون ت بذارن... یادته و تی ما
ب شو به کشتن داد میبردن نمایندگی؟؟؟ یادته شیشه اش خرد خاکشیر بود اما 
نرینته بود؟؟؟ نفس االن درست شیل همون شیشه ن ماشین منه... منت ر یه 
سالن آدمیم که ب ه  شه جمعت کرد... ار تلنگره تا بریزه... اونو ته که دیگه نمی

اون ب ه رو به کشددتن دادم... با همون ب ت جون دوباره داده به ب ه ن منو  ن
ستون میرفت و تی دردان یادگار خواهرتون  شماهایی که نف و  ندگیم و همه ن 
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شم... اینا یعنی من  شتن حنا رو مدیون ستتون برنمیومد... دا میدیدنو کارن ا  د
یا ربزرگترین داراییشددو گرفتم و اون بزرگترین و گرونتر یان دن و بهم ین دارای

داده... ارسدالن نمیدونم مینوان چه غلطی کنی... اما همون  در که تو برادرو 
به گردنم داره برام عزیزن... برام  که  نایی  قدرم اون دخترو دی رفیقمی... همون
عزیزتر ا  مهال نباشدده کمترم نیسددت... حواسددتو جمب کن مرد... کوچییترین 

سه سی  دوباره ان بهت بر ست و  آ ستیمون طرفی... فیر نین تنها با من و دو
با همه ن  نایی که اومدن  نداره... پس مواغ  حرکتات باش... اون  پشدددت 

 طرفت و خودشونو در اختیارت گذاشتن فرق داره...
 

ا  بین دوندونان کلید شددددش میغره: هاوش یه اشددتباهی بود شدددد رفت پی 
انقدرم نامرد نشدم که بنوام ا  کارش... دم به ثانیه چیت نینت به سرمون... 

تنهایی یه  ن سددوءاسددتفاده کنم... سددؤی و بده تا دور نشددده و بالیی سددرش 
 نیومده...

 
سمت حنا و اردالنی که  سؤیچ بیاره... و نگاه اون میره  هاوش میره تو اتا ت تا 

 وسط راهرو  ل  دن بهت...
 

 براق میشه: چیه؟؟؟ فیلم دارین میبینین؟؟؟
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تون موهاش میینه: این طور که بوش میاد یه  صدده ن طول و  اردالن دسددتی
 طویل داریم با این سریت با یان تو و نا  کردنان نفس...

 
حنا نگاشو میدو ه تو صورت اردالن: نفس نا  نداره... نفس سالهاست که غیر 

 ا  درد هی ی نداره...
 

ید ما انقدر بلند بود که هم  جمله ن آخرش شدددا با دل خودش بود ا دردو دل 
 اردالن بشنوه هم ارسالن...

 
ا  دور میبینتت... تو پیاده رو آروم و مرت  و سددر به  یر دم بر میداره ... خیلی 

 راحت میشه فهمید که تو این عالم نیست...
 

 مگه دنیا چقدر میتونه بران یه  ن بیست و چهارساله دردنا  باشه؟؟؟
 
 
 

کیف لپتاپو یه ورن ا  رو شددونت آویزون کرده.... کوله پشددتی ا  دوتا بنداش 
 آویزون پشتشه... یه دستت به جیبشه... و دست دیگشو مییشه به دیوارو ...

 
شتی و کوهی که  شیدن لپتاپ و کوله پ شونه هان غریفت بران ک حس میینه 

 ستن...اگه کمی د ت کنه میتونه ببینهد به اندا ه ن کافی  ون نی
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شده بود  ساعت پیت...لح ه ن ورودش دلت چه پروانه ان  یادش میره به دو 
که صددددان  یده بودد  تاپ روشددن د یده جلون لپ و تی اونو اونطور دمر خواب
داریوشو تو خونه تنین اندا  مییرد...در حالی که سینت رون متیا بود و سرش 

رشددونو ا  تو روسدداعد دسددتت... به لح ه ان که صدددان جیغت هر چهارنف
 آشپزخونه ان که توش چان می خوردنو گپ میزدن بیرون کشیده بود...

 
هاوش و حنا چه تقالیی مییردن بران بیدار کردنت... ا  دیدنت تو اون وضددب 
یداد و  مام وجود پتو رو تو مشددتت فشدددار م با ت  لبت فشددرده شدددده بود... 

شوفرو مییرد تو متیا... انقدر این کارو کرد و جیغ شصورت ید تا ان گریه آلود ک
 نفست بند اومد...

 
ست چیه  سی رو که نمیدون ش  اون کاب*و* به این فیر کرد که اگه دوباره ام
ببینه و این حالت بهت دسدددت بدهد دیگه هاوش و حنایی در کار نیسدددت که 

 بیدارش کنن و کمک کنن نفست برگرده...
 

 .اگه دوباره اون کاب*و*س بیاد حتمًا نفس ا  دست میره..
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 مگه چی پشت اون پلیان بسته دیده بود؟؟؟
 
 
 

بوق میزنه... نیسانی که سواره مال هاوشه و شیشه ها دودن... بوق دوم رو هم 
میزنه تا به خودش میاد... به خیال اینیه هاوشدده کالفه جلو میاد و در جلو رو 

 با  میینه... هاوش منیه گفد...
 

چشماشو ا  چشمان اون مید ده و ا  دیدن ارسالن حرن تو دهنت میماسه... 
 سرشو میندا ه پایین...

 
 ببنشید فیر کردم هاوشه... -
 

 و  بل ا  اینیه جوابی بشنوه درو میبنده و برمیگرده تو پیاده رو...
 
 
 

نه...  هاش آشددتی ک با تا  نده  ماه جون ک هاوش دو  گه  نه ا با خودش فیر میی
 خودش باید دو سال شایدم دو  رن نا کشی کنه...
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 پیاده میشه و دنبالت میره...

 
 نا  نین نفس... نباید تنها باشی این و ت ش ... سوارشو برسونمت... -
 

 بی توجهی...
 

 چیزن که بران اولین بار ا  طرن یه  ن عایدش میشه...
 

 با وشو می گیره و متو فت میینه...
 

 جلوش  رار میگیره...
 
 به من دست نزنین؟؟؟ من تا حاال هزار بار ا  شما خواهت نیردم -
 
 خواهت کردن... دفعه ن آخرم جوابتو گرفتی... -
 

 نگاهت هم نان به  مینه...
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چونشددو میگره بین پنج تا انگشددتاش... مواغبه که ابیتت نینه... که عصددبانی 
 نشه... که کنترلشو ا  دست نده... که اشتباه نینه....

 
 
 

کوچولو نا  نداره... وا عًا  نا  کشددی تو  اموسددت نیسدددت... ولی این بره ن
عصددبانیه... باید پان اشددتباهت وایسدده... اشددتباهی که حسددان بدن رو تو 

 وجودش  نده کرده...
 

 و اون تصمیم داره اشتباهشو جبران کنه...
 

که تو خونه ن  یه  یده تر ا  و ت صددورتت  یر نور مهتابد مهتابی ترو رنه پر
 یده...هاوش بود... شاید ا  تیرار حادثه ها ترس

 
 شاید ا  تنها بودن با اون...

 
 
 
 دارن با من حرن میزنی نه با سنگفرش خیابون... پس منو نگاه کن... -
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چقدر دلت بران دیدن این صددورت تنه شددده بود... بران اون چشددمهایی که 
هم نان نگاش نمییردن و گردن  طورشو هدن گرفته بودن... و اون لبهایی که 

شدنشون نشون میداد شیرینی اون ب*و*سه به خاطر  و ایب بعد ا  ب*و*سیده
 بیارتشون بوده...

 
حاال دیگه داشت شیت رو تبدیل به یقین مییرد که مادر دوتا ب ه جسم باکره 

 و لمس نشده ان داره...
 

 اما هنو  حیمت وجود اون دوتا ب ه تو ابهام بود...
 

که آ ارش نفس عصددبانی سددرشددو عق  مییشدده... و اون به خودش  ول داده 
نده... بدون اینیه فشارن به انگشتاش بده ول میینه چونه غریفی رو که آر ون 

 لمسشونو داشت...
 
 
 
سه تان منی...مردن...  ورتم  - شتی...  شما  ون و در ببنید جناب نریمان... 

شما هییل دارم...  ورمم کمه... این سوم  ضوع به   یاده... منم  نم... یک  مو
شمام اینو میدونین...  ستم...  شده... من  بول دارم که مالی نی هردومونم ثابت 
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شما غد با ن درنیارمو و  د د نینم... همین  سیدم که جلون  به این نتیجه ام ر
 جام بهتون  ول میدم نه غد شم نه  د د کنم...

 
سیدیم... فقط بی  حم شماهم  تنفس میگیره: حاال دیگه فیر کنم به تفاهم ر
 منو نادیده بگیرین و دست ا  سرم بردارین تا تنت نداشته باشیم....

 
 
 

سرش پایینه و نمیبینه عصبانیتی رو که تو چشماش نشسته و دندونایی رو که به 
 هم فشار میارن...

 
 
 

ه ک با وشددو میگیره و با م مواغبه که ابیتت نینه: خوبه پس به تفاهم رسددیدیم
اون  بون درا تو کوتاه کنی... حاال بدون حرن سوارشو و منو کفرن نین که به 
 ول خودت تنت نداشددته باشددیم... میدونی که تنت با من خیلی خوشددایندت 
نیسددت... اگه هاوش ا  ترس نا و عشددوه هات میذاره هرغلطی مینوان بینی 

 من ترسی ا   هرات ندارم...
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یه نگاه تنه شدددده بود... بران اینیه آ ا ارسددالن و دو ماه بود که دلت بران 
صددداش کنه... بران اینیه کمی بیشددتر ا  بله و نه و سددالم و خداحافظ بگه... 
کمی بیشتر ا  و تایی که می باید همه ن توجهشون به کار باشه جلو چشماش 

 بمونه...
 

به خودش  واین  ن همه ن فیرش رو چه تو رخت خواب و چه بیرون ا  اون 
 غول کرده بود...مش

 
 
 

شه فا د  شین هاوش عطر تنز همی شت که تو اتا ک ما و حاال این فرصت رو دا
 عطرشو و اون بون محشر شامپوشو به ریه بیشه...

 
تمام مدت چشددماشددو بسددته بود و تو سددیوت سددرشددو تییه داده بود به پشددتی 

 صندلی...
 

 یزه...و به هم نرترجیح داد ا  سیوت حاکم لذت ببره و آرامت نشسته تو ماشین
 

 همون بهتر بود که ا  دید  دن یواشیی و بون خوبت لذت ببره...
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 هیچ بعید نبود با اولین جمله دعوارو ا  سر بگیره...
 
 
 

بدون خداحاف ی و عصددبانی پیاده میشددده... و چه خوب که مثل بقیه ن  نا 
 عادت نداره دق دلیشو سر در و دیوار در بیاره...

 
 تا بره تو... و هنو  نگران اینه که چطور امشبو ا  سر میگذرونه... منت ر میشه

 
 هنو  رنگت مهتابی و پریدست...

 
 
 

 نگاش میینه که داره دنبال کلیدش تو کولت میگرده...
 

به  تاریییز سدددایه درخت بیرون میاد و میره طرفت  یه مرد ا  تو  لح ه ان که 
شین شده ا  ما سهراب مزاحمت  سرعت میره  خیال اینیه با م  شه و به  پیاده می

 طرفشون...
 

سایه رو  ست  شو میگره... نفس جیم میزنه و اون د ست ستی که د همزمان با د
 میگیره...
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 و این شوکایی که امش  بهت وارد میشن  صد جونت رو کردن...

 
 هردو ا  دیدن ارمیا تعج  میینن...

 
 ارمیا؟؟؟ -
 
 ؟؟؟کوفت... کدوم جهنمی بودن تو این یه هفته -
 
ارمیا درست صحبت کن... من  رار نیست به تو جواب پس بدم بابت کارا و  -

 رفت و آمدم... این بران بار هزار ییم...
 

 دوباره دستشو میگره...
 
 تلفنا و مسیجان من چی به اون  رار نبود جواب بدن؟؟؟ -
 
 دستمو ول کن ارمیا... -
 
 ول نمیینم جواب منو بده... -
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سالن شغولی این  ار ست دل م سته رود ش ستی که ن ست میذاره رو د دوباره د
رو اش... کمی هشدددار وار فشددارش میده: و تی میگه دسددتمو ول کند د د ًا 

 من ورش اینه که دستشو ول کنی... بندا  دستتو ب ه...
 
عینیتو پشت و رو پوشیدن؟؟؟ چشاتو وا کن تا ببینی ب ه ان اینجا نیست...  -

میگی؟؟؟ بزن به چا  تا نزدم فیتو با آسفالت ییی کنم... من در ثانی تو چی 
 و نفس بلدیم خودمون کنار بیاییم...

 
دسددتشددو ول میینه و آویزون یقت میشدده و مییوبتت به در... در صدددان بدن 

 میده ا  پرت شدن دو تا هرکول...
 
 ناعتمادت مثل اینیه  یادن بلده کذب ببافه و تحویلت بده... دهنتو بو کرد -

سنگی بردار که بتونی ییم جلوتر  ضمن  شیرن ا ش بلنده؟؟؟ در  ببینی چه بو 
شو لطفًا... بعدم مگه نمیبینی  ا  پات پرتت کنی... با هم  واره ن خودت درگیر

 نمینواد باهات حرن بزنه...
 

 حاال دست ارمیا هم یقه ن ارسالنو مشت کرده...
 
 ننوادم به خودمون مربوطه تو چه کاره ان؟؟؟ -
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سه دیگه... ول کنین همو... من اینجا  ندگی میینم و آبرو دارم... االن ییی - ب
میاد بیرون ا  خونت... داشددته نداشددته ن آبرون من میره به باد... ما دوتا دختر 

 تنهاییم تو این خونه... کارن نینین فردا هزارتا حرن ا  پشتمون راهی کنن...
 

 ن همو ول میینن... هردو مرد به خواستت اهمیت میدن و یقه
 
 مینوام باهات حرن بزنم نفس... -
 
 باشه برو بعدًا حرن میزنیم االن حوصله ندارم... -
 
باره چند رو   - نه همین االن باید حرن بزنیم... ولت کنم معلوم نیسدددت دو

 مینوان گم و گور بشی...
 
 برو ارمیا االن حوصله ندارم... -
 
 نمیرم تا حرن نزنیم... -
 
 ا...ارمی -
 
 نه نفس نمیرم... -
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 کلید میندا ه تو در...
 
تا آبرون منو نبردن... ا  شددمام ممنون مهندس...  - یا تو حیاط  خیله خ  ب

 لطف کردین... ش  بنیر...
 

میره تو و ارمیا پشت سرش وارد میشه...  بل ا  اینیه درو ببنده خودشو میندا ه 
 الن در...

 
ده: انت ار ندارن که با یه نوجون م*س*ت نگاه متعجبشددو با لبنند جواب می

 تنهات بذارم...
 

به  یده  هان چسددب لذت میبره ا  اون ابرو ج  تر میشددده... و گاه اون متع و ن
 موهاش...

 
 بون الیل دهنت غوغا میینه...  یاد خورده... -
 

 نگاهی به ارمیا میندا ه که تییشو داده به ماشین پار  شده تو حیاط...
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شم - سلمًا م*س*ت شدارنز خیلیا خطرنا  ننواهد بود... پس  م به اندا ه ن ه
 خیالتون تنت میتونین برین...

 
 و تمام مدت نگاهت رو به پایینه...

 
 همین نیم ساعت پیت  رار نذاشتیم تو این  بونتو کوتاه کنی؟؟؟ -
 

 هل آرومی بب در میده و وارد حیاط میشه...
 
 نه؟؟؟ کاًل تو کتتون نمیره حریم خصوصی یعنی چی -
 

نشنیده میگیره حرصی رو که تو صداشه و میره سمت ایوونی که حیاطو وصل 
 میینه به ورودن خونه...

 
 
 
 بشینین االن میام... -
 

 و این  ن بی نهایت ناراحت و عصبانیه...
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میره لپتاپ و کولشو میذاره تو اتا شو برمیگرده... با همون مانتو شلوارساده ان 
 که تنت بود...

 
 بل تیی رو به رون ارمیا میشینه...رود م

 
 بگو میشنوم... -
 
  رارما این بود نفس؟؟؟ -
 
 چی ارمیا؟؟ -
 
اینیه تماسدددان منو ریجیت کنی؟؟؟؟ که اس ام اسدددامو جواب ندن؟؟؟  -

 میگم بیا ببینمت انگار نه انگارت باشه؟؟؟
 
؟؟ ؟ارمیا من با تو  رار گذاشتم هرو ت  نه  دن و پیام دادن جواب بگیرن -

که دارن میزنی  یا این تویی  من گفتم هر و ت اراده کردن منو میبینی؟؟؟ ارم
 یر همه چی... من به تو نگفته بودم دوسددت ندارم؟؟؟ نگفته بودم فیرشددو ا  
سددرت بیرون کن که بتونی منو به خودت وابسددته کی؟؟؟ نگفته بودم کنارت 

ب به مح یل  بد تا بتونی این عال ه رو کم کنی... ت نه کنی؟میمونم  ؟؟ ت برادرا
ارمیا اونی که باید شاکی باشه منم نه تو... ارمیا تو مینوان اجا ه بدم  ندگیمو 
منتل کنی؟؟؟ ارمیا اونی که ا  عمت و بابات درشت شنیده منم... نه تو... به 
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چه حقی انقدر پرن دطلبیارن؟؟؟ هان؟؟؟  رار بود برن تو خونه جنجال راه 
تر بشی و برن اینو جار بندا ن؟؟؟  رار بود خانوادتو بندا ن؟؟؟  رار بود شیدا 

بندا ن به جون من؟؟؟  را بود من حرفایی رو که حقم نبود ا  بابات بشددنوم... 
که دندون واسدده ارث مادریت تیز کردم؟؟؟ که دارم ا  خامی و بی تجربگیت 

ر داستفاده میینم؟؟؟ که دارم ا  مطلقه بودن خودمو و حسان تا ه بیدار شده و 
ت ندارم... ا دواج  حال طغیان تو سود میبرم؟؟؟ چرا نمینوان بفهمی من دوسز
و دوسدت پسدر دوسدت دخترن در کار نیسدت... ارمیا چرا نمیرن ب سدبی به 
 ندگی و اختراع هات تا منم بفهمم چه گلی باید به سر  ندگیم بگیرم؟؟؟ ارمیا 

 ن؟؟؟چرا مینوان کارن کنی که عذاب وجدان داشته باشم... ها
 

 نفس نفس میزنه...
 

شده... حیرون عمه و باباش...  و ارمیا مبهوت اون همه حرفیه که یه نفس گفته 
 حیرون بی خبرن خودش...

 
عالم و آدمو تو  - باشددده من طلبم ا   یار بودن  به طلب نا  یا... ب میبینی ارم

 بیشتره...پس جمب کن این بساط پرتو عی رو...
 
 دیدن؟؟؟نفس بابا و عمه ن منو کجا  -
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که االن تو  ته بود  جایی نشددسدد مت اون ندارن... ع نه: پس خبر  ند میز پو خ
 نشستی...

 
 چیا گفتن؟؟ -
 
 هرچی ا  دهنشون دراومد... هرچی دلشون خواست... -
 
 تو دارن به خاطر اون حرفا ا  من دورن میینی؟؟؟ -
 
 پاتو ا  گیلیمتنه ارمیا... بفهم... من ا  همون اولم  رار نبود به تو اجا ه بدم  -

 درا  تر کنی... ما حرفامونو  ده بودیم... چرا انت ار بی خود دارن ا  من...
 
 من چی کار کنم ا  دست تو و دلم که هیچ کدوم به حرفم گوش نمیدین؟؟؟ -
 
کار خودمو دلمو عقلم  - کار کنی... من تو  ید چی  با با دلت  بدونم  چه  من 

ا  راه رسددید و ادعان عاشددقی کرد سددر  موندم... بعدم انت ار ندارن که هر کی
 تسلیم بیارم پایین...

 
 به حس من میگی ادعا؟؟؟ -
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آره میگم ادعا... مگه نه اینیه با یه نگاه شیدایی شدن... مگه نه اینیه چیزن  -
ستی و تی اومدن جلو... مگه نه اینیه ا   در مورد منو اخال م و  ندگیم نمیدون

ن اومدن سراغ من... خوب تو فقط غاهر دختران همسن خودت  ده شده بود
شگ بذارم... فرض محال  سم اینو ع شرمنده ام که نمیتونم ا منو مینوان و من 
ستیم... به  شه من  بولت نمیینم... چون من و تو مال هم نی شگ وا عیم که با ع
هم نمینوریم... من ب ه ن سوم نمینوام... خستم مینوام مال خودم باشم... 

 رین بیرون خوابم میاد...حاالم هردوتون ب
 
 به همین راحتی؟؟؟ -
 
ا  اینم راحت تر... من معذرت مینوام که فیر کردم میتونم کمیت کنم این  -

بهرانو ا  سددر بگذرونی... ببنت که نتونسددتم... ولی دیگه بهتره این رابطه رو 
 همین جا تمومت کنیم...

 
پ به خودش  حمت نداده که الم خونه تقریبًا تو تارییی فرو رفته و نفس حتی

 روشن آشپزخونه رو بینه دوتا تا فضا کمی روشن بشه...
 

میره تو اتا شددو مثل عادت همیشددگیت اعصدداب داغونشددو با در نمییوبه تو 
 دیوار...
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ارمیا حیرونه و دست تو موهاش کرده...  رار نبود اینطور بشه...  رار بود پدرش 
خواستگارن کنه... چون اونطور که ا  وجنات  ا  تهدیداش بترسه و نفسو براش

نفس برمیومد اهل دوسددتی و الو ترکوندن بی مناسددبت نبود...  رار نبود پدرش 
بیاد به با خواسدددت نفس... باید جواب پس بده... مردن که خودش با هرکی 
مینواسددت میپرید و به پسددرش حگ نمیداد با یه نفر و با اونی که دوسددت داره 

 توجه به اطرافت میزنه بیرون...باشه... بدون 
 

اما ارسالن تصمیم نداشت نفسز امشبو تنها بذاره... امش  نفسد نفس همیشه 
 نبود... مثل هررو  آروم نبود...

 
 
 

و ارسالن گوشه ترین مبل خونه رو انتناب میینه... تو تاریک ترین  سمت... 
شم توش  سته ن مبل و خود سرشو اور کتشو در میاره و میندا ه رو د فرو میره...

میذاره رو پشددتی مبل و چشددماسددشددو میبنده... این معمان جدید که ا    ا 
 اسمت نفسه بد جور این رو ا بی اجا ه وول مینوره تو منت... و تو  لبت...
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تا ت بیرون میاد... د دگیر در ورودن  باره ا  ا کمی میگذره و بعدش نفس دو
اولت تو تارییی فقط سددایت دیده رو روشددن میینه و میره طرن آشددپزخونه...

میشه.... ولی حاال که داره بساطشو رو اپن آشپزخونه می ینه میشه به لطف نور 
 آشپزخونه کامل ا  ن ر گذرونت...

 
با یه شددلوار توسددی نایک.. و یه تاپ آسددتین حلقه ان صددورتی پر ا  طرحان 

گی هان انیمیشددن پو خرسدده... و به عالمه  ل   رمز کوچولو... اگه برجسددت
جذاببدنت نبود میشدددد گفت شددیل یه نوجوونز گیج ا  خوابه که چون تا ه 

 مینواد وارد مرحله ن بلوغ بشه این و ت ش  بی خواب شده...
 

 لپتاپو روشن میینه و صدان فریدون آسرایی میپی ه تو خونه...
 

شیر جوش...  شیرو میریزه تو  شیر جوشو میذاره رو گا ...  شپزخونه و  میره تو آ
ا و روشددن میینه... پاکت سددیگارشددوا  رو اپن برمیداره وییی میذاره میون گ

لباش... موهان پریشونشو که بلندیت ا  پشت درست رو نقطه ن اتصال کمر 
نا مرت   و ب*ا*س*نت میرسددده رو جمب میینه و کلیپس رو روش میزنه... 

شل*خ*ت شه... مدل  شون ا  اطران آویزون می سرش جمب میشنو دنبال  هباالن 
ان میشه که شدیدًا خواستنیت میینه تو نگاه ارسالنی که پا رو پا انداحته وفیر 

 میینه تو سالن سینما نشسته و داره یه فیلم جذاب میبینه...
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 فریدون آسرایی باألخره شروع میینه به همراهی با موسیقی...
 

 آهان دوردونه ن عاشگ کت بی دین و ایمون...
 

 دل تا ه مسلمون... چه بد تا میینی با این
 

 تو آهون ختن سرو چمن باال بالیی...
 

 به  نجیرم بیت اما نشو ا  من گریزون...
 

خم میشه و سیگارشو با شعله ن اجاق گا  روشن میینه... می ایسته سرگا  تا 
شیرش گرم بشه... همونجا یه کام جانانه ا  سیگارش میگره... دستشو میزنه به 

دود سیگارو میفرسته باالن سرش... و دل یه مرد رو کمرشوسرشو میده باال و 
 خون میینه با اون ژست س* *س*ن که به خودش گرفته...

 
نه...  یدون همراهی میی نه شددداد فر با آه ما  دلت هوان ارس داره امشددد  ا

 صداش بلند تر ا  خوانندست:
 

 آهان آشفته گیسود خدان سحرو جادو...
 

 ه اون کو...میام پرسون و پرسوند ا  این کو تا ب
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 آهان گیسو کمندمد یار باال بلندم...

 
 میام ا  راه دورن مینوام عهدن ببندم...

 
 چقدر چشم انتطارن؟چه پاییز و بهارن...

 
 به این سر در گریبون میگی طا ت ندارن...

 
 چه رو  و رو گارن سر کارم میذارن...

 
 خالصم کن ا  این عشگ بگو دوسم ندارن...

 
 
 

شیرو میریزه  و تی شیر جوشد جوش میاد...  شیر تو  شه...  آهنه بدون متن می
تو ماگ  هوه... یه آرامبنت ا  تو کاورش در میاره و میذاره دهنت و با یه  لپ 

 شیر داغ  ورت میده....
 

 دوباره مینونه:
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 آهان دوردونه ن عاشگ کت بی دین و ایمون...

 
 چه بد تا میینی با این دل تا ه مسلمون...

 
 تو آهون ختن سرو چمن باال بالیی

 
 به  نجیرم بیت اما نشو ا  من گریزون...

 
 چقدر چشم انت ارن... چه پاییز و بهارن...

 
 به این سر در گریبون میگی طا ت ندارن...

 
 چه رو  و رو گارن سرکارم میذارن...

 
 خالصم کن ا  این عشگ بگو دوسم ندارن...

 
 
 

وسیقی رو که موبایلت خاموش و روشن میشه... دوباره مینواد همراهی کنه م
 نگاه میینه به صفحه ن موبایل حناست...
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 و ارسالن دلت نمینواد این اتفاق بفته و تی این صدا انقدر گوش نوا ه...

 
خودشو مییشه باال و چها  انومیشینه روبه رون لپتاپ رو اپن... صداشو  طب 

و در حالی که داره یه صددفحه ن ورد بران  میینه...موبایلو میذاره رو اسددپییر
 خودش با  میینه: هوم... تو خواب ندارن؟؟؟ شوهرت دادیم خیر سرمون...

 
 علیک سالم دختره ن بی تربیت... -
 
 سالم علییم دختره ن با تربیت... -
 
 خوبی؟؟؟ -
 

 عصبی میشه و تی بران بار هزارم این سؤال ا ش پرسیده میشه...
 

 س مینواد...اون امش  دلت ار
 
یه خواب  - فت کردین همتون؟؟؟  ا  همتون بهترم...  رص خوبی خوبی کو

 دیدم تموم شد دیگه... نمینوایین تمومت کنین...
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آره جان عمه ن مرحومت... کم مونده بود هممون کپ کنیم... البته من که  -
 فیر کنم کردم خبر ندارم...

 
 همه جا جار میزنه...هیب کردن؟؟؟ بی تربیت... آدم بعدش میاد  -
 
 نفس؟؟؟ -
 
 خوو من چی کار کنم؟؟؟ خودت گفتی... نمیگی دختر مجرد داریم؟؟؟ -
 
 بمیرن نفس... تو کی این همه روت با  شد؟؟؟؟ -
 
 وختی تو شور کردن... -
 
 مرض ... نفس بحثو عوض نین نگرانتم... چی کار دارن میینی؟؟ -
 
متنمو ترجمه کنم... سردمه... تنبلیم  هیچ چی مینوام ده صفحه ن مونده ن -

میاد برم ا  اتاق لباس بردارم.... نقشدده هان فردارو هم هنو  حاضددر نیردم... 
همشددم تقصددیر توئه... گلوم درد میینه به خاطر جیم و ویغان سددر شدد ... 
منتطرم شدیرم ییم خنک شده بنورم بلیه بهتر شده... همین االنم دهنمو مو ب 

یر سددو وندم... سددر شدد  عین ب ه ها تو خواب جیم خوردن آرام بنت با شدد
جیم کردمو و آبرومو دادم به باد جلون سدده تا غول تشددن... ده رو  پیت پدر و 
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شو به  ش  خودش اومده طلب شتنم کنار... ام ستنم گذا ش عمه ن ارمیا اومدن 
 ور ا م بگیره... دو ماه پیت یه عوضی به  ور ب*و*سیدتم....امش  اومده به 

چپونده تو ماشددین... بی اجا ه اومده تو خونمو به میالمه ن منو ارمیا  ور منو 
 گوش داده... در کمال و احت دوتاشونو ا  خونه انداختم بیرون...

 
شو دورگه  صدا شته بغض  سو مینواد و با یادآورن رو  گذ شونه هان ار دلت 
ماچ و  به  تت و  باش... برو تو تن عالی... نگران من ن نا  عالیم ح نه:  میی

ها ب با خودم تن بذارین ییم  باش...  باش ... ن *و*سدددت برس... نگران من ن
ها  بذارین تن عالیم... فقط  حال خودم...  به  بذارینم  باشددم... مرگ نفس 
باشددم...نترسددین دسددت به تیم نمیبرم...  رص نمینورم... حنا امشدد  خواب 

شو تجربه کردم... اون مو ب  نده موندم... ح سال پیت وا عی شت   االدیدم... 
 با یه خواب نمیمیرم...

 
شی رو  ب میینه... موبایلو خاموش میینه و  و بدون اینیه به حنا مهلت بده گو

 لپتاپو میبنده...
 

درا  مییشدده رو اپن... پاهاش ا  یه طرن آویزون میشددن و دسددت و سددرش و 
بار  به رنه نقره ان ین ال و این  موهاش ا  یه طرن... چشددمشددو میدو ه 

ترانه ن فریدون آسددرایی رو.... چه فر ی میینه اون به چه نیتی تنهایی مینونه 
 خوند... نفس بران خودش مینونه:
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 یاد من باشد اگه خوابی اگه بیداردیاد من باش...

 
 ارس خوابه...

 
 به همین بهانه یک ش  دحتی یک بار یاد من باش...

 
 یاد ارس غوغا میینه...

 
 شه...یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمی

 
 دنیا نا مهربونی کرده...

 
 مثل عیسان  دیمی  ندگی جوون نمیشه...

 
 دلت رو ان ارس دار مینواد...

 
 یاد من باش اگه سنگمد اگه خاکم داگه رودم...

 
 برا تو خاطره گفتمد واسه تو خاطره بودم...
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 با ارس خاطره ها داره....
 
 
 

 اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش...
 

 گاهی و تا مهربون شو گاهی و تا یاد من باش...
 

 اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشمات...
 

 گاهی و تا مهربون شود گاهی و تا یاد من باش...
 
 
 

 ارسو اون به کشتن داده...
 
 
 

 ساده بود اما برا من دکه یه دل شیسته بودم...
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 مثل طوفان رو  رفتن کوله بارو بسته بودم...
 

 ساده بود اما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم...
 

 ش  دل بریدن ا  تود همه رو تنها گذاشتم...
 
 
 

 کاش ارس کمی دیرتر رسیده بود...
 
 
 

 یه رو  ا  تو جون گرفتم...
 

 یه رو  ا  تو دل بریدم...
 

 ا  همه دنیا گذشتم...
 

 به همه دنیا رسیدم...
 

 من باش اگه سنگم داگه خاکمد اگه رودم.... یاد
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 برا تو خاطره گفتمد برا تو خاطره بودم...

 
 اگه بارون و بیابن منو گم کرده تو چشماش...

 
 گاهی و تا مهربون شود گاهی و تا یاد من باش...

 
 اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش...

 
 ش...گاهی و تا مهربون شود گاهی و تا یاد من با

 
 
 

 می رخه و حاال تنت کامل درا  کشه رو سنه اپن...
 

 تو خودش جمب میشه و شیل جنین میگیره...
 

 کاش ارس اون ش  کمی دیرتر رسیده بود...
 

 اون و ت حاال دردن نبود...
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 اون و ت حاال تو بر خ دست اون بود و یقه ن مردن به اسم تیمور...

 
*** 

 
 مثل چوب خشیه... درد دارم تو همه ن تنم... بدنم

 
 
 

 تمام ش  من بودم و ارس...
 

 من بودم و نگاه خندون آخرش که پاشید تو صورتم...
 

 گریه نیرد... تا لح ه ن آخر گریه نیرد... حدا ل جلو رون من گریه نیرد...
 

 میگفت حسرت نمینوره...
 

 ...بالیی سر  لبمون میاد میگفت فقط نگران منو حناست که بعد ا  مرگت چه
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گفت نفیسدده و سددهراب هرچی مینوان بدم و در عوض آبتین و آبینو بگیرم که 
مینواستن بدن به یه  وج که پول دار بودن و ب ه دار نمیشدن... نفیسه میگفت 

 اونام ننوانشون... پولم بابتشون ندن میدشون به پرورشگاه...
 

باردارن که  مان نبود  ما ثل  گه م فت ا به مو ب  میگ گه  یده بود... ا منو دیرفهم
شت کار به اینجا برسه... میگفت آر وها داره بران  فهمیده بود که بارداره نمیذا
خودش... میگفت ب ه ها مانب رسیدنت به آر وهاشن... میگفت هنو  نصف 
دنیا مونده که مامان  ول داده بره بگرده... میگفت بیست و دو سال سنی نیست 

 پان ب ه... و رفت... که بنواد بشینه
 
 
 

و من موندم و عموهایی که نشستن  یر پاهان مادربزرگی که ولی دم محسوب 
 میشد...

 
اولت حتی خود نفیسه ام شاکی بود و  صاص ارس رو مینواست... سهراب 

 نشسته بود  یر پاش...
 

کم پولی نمونده ا  مردن که اسددم پدر رو ید  مییشددید... تا آخرین لح ه ن 
 هار بود تو  مار... و همه ن ثروتشم ا  این راه به دست آورده بود...عمرش  
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 مال حرامی که هممونو به خا  سیاه نشوند...

 
سید... پول  سهم االرث اونم به خواهراش میر باألخره اگه ارس خط می خورد 

 کمی نبود...
 

 سهراب رو نشناخته بودم... یه دفعه ا  این رو به اون رو شده بود...
 

نفیسدده موجودن بود که کلهم حس مییردم تا حاال ندیدمت... حتی لح ه  اما
 ان باهاش  ندگی نیردم...

 
شون دادم... همه چی... فقط ا شون  هر چیزن که به من و ارس میرسید رو به
انقدر پول خواسددتم که بتونم خونه رو نگه دارم... تنها چیزایی که برام موندن 

شده بود که ارس خریده بود...  خونه بود و اون  ایگ تفریحی که هنو  یه ماهم ن
تو  ندان که منت ر حیمت بود به نامم کرد... گفت مال من نیسددت... گفت به 
نذارم  فت  بده... گ کادو  فت شددد  عروسددیت بهت  یده.. گ نا خر یت ح ن

 خبرداربشه...
 

خودش بهم گفت کنارش باشددم تا و تی که با مردن بهتر ا  خودش دسددت تو 
شه...  ست می شو د شم... گفت گمت کنم.. تا و تی که امانتی گفت ا ش جدا ن
 بهت برسونم...



  942 

 

 
شمان آبتین و آبینی که اون رو ا هنو  به دنیا نیومده بودن نگاه  گفت و تی تو چ

 میینم چشمان اونو ببینم...گفت انقدر برم پیت مشاور تا خوب شم...
 

ران ایم به کار نبرم ب گفت دیگه هرگز نه تیم بشددینه رو م م... ن هیچ راه دیگه
 مردن...

 
گفت هرطور شددده برگردم دانشددگاه و آر ون اونو که مهندس شدددن من بود 

 برآورده کنم...
 

شنوه... گفت نه تو نه حنا جلو هیچ  شنه خوندنتو هیچ مردن ن صدان   گفت 
شین... گفت نذارم وجود تیمور و مرگ خودش باعث نابودن  سیگار نی مردن 

 من بشه...
 

  ندگی کنم... خوشبنت بشم... هم به جان اون هم به جان خودم... گفت
 

گفت نمیگم گریه نین اما خنده رو ا  یاد نبر... گفت هرگز خودتو سددر نت 
 نینم واسه مرگ منن...
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اون گفت و من گریه کردم... واو به واو حرفاشو نه به گوشم که به جونم سپردم 
 و عمل کردم...

 
شون... دونه به  شه به هم صر ندونم... و من تا همی دونه... اال اینیه خودمو مق

 خودمو مقصر میدونم...
 
 
 

و من بودم وچشمایی که دم ابان صبح یه رو   م*س*تون  ده ن پاییزن شاهد 
 مرگ دنیا بود... مرگ آر وهایی که تو چشمان جوون برادرم بود...

 
 ...عشگ تو چشماش غوغا مییرد و چشماش دنبال حنا دو دو میزد

 
اما من تنها کسی بودم که باهاش نسبت درجه یک داشتمو میتونستم اون نصف 

 ش  نحس کنارش باشم...
 

 و من با تموم وجود نگاه کردم...
 

نمیدونم چطورن ولی یک سدداعت تموم مژه نزدم... ا  و تی آوردن بران اعدام 
 تا لح ه ان که ا  هوش برم مژه نزدم...
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شت میرفت  لح ه به لح ه ن صحنه هارو تو بهنم ثبت کردم... برادرم دا اون 
 و من مینواستم یه عمر بخیره داشته باشم...

 
 که بتونم با اون تصاویر خودمو عذاب بدم...

 
شه بران  شیدیم دلیلی با که با تموم لح ه به لح ه ن اون دردن که اون و من ک

 ما بستن... اینیه نتونم ببنشم تمام آدمایی رو که کمر به نابودن
 
 
 

لح ه ن آخر... درسددت لحطه ان که اون پا رفت تا چهارپایه رو ا   یر پاش 
 بیشه بیرون دیدم اون اشیی رو که ا  گوشه ن چشمت رینت...

 
 اون پر ا  آر و بود و تی داشت میرفت...

 
 دستاش آر ون لمس حنا رو به گور بردن...

 
 لح ه و نفس گفت نه حسرت داره نه پشیمونی... ولی تا آخرین
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شه و  لبم میریزه...  بل  با یه خمیا ه و با یه کت که به بدنم میدم  یرم خالی می
ا  اینیه کمرم مماس بشددده با  مین دسدددت میندا م و ا  یه جا میگیرم... ولی 
ب*ا*س*نم محیم مینوره  مینو درد میگیره... سدداعد دسددت راسددتمم درد 

 به خاطر کشت  یادن که بهت میدم بران نگه داشتن خودم...میگیره 
 
 آیی... -
 

سین خوردن و ا   شت م سین پ شمامو با  میینم... هنو  گیج خوابم... م چ
روش آرام بنت باال انداختن منگم کرده... کنار دیوار اپن آشددپزخونه ام... این 

 اما چرا؟؟؟ یعنی ا  رو اپن افتادم... این یعنی رو اپن خوابیده بودم...
 

سقوط آ ادو تجربه کرده نگاه  ساعدمو با من  صفت پی یده دور  پتویی رو که ن
ست  شمو د شلم... دلم دوباره خواب مینواد.. درا  میی ست  میینم... مثل ما
پتو پی مو میذارم  یر سددرم... یه خمیا ه جانانه... صددبح پاییز وحشددتنا  

پاهامو ا  پشددت جمب میینم و سددرده... یه کت و  وس جانانه تر ا  خمیا م... 
ندارن انعطان خوبی  هار همیشددده میگه هر چی  تا نزدییی سددرم میبرم... ب
دارن... آخ که چه حس خسددتگی ا  تنم در میره... دوباره دسددتمو میذارم  یر 
شیمم که تاپ ا  روش رفته کنار... و د یقًا  سرم و دنباله ن پتو رو میپی م دور 

 ؟؟؟فلسفه ن اینجا بودن من چیه
 

  ل میزنم به دیوار اپن و سعی میینم فلسفه ن مورد ن رو کشف کنم...
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صحبت کردم... رون اپن... بعد خوندم... چی خوندم؟؟؟  ش  با حنا  من دی
یادم نیست...  بلت آسرایی داشت مینوند... بعدش من بودمو ارس... خوب 

شم برم پتوب سن یارم... کرو اچن خوابیدم... ولی یعنی انقدر احمقم که بلند  و
 ملو هم بردارم بعد بیام دوباره رو اپن بنوابم؟؟؟

 
 انقدر؟؟؟ باور نیردنیه... یعنی انقدر خواب  ده بودم؟؟؟

 
شلم تو  صدان  سابی...  ست و ح شام در سنمه... دیرو  نه نهار خوردم نه  گر
خونه میپی ه: گشددنمه... تران کجایی... دانشددگاهو ولت بیا به من صددبحونه 

 ن...بده... ترا
 
 
 

 گیج و ویج میرم تو آشپزخونه و  یر کترن رو روشن میینم...
 

 شیردیش  تو ماگ رویه بسته...
 

موبایلم خاموشدده... یادم میاد که رو حنا خاموشددت کردم... االن حسددابی ا م 
 شیاره...
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 گوشی رو برمیداره و لی حرن نمیزنه...

 
 سالم حنا... -
 
-... 
 
 صبح بنیر ناناسم... -
 
-.... 
 
 حنا؟؟؟ -
 
-..... 
 
 حنا  هره؟؟؟ -
 
-... 
 
 حنا میدونه که نفسز نفس به نفست بنده؟؟؟ -
 



  948 

 

- ... 
 
 حنا میدونه نفس غیر اون کسی رو نداره که دق دلیاشو خالی کنه؟؟؟ -
 
-... 
 
 حنا مینواد نفس بره بمیره؟؟؟ -
 
 الل شو نفس.. -
 
 سالم... -
 
  هرمار سالم... -
 
 عشقم هرچه ا  دوست رسد نییوست... حتی  هرمار... صبحت بنیر -
 
 تو واسه من صبح و ش  گذاشتی که خیرو شرم داشته باشه؟؟؟ -
 
عصبانی نباش دیگه حنا... به خدا عصبانی بودم... تو که نمیدونی یه ساعت  -

تا گوریل گنده دم در خونم مینواسددتن فک همو   بل ا  اینیه  نه بزنی دو 
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م که هردوشون بدون این که من راضی باشم اومدن تو خونم... پیاده کنن... بعد
آب پاکی رو هم که رینتم رو دست ارمیا... نا امیدن ا  چشاش میبارید و تی 
گفتم باید تمومت کنیم... عذاب وجدان داشددت خفم مییرد... اون مرتییه ام 
 که همت احساس میینه خیلی باحال میشه و تی  ور میگهد نشسته بود  ل  ل

که  یارن  یادم م هاگیر واگیر تو مم همت  گاه مییرد... فیر کن تو این  مارو ن
شه تو  شتم کوبیده می صر چه آبروریزن راه انداختم... همت حس میینم گذ ع

 سرم... یه لح ه خوب فول شدم دیگه...
 
 دیش  ا  دستت کلی گریه کردم... -
 
 ا  میومدن...ا  دست من نبود دروغ نگو... داشتی واسه شوشون خودت ن -
 
 نفس کشتنی شدن به خدا... -
 
 چرا چون وا عیتو میگم؟؟؟ -
 
 میدونی وا عیت اینه که تا خود صبح سردرد داشتم... -
 
صرن  - سین ع شتم میمردم... غیر اون م بمیرم برات... ولی جون حنا منم دا

دونه آرام بنت تو  که خوابم دادو اونی که سددرشددام خونتون خوردم... اومدم یه
صاًل نفهمیدم کی رو اپن  شده بودم... ا شارژ  سابی دز خونه خوردم... یعنی ح
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شتم رو  ش  رفتم پتو بالت آوردم عین منگال دوباره برگ صف  خوابیدم... تا ه ن
 اپن خوابیدم... فیر کن... تا ه صبحم ا  رو اپن پرت شدم...

 
 تو نرفتی پتو متیا بیارن من برات آوردم... -
 

به روم رون صددندلی آشددپزخونه  جیم میزنم ا  دیدن یهویی موجودن که رو
 میشینه...

 
 چی شد نفس؟؟؟ -
 
-.... 
 
 نفس؟؟؟ -
 
 هید...هی ی... داشتم چان دم مییردم دستم سوخت... -
 
 آخ بمیرم... خیلی سوختی؟؟؟ -
 
 ن.. نه نه... خوبم.. میشه بعدًا  نه بزنم؟؟؟ -
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 شت؟؟؟آره... مینوان بیام پی -
 
 نه نه چیزن نیست... ییم خمیرددون روش میذارم خوب میشه... -
 
 باشه...برو... ال م شد یه تک بندا  بیام.. -
 
 باشه... ب*و*س... -
 
 ب*و*س... -
 
 
 

 با نگاش داره سوراخ میینه همه ن تنمو...
 
که د دگیر صددددا  - مدن تو  چه جورن او کار میینی؟؟؟  جا چی  تو؟؟؟ این

 نداد؟؟؟
 
ش  خوتو توخواب خفه  - شم ننوان مثل دی شته با من؟؟؟ اومدم که هواتو دا

 کنی... بعدم من با خودت اومدم دیگه...
 
 یعنی چی؟؟؟ -
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-... 
 

 بامن اومده؟؟؟
 

 داد میزنم: تو تمام ش  تو خونه بودن؟؟؟
 
-... 
 
 کجا  ایم شده بودن؟؟ چرا ندیدمت؟؟؟ به چه حقی موندن اینجا؟؟؟ -
 
الن نشددسددته بودم... هم ین تو حال و هوان خودت بودن و من توهمین سدد -

 صداتو گرفته بودن رو سرت که سیلم میومد نمی فهمیدن...
 
تو بینود کردن موندن اینجا... چی مینوان ا من؟؟؟ واسده چی نشدسدتی  -

منو تحت ن ر گرفتی؟؟؟ چرا خودتو نشددون ندادن؟؟؟ گمشددو برو بیرون چرا 
 دست ا  سرم برنمیدارن؟؟؟
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نیمنیز میشدده: نفس حواسددت به حرن  دنت باشدده... بد کردم موندم که تو 
تنهایی نمیرن؟؟؟ میدونی چند بار ا  خواب بیدارت کردم که سددیته نینی تو 
خواب؟؟؟ میدونی چند بار ارس صددددام کردن؟؟؟ بدبنت نمونده بودم که 

 االن تو سردخونه بودن االن...
 
تنهایی خواب به خواب برم به تو چه ربطی توروسنه نه؟؟؟ اصاًل اومدم که تو -

داشددت... شدددن دایه ن من؟؟؟ کسددی ا ت خواسددته مواغ  من باشددی؟؟؟ 
 حریم خصوصی تو سرت نمیره؟؟؟

 
بلند میشددده و با ومو میگیره: اواًل و تی با من حرن میزنی منو نگاه کن نه درو 
حال این رو ت مه منو مقصدددر  ثانی نمیبینی ه ماگ  هوتو... در  دیوارو 

 میدونن؟؟؟ اگه اتفا ی برات بیفته که دست ا  سر من برنمیدارن...
 
به  - جدان درد بگیرن.. برو  نداره... نمینواد و به تو  حت ربطی  لت را یا خ

  ندگیت برس خیالتم تنت... حاالم گمشو بیرون...
 

نمیذاره با ون ل*خ*ت و سددردمو ا تو دسدددت گرمت بیشددم بیرون... ولی 
 ابیتمم نمیینه...

 
صدام آروم گر  شم... بدون اینیه بنوام  میگیره تنم ا  این گرما... خجالت میی

 میشه... فاصلمو  یاد میینم...
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 گفتم برو بیرون مهندس... -
 
ندش  - بارم نینی... اونو ت پشدددت ب مرده ن حرن  دنتم... لی ار نمونده 

 مهندس می سبونی؟؟؟ ببینم مهندسم فحت حساب میشه؟؟
 
 ا  خونه ن من...مهندس برین بیرون  -
 
 آفرین چه بیرون کردن مؤدبانه ان... -
 
 مهندس خواهت میینم... -
 
 ییم دیگه فیر کنم التماس کنی که برم بیرون... -
 
 التماس میینم برین و دست ا  سرم بردارین... -
 
 نگام کن تا برم... -
 
 مهندس  نه میزنم به پلیس... -
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 برو  نه بزن... -
 

سمت خودش...  مینوام شه  ستمو بندا مو موبایلموبردارم... کمی منو میی د
حاال دیگه فاصددله ان با چسددبیدن به سددینت ندارم... نفسدداش موهامو تیون 

 میده...
 

 من ا  مردا میترسم... ا  گرمان تنشون...
 

شیل ممین  شو به کثیف ترین  بهترین مرد  ندگی من گرم ترین گرمان وجود
 بهم داده...

 
یدم... صددددام میلر ه و پر ا  بغضددده: خواهت کردم لر م گر ته و ترسدد ف

مهندس...ولم کنین لطفًا دارین ابیتم میینین... من که کار به شددما ندارم چرا 
 اینطورن میینین؟؟؟

 
 دلم واسه صدان خودم سوخت...

 
که نمیتونم جلون  بایلم... درحالی  مت مو نه و من پروا  میینم سدد ولم میی

 لر ش دستمو بگیرم...
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دوتا یک رو صفحه ن موبایل حک شده که ا  پشت مچ دستمو میگیره و مانب 
 کارم میشه... نمیتونم صفرو وارد کنم...

 
تو گوشم  مزمه میینه نفسان گرمت رو گونمه: چی مینوان بهشون بگی؟؟؟ 
که ابیتت  نه...  به  ور وارد خونت شددددم؟؟؟ هنو  د دگیر خونت روشدد که 

ست... و اون و ته که بپرسن تو خونت چی  کردم؟؟؟ یه دونه کبودن رو تنت نی
که تو خونه ن د دگیر دارت راهم  هات دارم  با چه نسددبتی  کار میینم؟؟؟؟ 

 دادن... چی مینوان بگی؟؟؟ هوم؟؟؟
 

 موبایلو میندا م...
 
 میشه برین مهندس خواهت میینم... -
 
تا برم... االن پس میفتی... نمیتونم - له خ ...نلر و آروم شددو   اینجورن خی

 بذارمت برم...
 
 شما برین من  ول میدم حالم بد نشه... -
 

 ولم میینه: باشه بشین...
 

http://www.roman4u.ir/


 957 ستیدر جگر خار

میشدینم...  یر کترن رو که صددان جیغت به هواسدت رو خاموش میینه و یه 
شیر آب پر میینه... چندتا  ند ا  تو  ندون رون  سبد برمیداره و ا   لیوان ا  تو 

 اشگ ا  تو جا  اشقی برمیداره و همت میزنه... میذارتت  میزمیندا ه توش... یه
 جولوم...

 
 در حالی که میره بیرون میگه: رمز د دگیر چنده؟؟؟

 
 غت غت میزنه  یر خنده...

 
نان منو  - نده داره؟؟؟ حرص داره  جاش خ نادونز دون دون ک دختره ن 

 میشیافه...
 

ی و گونه هاشددده که و من ورم ا  دون دون اون کک و میان کوچولی رون بین
 عجی  دوست داشتنیت کرده...

 
کجاش خنده دار نیست... چیز پنهونی ندارن دیگه ا  این بشر... میگم نفس  -

 صدا مدا در نیرده باشی تو خواب...
 
 حنا من جدیم... -
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خ  منم جدیم... اگه اینطور باشدده که دیگه آبرو برات نمونده... میپرسدیدن  -
 ببینی بومم داشته؟؟؟

 
 و در حالی جدیه که کپسول اکسیژن ال م شده ا   ور خنده...

 
ستت خیلی  ضب د شه: منو باش که همت دعا دعا مییردم و خندش که  طب می
خراب نباشددده که ا   ندگی نیوفتی... نگو خانم داشددته تو ب*غ*ل ارسددالن 

 جونت دلبرن مییرده...
 
سالن جونت کیه... ب*غ*ل چیه... دلبرن  - صیغه ایه... کوفت حنا... ار چه 

 میگم داشتم ا  هوش میرفتم...
 
بار تمرین کنی خوش  - ناشددی ان واسددده همین... ییی دو یادن  جونم...  

 خوشانتم میشه...
 

 جیم میزنه: جونم ارسالن... ارسالن و این همه فشار؟؟؟
 

 با م ولو میشه رو تنت اتا م... خندش تمومی نداره...
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سرش اومده به دست سوختم سر بزنه... داره یه کارن میینه که به سرمن  خیر
 بزنه...

 
 حنا تو حس منو راجب به مردا میدونی و این حرفارو میزنی؟؟؟ -
 

جدن میشه... چه سرعت عملی داره تو تغییروضعیت رفتاریت: میدونم حستو 
یه چوب هی  با  مه رو که چی؟؟؟ تو مینوان ه به مردا...آخرش  بت  نسدد
کنی؟؟؟ ییی آشددغال بوده همه رو باید راهی سددطل اشددغال کنی؟؟؟ نفس 
ارسالن مرد بد باتی نیست... البته خ  منیراین نیستم که کسایی تو  ندگیت 
شید  سید و نخ داد اونم ننه رو ک بودن... البته نه مثل اردالن که هر کی ا  راه ر

هم بذاره سددرکار... طرفو نخ کت کرد... اون تک پره... عادت نداره همه رو با
ساب  سم ح سا تا ه هاوش میگه همون اولم با طرن طی مییرده که رو منو اح
با  نین... چند صددباحی بیشددتر نیسددتی... تا ه اونم خودطرن میومده سددراغ 
ست که  سرن نیا ا ه ست... یه  سال سه  سی و  ارسالن...  بول کن اونم یه مرد 

ودیعست... خوب نیا  باید رفب دست خود آدم نیست... ا  ا ل تو وجود آدم به 
شد...اما  صیغه مییرده ییم یه جوریم  شنیدم با طرن  ستت اولت  شه... را ب
بعدش گفتم پس نه خوب بود مثل اردالن امشدد  عاشددگ باشدده فردا فارغ پس 
فردا دوباره عاشددگ؟؟؟ یه رابطه ن مدت دار با طرفو  یر سددایه صددیغه شددروع 

به خیرو مارو به سالمت... البت هاوش میینه و فردان اتمام مدت صیغه تورو 
میگه دو سدده نفر بیشددتر نیسددتنا... اما خ  چون یه  ن باباشددو به غارت برده 
شونو در اختیارش  رار میدن براش یه ایده به  شون و  نام این  در راحت خود ا 
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جذب پولت شددن و رخت خوابتو گرم  که  مال اینن  که  نا فقط  وجود آورده 
رد بدن نیسددت... تا حاالم یه بار ندیدم چشددم ب رونه... کنن... ولی به خدا م

شیدم  شیدم پی نپو این همه خونم میاد میره یه بار  وم نیرده ...رو اینیه چی پو
ضی بود به ن رت هاوش  ست...اگه عو سرتگ نی یا رنه رژم چیه...مثل اردالن 
ضیه ام من  سر اون   تو خونه ان که من راحت لباس می پوشم راش میداد؟؟؟ 

 خودم شستمت گذاشتمت کنار...یه کالم نگفت چی میگی...
 

میگه و میگه... نگاش که میفته به منی که دست به سینه تییه دادم به میز آرایشو 
 دارم عا ل اندر سفیه نگاش میینم یه لح ه  بون به دهن میگیره...

 
 چیه نفس؟؟؟ -
 
 چه مربوطه؟؟؟میشه بگی همه ن اینایی که االن دارن به من میگی به من  -
 
به تومربوط نیسددت؟؟؟ به تویی که اولین باره به یه مرد نگاه میینی؟؟؟ که  -

مار  ادکلنشددو حدس میزنی؟؟؟ در مورد ور شددت حرن میزنی که ور ش 
خوبیه و مثل گلدون سددفالیان شددمعدونیان عزیز ا  پایین باریک ا  باال پت و 

ی نه  که و تی حرن میز یا پهنت نیرده؟؟؟ درمورد تویی  ا حرص مینورن 
موافقی؟؟؟ در صددورتی که مردان دیگه خودشددونو جر بدن تا ه یه بله موافقم 
میگی؟؟؟ ببین هرکی رو بتونی بپی ونی منو که نمیتونی بپی ونی...واسه من تو 

http://www.roman4u.ir/


 961 ستیدر جگر خار

یه کتاب هزار بار خونده ان من تورو ا  برم... نگات نگاه همیشددگی نیسددت 
دیه که خیلی راخت تونسددته توجهتو و تی ارسددالنو نگاه میینی... ارسددالن مر

 جل  کنه... ا  خودت انیار میینی ا  من انیار نین...
 

 راه میفتم طرن آشپزخونه تا فیرن به حال  ارو  ور شیمم کمن...
 
ببین حنا منم منیر این نمیشم که ارسالن مرد جذابیه... ا  استایلت خوشم  -

به سددرو وضددعت میرسدده و  میاد که خودشددو شددبیه بادکنک نیرده... ا  این که
همیشدده شددیک میپوشدده خوشددم میاد...  دو باالن خوبی داره... جذبت دختر 
کشدده... باسددواده... اعتماد به نفسددت عالیه...محیم حرن میزنه... مثل ارمیا 

  اسمی و حمید فدایی میت مرگ ما نیست اما مرد جذابیه...
 

سته و ن ش شدم ن صبح روش غافل گیر  صندلی ان که  شت گوش تا حنا رو  ی
 گوش با ه.. اولین باره که دارم درمورد یه مرد این حرفارو میزنم....

 
سه  - صیغه ایت... وا سه  نان  سه مامانت... وا اماحنا... خدا حف ت کنه وا

ستم که با  سبون... من دنبال این چیزا نی صله به من ن  شًا و خانوادش... خواه
ن نو ده سدداله نیسددتم که دنبال این چیزا دلم گیرن ویرن بره... حنا من نوجوو

اسددتایل جذاب باشددم... حنا کتمان نمیینم که غاهر خوبی داره... اما اون یه 
مرده و ن ر منو در مورد مردا میدونی... پس منو ارسالنو دم به ثانیه تو فانتزیات 

ر هم...  ن سبون بیخ خز
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یا: تو ب نم گو... ملبنندش جمب شددده و داره به د د ارث باباش نگاه میینه گو

باور میینم... تا ه اصدداًل تو راسددت میگی و دلتم گیرن ویرن نمیره... هاوش 
میگفت احتمال  یاد دل ارسددالن سددریده... میگفت چند و تیه روش د ت 
شده بود  سخ  صیغه ف سالنی که امرو   نه  یاد حرن میزد فردا  دارم... میگه ار

تا نداشدددت که واسددده  ن االن به نفس تو نمیگه... میگه ارسددالن ا  این عاد
جماعت صندلی بیشه یا در ماشین با  کنه... میگه در با  میینه اول باید نفس 
رد بشه بعد اون... میگه حواست هست که کارارو کت نده که مبادا مهندسا رو 
خسددته نینه... میگه کارمندا همونایین که تا چند ماه پیت رسددشددونو مییشددید 

 گد...فقط نفس بهشون اضافه شده... می
 
بعد به ن رت اینا دلیالن موجهین بران اینیه تو رویاهان شددما دوتا ما صددد  -

 سال به خوبی و خوشی باهم  ندگی کنیم؟؟؟
 
 نمیشن؟؟؟ -
 
نه حنا نمیشن...  ندگی یه چیزن بیشتر ا   دو باالن  شنه و صندلی بیرون  -

 کشیدنه... مثل نوجوونان رویایی حرن نزن...
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تنها ال مه هان شروع یه  ندگی نیستن... اما مقدمه شروع توجه که  نفس اینا -
 هستن؟؟؟ نشونه ن توجه که هستن... نیستن؟؟؟

 
باشده حرن تو درسدت... اما میدونی چیه؟؟؟ من یه  نم... مطلقه... با دوتا  -

 ب ه...کسی که میشه رو صیغه کردنت فیر کرد...
 
 نفس؟؟؟ -
 
به نفس کمی مهربونترو چیه؟؟؟ دروغ میگم؟؟؟ خودش ا - ومد بهت گفت 

 منصفانه تر ا   نان دیگه نگاه میینم؟؟؟
 
نه نگفت... اما نفس بی انصددان نباش اون داره کارایی رو که واسدده خواهر  -

ل  توجه  نان  که بران ج کارایی  نه...  مادر خودش نیرده فقط بران تو میی
 دیگه نیرده...

 
به   - عارن حرن بزنیم... من  نا بی ت جذاب و خوش ح ول خودتون  ن 

اسددتایلی هسددتم که میتونه توجه هر مردن رو جل  کنه... شدداهیار نیرده که 
 حواست رفته به غاهرم...

 
گه ان  - بال چیز دی یذاره هوش و حواس آدم دن غاهرت م خه المصددد   دز ا

 بره؟؟؟
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پس رسیدیم به همون حرن من... همشونو بریزن تو یه دیه و سروتهشونو  -

 جز یه خروار میل جنسی چیز دیگه ان پیدا نمیینی...هم بزنی 
 
 
 

سته ام... ا   شدت خ ست... و من به  سه خوردن تو ین ال نی چیز آماده ان وا
 تو فریزر غرن بستنی رو در میارم بیرون... دوتا  اشگ سوپ خوریم برمیدارم...

 
نه نباشددده من ا  گشددنگی و تنبلی مردم...  - هی ی تو ین ال نیسدددت... ترا
 نور...امرو  با سلیمی دعوام شد؟؟؟ب

 
 
 

  اشقو میینه تو بستنی:چرا؟؟؟
 
 متنا رو آماده نیرده بودم  دیم به تیپ هم... -
 
باش... من خودمم نگرانی رو تو چشددماش میبینم...  - یه دنده ن نفس انقدر 

ناراحتی ا  اینیه دو ماهه یه نگا بهت نیردن... خودم دیرو  دیدم چقدر پیر 
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دنت تو اون وضددعیت... تا ه خودش به هاوش میگفته چون نگرانت شددد ا  دی
سر  شه دوباره بیاد  سره ن پاتیل بلند  سیده اون پ ش  مونده اینجا...میتر بوده 

 و تت...
 

 چشمام گرد میشه: رفته به هاوش گفته ش  اینجا بوده؟؟؟
 
به هاوش نگه... تو این مدت اینجورن - که اون  به من نگفتی   آره... مگه تو 

سر نمیزنه ا ش... و تیم که کارن رو میینه  شناختمت که کارو حرن بی فیر 
پاش وان میسدده... هیچ و ت کارایی رو که کرده رو پنهون نمیینه... میگفته تا 
له کرد و دل  د تو خوابد ا  کردم پشددیمونم کرد... نگرانم  نا خود صددبح 

ونه ببرمت خ اینجورن پیت بره مریض شددده... االنم هاوش گفتهبیام دنبالت
 خودمون تا فردا که ترانه میاد تنها نباشی...

 
نه پیت کت... منم خونه ن شددما  - یارا به  ول معرون اون جی  مارو نزنه 

 نمیام...
 
 اون به جی  تو کار نداه... تومم امش  میان خونه ن ما... -
 
 بلندشددو برو ور دل شددوهرت من نمیام... بدم میاد مزاحم خلوت کسددی -

 بشم...اونم یه تا ه عروس دوماد...
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 و  اشگ یخ شده ا   ور بستنیه که محیم میشینه پشت دستم...
 

 و دل من غذان گرم مینواست نه این بستنی که دل پی ه انداخته به جونم...
 
 
 

و من ساعت یا ده ش  دارم تو خونه ن هاوشی که نمینواستم مزاحم خلوت 
... در حالی که هامون کنارم نشسته و به خودشو  نت بشم چایی نبات مینورم

سط دلپی ه...  شمان گرد نگاه میینه...و منو مینندونه و خودم پی یدنامو با چ
 و دل منو پروا  میده به رو ان آبین و آبتین دارم...

 
و من به اصددرار هاوش گوش نمیدم و دکتر نمیرم... میدونم که با چان نبات 

 خوب میشم...
 
 
 

صو سشو تحت الشعاع اون داره رو ت یر توضیح میده و نور آبی رنه همه ن لبا
  رار داده...
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و تی پشددتشددو میینه چشددم میدو م به اسددالیدایی که داره دربارشددون توضددیح 
 میده...

 
 طرحان جال  توجهی هستن...

 
 طرحان اون همیشه جال  توجه بودن...

 
سرمو میندا م پایین شو میینه اینور  شغول نت و تی حس میینم رو  و خودمو م

 بردارن ا  گفته هاش نشون میدم...
 
 
 

و تی بر میگرده متوجه سدنگینی نگاهت هسدتم... این رو ا و ن نگاهت به تن 
 میرسه...

 
و من نه اینیه منت ر عذرخواهیت باشددم که انقدرن شددناختمت که بدونم این 

ست... من فقط دلگیرم... و درگیر... درگیر نگاه ست نی صب کار تو  امو انی و ع
لجام گسددینته ان که بار آخر تو نگاهت دیدم...من کارن نیرده بودم که اون 

 نگاه بنواد اون رنگی باشه...
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 و این رو ا حال من خوب نیست...

 
 دلم تنگه...

 
 بران کسایی که نیستن...

 
ست... و من نگران پدرانه هان  ست... کنارم نی ست... ولی نی بران آبتینی که ه

 سهرابم...
 

 که پدرانه هایی که نسی  خود من شد... به رنه بدترین خ*ن*ا*ن*تها بود...
 

سیاه  شه...  لبتو  سود ترین می شیطان ح شه  سمت که مهربونترین با که گاهی ا
 میینه...

 
 اون و ت میشه که اون ه نباید بشه...

 
 و من ترسم ا  اینه که سهراب تو دل خودش لونه ان بران شیطان داشت...
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 خسته نباشیدن که هاوش میگه سرگرم جمب کردن وسیله هام میشم... با
 
 
 

مهندس جامی داره خودشو بران ارسالن لوس میینه... حال پروژه ن ماهورن 
 رو میپرسه...

 
کاش میدونسددتی که در مورد تو و همنجسدددات چطور فیر ...»خندم میگیره 

 «میینه جامی جان
 

 رتی مهر خودش کنه...شایدم ه*و*س کرده صیغه ان بشه و حقا
 
 
 

شتن...ب ه ن  شدن نیا  مالی ندا سالن  صیغه ن ار و هیچ کدوم ا   نهایی که 
صددغیر نداشددتن... ه*و*س داشددتن... و شددیطنتهایی که هارشددده بودن و مهار 

 نشدنی بودن...
 

 که شنیده بودم صیغه بران تفمین  نهان بیوه و بی بضاعت و یتیم دار بود...
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 ی که دوربر ارسالن دیده بودم شبیه شنیده هام نبودن...وهیچ کدوم ا کسای
 

همه شبیه لیدن هایی بودن که گستاخی تو چشماشون بی داد مییرد... که نیا  
 داشتن به ارضان حس برترن جوییشون...

 
و ارسالن چیزن بود که میشد با کنارش راه رفتن به دنیا نشون بدن الیگ ترین و 

 ن دنیایی... ابل توجه ترین و برترین  
 

اونها حتی شددده به  یمت گذاشددتن  دم اول... به  یمت دادن پیشددنهادد نیا  به 
 ارضان این حس داشتن...

 
 
 

 ورو گارن که من دراون  ندگی میینم رو گار کریهی شده...
 

 رو گارم رو گاریه که توش  نها به ارسالن پیشنهاد صیغه میدن...
 

 متناس  و  ون... ارسالن پول داره... و اندامی
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این براشون کافیه بران  یر پا گذاشتن غرورهان  نانه ان که رو ن ابهت مردانه 
 جلوش سر خم مییرد...

 
 
 

تو رو گار من دیگه مردها تالشددی بران به دسددت آوردن  نها نمیینن که  نها به 
 دست اومدنی نیستن...

 
 دم دستن...

 
 کافیه دست درا  کنی تا برشون دارن...

 
و رو گار من هیچ مردن نیا  نداره تا طلسم بشینه... دوئل کنه... تا  نی رو ا  ت

 آن خودش کنه...
 

 که  ن خودش رو مال اون میینه...
 

 تو رو گار من گالدیاتورها به خواب رفتن...
 

 جنگی در کار نیست بین گالدیاتورها... نیا ن به بیداریشون نیست...
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جنه نرم بران تصاح  مردانی که بزرگترین دلمشغولی   نها جنه میینن...یه
  ندگیشون پایین تنه ن مبارکشونه...

 
یه جنه با سالح هایی سرد ولی گرم تر ا  تپان ه... با رژ و با سایه... با برسی 

 که برجستگی هان گونه هاشونو برجسته تر کنه...
 
 
 

رن ینیه بدونن برابو نهان رو گارم به افیار فمنیسددتی آغشددته شدددن... بدون ا
ست... بدون اینیه بدونن این فقط  سینه نی سرو شون دادن  حقوق  ن و مرد به ن
مو عیت رو مهیا کرده بران سددا نده هان همون افیار فمنیسددت بران دیدن و 
سترس بود... آر و  لذت بردن ا  چیزهایی که رو گارن نه چندان دورد دور ا  د

ست نیافتنی... که باید بر شت بود... و د سوء پ شد... که اگر نیت  اش تالش می
 تالشت بود ناکام می موندن...

 
و حاال  نهان رو گار من دم دسددت هسددتن... با نیت سددوء یا بدون اون میشدده 

 بهشون دست پیدا کرد بدون اینیه تالشی بشه...
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باغ  من تو رو گارم دیدم دختر هفده هجده سددداله ان رو که تو خلوتی کوچه 
ست سرش اونو خفت کرده بود  محلمون جلون دو ست پ ستز دو خودش و دو

 بران یک ب*و*سه...
 

 پسر ب*و*سه نمیداد...
 

 دختر ب*و*سه مینواست...
 
 
 

 این رو ها کراهت هان رو گارم عجی  خار شده به چشمان من...
 

مذکرت  با همجنس  به برابرن حقوق خودت  گاهی و تی تو رو گار من  و 
ست نی شته به فمنی ستی...و مطیب بی چون چران افیارن که معتقدن دولی آغ

بهت تزریگ میینن نیسددتی... و فیر و ایده ن خودت رو دارن...و تی همزمان 
ندادن  جام دادن و  ها میپرسددی چرا... و تی بران ان نا ن  نت ا   با اسددالمز دی
ستی و گاهی گوینده اند  شنونده ن محض نی هرکارن دلیل خودت رو دارن و 

 عق  مونده... امی... بی سواد...اتییت می سبونن بهت.. 
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هاوش صدام میینه... برمیگردم... میگه  رار امش  با حنا بره سرن به آ ا جونو 
ست دارم برم...  شون برم یانه...دو ست دارم باها عزیز بزنن... مینواد بدونه دو
میگم که میام... خودم با ترانه میام... حرن آخرو میزنه... سدداعت شددت میاد 

چهارتایی بریم... مسیرمون یییه... و اون دوست نداره آخر ش  دوتا  دنبالمون
دختر تنها برگردن خونه... و ما سالهاست چند تا دختر تنهاییم... که ا  این سر 
شهر تا اون سر شهر تنهاییم... رو ها تنهاییم و شبها تنهاتر... رو ها مرد  ندگی 

یریزیم رو متیاهامون... خودمون... و شددبها دخترایی که اشددیان دخترونه م
رو ها محیمیم تا شدد  بشددینیم... رو ها  ون هسددتیم تا شددبها بیمارگونه 
باشددیم... بران  نانگی هایی که به تاراج میرن گریه کنیم... بران نیلوفرانه هایی 

 که  یر کفشهان مردونه ان آبلمبو میشن...
 
 
 
 نفس... -
 

حاف ی خدا به  با صددددان بم و مردونت برمیگردمو  نه  مه تموم میمو من نی
 هاوش...

 
سه گرفته  شیده ب*و* شم جلون مردن که جذابتهامو به رخت نی سربه  یر می

 ا م...
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صیمونو وارد حیطه ن کاریمون  - شن سائل  ست که م صاًل حرفه ان نی این ا

 میینی...
 
 ببنشید متوجه نمیشم... -
 
کنم اصدداًل  تمام این دو سدداعت جلسدده رو با خودت تو جلسدده بودن...فیر -

 متوجه نشدن و گوش ندادن که  راره این پروژه چطور پت بره...
 
 شما ا  کجا میدونین من متوجه طرحا نشدم؟؟؟ -
 
ا  اونجایی که حتی سددرت بولند نیردن ببینی چی تو این طرحا نمایت داده  -

 میشه...
 
درسددت نیسددت مهندس... من االن میتونم جز به جز اون طرحا رو براتون  -
 ضیح بدم...تو
 
 جدًا؟؟؟ -
 
 البته... -
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 میشه توضیح بدن؟؟؟ -
 
 خیر... -
 
 چرا اون و ت؟؟؟ -
 
 بران اینیه خسته ام و مینوام برم تو اتاق خودم... -
 
 یعنی دلیلت فقط خستگیه ؟؟؟ ندونستن نیست؟؟؟؟ -
 
 هن نیست...-
 
 ثابت کن... -
 

 به داد  دن ندارم... من خودم یک فریادم... من عصبانیم... اما نیا ن
 
 نیا ن به اثبات خودم بران شما ندارم... با اجا ه... -
 

 و من ثابت شده ترین موجود عالمم...
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و من  نی هستم که مسلمون به دنیا آمدم... اما کور و کر به دنیا نیومدم... بسته 
شنوم ن تمام چیزهایی که می و بی فیر به دنیا نیومدم...  نی هستم که به فلسفه

فیر میینم... به انتناب خودم مسلمون نشدم... اما به انتناب خودم این راهو 
 ادامه میدم....

 
و تو  اموس من دین من درسددت گفته که ا  مردها دورن کنم... اما ا  حقو م 

 دورن نینم....
 

قو ی که من در کنا تمام مردهان این اتاق دوشددادوش اونها میرسددم به تمام ح
 دارم...

 
که  نه بزنم دبران مردن  تا هان م*س* قه  جامی  ه ندس  ثل مه یه م بدون این

 گاهی تو اندیشه هان خودم برا ندگی هاشو ستایت میینم...
 

 بدون اینیه اجا ه ن نزدییی بی حد و پره*و*سی رو به مردن بدم...
 

 نم...که من بلند خندیدن رو و گپهان ال یدانه رو جزو حقوق خودم نمیدو
 



  978 

 

که من لبنند مو رانه و کلمات سددنگین رو متانت و ویژگی جذابیتهان  نانه ن 
 خودم میدونم...

 
که مردن که دلت دیدن  هقه هان م*س*تانه ن من رو مینواد باید لباس ر م 

 بپوشه... باید دوئل کنه...
 

تا تو خلوتت براش  هقه بزنم...که لبنندها و خنده هان من به اندا ه ن همه 
شون  سی ن ن لبنندهان تون خیابون جذابه... من جذابیتهان خودم رو به هرک

 نمیدم...
 

 و اگر من املم.... اگر مالی نیستم... اگر الیگ دوئل نیستم...
 

 بران اینه که هنو  مردن که الیگ من باشه به دنیا نیومده...
 
 ترانه این چیه؟؟؟ -
 

رت فوق العاده ان تو خرخونی سددرشددو ا  تو گتاب بلند میینه... این دختر مها
شتر  سندم تا خر خوندن... هیچ و ت بی شتر میپ داره... و من مفید خوندن رو بی

 ا  دوبار یه مطل  رو ننوندم...
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 چی آجی؟؟؟ -
 

 موبایلو میگیرم طرفت...
 
 این پیام... -
 

 و ما بران با  کردن باکس پیامان هم نیا ن به گرفتن اجا ه نداریم...
 
 
 

اه میینه... ننونده میدونه چی رو میگم.. فقط کافیه نگاهی به اسددم پیامو نگ
فرسددتنده بندا ه... شدداکی نمیشدده ا  اینیه باکسددشددو با  کردم... ما گاهی تو 
بییارن پیامان همو  یرورو میینیم... گاهی میونشددون حرن دلد دل میزنه... 

 میبینم سر نشی رو که تو چشماش نسی  حواس پرتی خودش میینه...
 
 تران... -
 
 جانم... -
 
 بگو... -
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من به عنوان خواهرن که اختالن سددنیمون حتی به سدده سددال کاملم نمیرسدده 
توبیخ میینم اونی رو که خیلی راحت میتونه بهم بگه به تو ربطی نداره روابط 

 خصوصی من...
 

فت پی دلت... ا  رو ن نامی شددوهر کرد و ر که شددیرین  ما ا  رو ن  که  ا
 شوهرش ننواست ترانه رو...

 
ا  همون رو  که ترانه بران شددیزین مهم نبود... ا  همون رو ن که دل خودش 

 مهم ترین شد...
 

ا  همون رو  که ب*غ*لت کردم و گفتم غصددده ن چی رو مینورن؟؟؟ مگه 
 من مردم که تنها شی..

 
نفس سنگینتر  ا  همون رو  همه چیت به من مربوط شد... ا  همون رو  آجی

 ا  گل نشنید...
 

ست  شد... دو سو پیدا کرد... مقدس  ا  همون رو  آجی نفس حیم مامان نف
 داشتنی تر شد...

 
 خ  من... -
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 تران چرا کپ کردن؟؟؟ حرن بزن... -
 
 چی بگم... -
 
هرچی که باید بگی... نمینوام بنورمت که... مینوام یه توضددیح منتصددر  -

 در موردش بهم بدن...
 
-... 
 
 تران بهم حگ میدن نگرانت باشم نه؟؟؟ -
 
 تو نگرانترین آدم دنیایی برا من نفس... تو محگ ترین آدم  ندگیمی... -
 
 خ  پس؟؟؟ -
 
 خ  ما... -
 
سته ها... اگه مؤببی میتونی خیلی راحت بگی  - ش سرت نن تران عزرائیل باال 

رس هاتو بدون ت توضددیحی ندارن... تران بزرگ شدددن یاد بگیرحرفاتو عقیده
ست چه حقی به گردنت داره.. هیچ دین  ست کی جلوته مهم نی بزنی... مهم نی
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و هیچ محبتی بهان جبرانت عقیده هان تو نیسددت که بنوان براشددون ترس و 
سرکوب نین... منم  شی... عقیده هاتو بران جبران هیچ چی  شته با سف دا تف

 هسددت که تو  ادر بهمیتونم برم و به این فیر کنم بیسددت و یک سددال سددنی 
 مدیریت روابطت هستی...

 
 اون پیشنهاد داد ییم همو بیشتر بشناسیم.. -
 
یه تورو بهتر  - یدن بران این یدون م چه جور آدمی م به  که  یدونی  و تو م

 بشناسه؟؟؟ میدونی که به خودت فرصت عال ه مند شدن به کی رو میدن؟؟؟
 
-... 
 
ال  شنگیات... دنبال و ارت... دنبال تران بارها دیدم دودو  دن چشماشو دنب -

بیارت روحت... بارهام دیدم گر گرفتن تورو  یر این دودو  دنا... دختران هم 
سددن تو االن دارن رو ن یه ر م پسددرو سددرو میینن... در حالی که تو تا دیرو  
شدن... خانم  شتی خودتو با کتاب خفه مییردن بران خانم دکتر  کنج اتا ت دا

اسددت هسددت اردالن خیلیارو تسددت کرده؟؟؟ میدونی رنه به دکتر من... حو
 رنه دوست دختر داره؟؟؟

 
 میگه من با همشون فرق دارم... -
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سددرتو باال کن تو چشدددام حرن بزن... دیونم نین...یاد بگیر ا  ایده هات  -

ید... بران  که فرق دارن... کورم بود اینو مفهم خجالت نیشددی... مسددلمه 
تران لیا ت این همه نجابت لونه کرده تو چشددماتو همینم اومده سددراغت... 

 داره؟؟
 
 نمیدونم... -
 
 نمیدونی و بهت میدون میدن؟؟؟ -
 
 خ  من... من.. -
 
خ  خواهر خرخون من ییم دلت یه جورن میشددده اردالنو میبینه... گفتم  -

 بران گفتن حرفات خجالت نیت...
 
 ا ش خوشم میاد... -
 
 ا  چیت؟؟ -
 
 که بهم میذاره... حتی یه بارم سعی نیرده دستمو بگیره... ا  احترامی -
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 من ا  تو ممنونم که با رفتارت اجا ه ندادن این جسارتو به خودش بده... -
 

 لباشو رو هم فشار میده...
 
 دیگه چی داره... -
 
 شوخه... -
 
 آره مرد بامزه ایه... بشاش و گشاده روئه... -
 
 خ  غاهر خوبیم داره... -
 
اینا دلیالن کافین بران ا  یاد بردن تبهرش تو دختر با ن؟؟؟ میدونی چند و  -

 سال ا ت بزرگه؟؟؟
 
 ده سال... -
 
 مهم نیست؟؟؟ -
 
 اگه همه چی خوب باشه نه... -
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خوبه... حاال میشه اسم اینو گذاشت محیم حرن  دن... خواهر من انقدر  -

ایی میده...تو فقط بزرگ شددده که یه مرد سددی و یک سدداله بهت پیشددنهاد آشددن
 دوستی مینوان؟؟؟

 
 گفتم که بهم به عنوان دوست دخترش نگاه نینه... -
 
به... ا  دکتر بعد ا  این همین انت ار میره.. که بدونه نباید مثل ب ه هان  - خو

دبیرستانی با ردوبدل کردن پیام و نامه هان عاشقانه و این اطواران خز خودشو 
 بود؟؟؟ پایین بیاره... جوابت چی

 
 گفت جسارت نمیینه... مینواد کمی همو بیشتر بشناسیم... -
 
شیته... اینایی رو که میگم دارم به  - شه... و تو موافقی که این پیام االن تو گو با

تون دوسددت میگم نه کسددی که مامانت رفت و من  یر بال و پرم گرفتم...و نه 
الرثت خیلی راخت حتی خواهر... دوسددت... تران اگه مینواسددتی با سددهم ا

میتونسددتی  ندگیتو بگذرونی... اما گفتی مالی که مال مرد کثیفی مثل تیمور 
باشده نمینوان... تران بهت احسداس دین نمیینم... چون تو بران خودت این 
کارو کردن... چون تو خودتو گذاشددتی جان من و دیدن که نمینوان حتی 

شه... و تی گفتم سمی ا  اون مرد تو  ندگیت با شم.. فارغ ا  تیمور ا  پناهت می
شدم... ترانه  شت به گردنم... فقط پناه ترانه  شیرین که حگ مادرن دا و فارغ ا  
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ضافه کرد بران  نده موندن... تران تو با آجی آجی گفتنات...  امیدن به امیدام ا
تو با اون تنز نا تنیز تنی تر ا  هر تنیت دشدددن آجی کوچولویی که بران مرا بت 

تا خودم سددرپا بمونم... تران نمیتونم بگم... ا ش شددددم  بزرگد شددددم امید 
نمیتونی بفهمی چقدر برام عزیزن... دیدن اون رو  که بشینی و پشیمون باشی 
رو  مرگ منه... ترانه چشددماتو هیچ و ت اشددیی نمینوام... اما تران به خودم 

اه اشددتب اجا ه نمیدم که جلون خواسددته هاتو بگیرم... این حقو ندارم که بگم
غ  روح  به کنی... موا ما و تی مینوان... و تی دوسدددت دارن تجر نین... ا
لطیف و شددینندت باش... هرکارن میینی بین اما نشددین... مواغ  تاراج 
جسددمت باش که اگه جسددمتئبه غارت بره روحت متالشددی میشدده... باشدده 

 آجی؟؟؟
 

 آروم مینزه تو ب*غ*لم...
 
 دوست دارم نفس... -
 
کاش بدونی حسددمو نسددبت به خودت... دوسددت دارم بمیرم اما  میدونم... -

 چشمان تو اشیی نشه... اجا ه نده چشماتو اشیی کنن...
 
 دوست دارم آجی... -
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 سرمو میمالم به موهان سیاهت...
 
همیشدده برام الگو بودن... درسددت رفتار کردن تو شددرایط غلط رو همیشدده  -

 ربون اما  ون..ستایت کردم... مینوام مثل تو باشم... مه
 
 هستی... تو  ون تر ا  اونی که تصورشو بینی... -
 
اگه من مورد بی رحمی بودم... تو کم نشددیسددتی ا  دیدن شددیسددتن من به  -

شدن... اما تران تو  سته ن شدن ا  خوا سرخورده ن ست عزیزترینمون... تو کم  د
.. هیچ به جان بهانه کردن اینا و عقده ان شدددند شدددن خانم دکتربعد ا  این.

شه  شون  درت توئه... تا همی صبورن تو ن شیایت با  نیردن...  و ت ل  به 
  ون باش آجی کوچولون من...

 
شیرین رو گرفته...  ست جان پان  سالها سررو پاهایی میذاره که  سیوت  تو 
شونه  سم مادر براش  نوا ش میینم موهایی رو که میدونم نیا  دارن که  نی به ا

... میدونم که االن دلت گریه مینواد... نگفته... اما کنه... میدونم میشددناسددم
 میدونم دلت پر میزنه بران دیدن مادرش...

 
 انقده بدم میاد ا  این لوس با یا... -
 
 گربه هه میگه پیف پیف... -
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 من ور؟؟؟ -
 
عاشددگ  ارت بران خودت این  - که و تی  یه میبینیم اون رو ن رو  من ور این

 بوق مرگ میشی... کارو کرد چطورن
 
اه اه... االن خواستی بگی عاشگ حنایی دیگه... بابا االن دیگه اجداد خواجه  -

حافظ جانم در جریان این عشددگ اسددطوره ان جناب عالی به اون ا  آسددمونز 
 سوراخ افتاده هستن...

 
 نفس سربه سر منو عشقم نذار... -
 
یه - خ ... من  له  قت... خی قه... این تو اینم عشدد جورن مییشددمت  عتی

بیرون... ولی تو مطمئنی خودش یادش نیسددت؟؟؟ حنا ا  اون دسددته آدمان 
 خودشیفتست که فیر میینن رو  تولدشون مهم ترین وا عه ن  مینه...

 
 نیست؟؟؟ -
 
 هست؟؟؟ -
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 هست... -
 
 ان... تو چقده لوسی... -
 
 نفس؟؟؟؟ -
 
نا مهمترین - باش خوب... ببین ح ته  به داشدد جذ یه؟؟؟ ییم  ل   چ فاق   ات

 توئه...  ط  عالم امیان که نیست...
 
 نفس... -
 
 خیله خ ... بابا... ولی من هنو م میگم احتمااًل حنا خودش یادشه... -
 
اگه بود که یه چیزن برو  میداد... تا ه باشدده... اون و ت نباید براش جشددن  -

 بگیریم؟؟؟
 
  به کارام برسه... حاال تا  یامت هزار رو بگیرین بابا بگیرین... من فعاًل میرم -

 مونده...
 
 من یه رو  اون  بونتو ا  تو حلقومت مییشم بیرون میدم جونیور بنوره... -
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 جونورتون غلط بینه به  بون من نزدیک شه... باباشو در میارم... -
 
 
 

و جونیور سدده ویالن ارسددالنه...که من به واسددطه ن اینیه خیلی گندسددت 
اش میینم... ویالیی که عید مسددال رفته بودیم... که بران بررسدی جونور صددد

پروژه ان که چند و ت پیت هاوش  راردادشددو با دولتیون امضددا کرده هفته ن 
 دیگه ام باید بریم اونجا...

 
 
 

و حس میینم سر ارسالن اگرچه تو محاسبات روبه روشه... اما چوشت تمام 
 و کمال این وره...

 
که و من این رو ها د گاه نمیینم...  ماش ن لگیرتر ا  همیشددده هنو  تو چشدد

 مهندس جامی  یادن دوروبر اونه...
 

 که ا  اون شبی که ادعان نگرانی کرده خیاالت برم داشته...
 

 که اگه نگران منه...
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 که اگه توجهت به من جل  شده...

 
 پس چرا مهندس جامی میدون داره برا طنا  و عشوه گرن؟؟؟

 
 ندارم... که من اگر دوست

 
 اگر ا ش هنو  دلگیرم بابت اون ب*و*سه ن کذایی...

 
 اگه ا  مرد جماعت میترسم...

 
 اگه  رار نیست رو هیچ مردن حساب با  نینم...

 
 واگه  رار نیست هیچ مردن رو من حساب با  کنه...

 
 پس این آ رده شدن و حسد چشیدن چیه؟؟؟

 
نباشه که سه شنبه تولدشه... ومن نمیدونم به چه  ومن شک دارم که حنا یادش

 بهانه ان اونو ا  خونه بیشمت بیرون...
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 تمام رو  میگردیمو خرید میینیم...

 
شگ اون  شو رنه کنه من نمیذارم... من عا شگاه میریم... اون مینواد موها آرای

 مو و رنگت هستم...
 

وش میره واسدده بلندز پر ا  مینواد کمی کوتاش کنه نمیذارم... که میدونم دل ها
 موجت...

 
دلت آریشددگاه خواسددته... مانییور و پدییورو اپیالسددیون و هرچیز ال م و غیر 

 ال م دیگه ان که به بهنت میرسه انجام میده تا بتونه کمی پول بریزه دور...
 

صالح میینم... ابروهامو خودم کمی مرت  میینم که به  صورتمو ا و من فقط 
 ...آرایشگر برمنوره

 
اما من مدتهاسددت که ابرو دسددت آرایشددگر جماعت نمیدم که هرچی می گی 
سر اون چیزن رو که مینواد  شو میینه و آخر  خانم نا   نین... با م کار خود

 و تنها مدلی رو که ا  دستت برمیاد بهت تحویل میده...
 

 هرچند دیدم کار این آرایشگرو رو ابروهان حنا و ترانه....
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ست  اما شگرن خودم ابروهامو خراب کردم که راه در من انقدر به جان هر آرای

 کردنشو یاد گرفتم...
 

کارم که تموم میشدده... سددراغ حناکه میرم... خانمی که مسددئول در آوردن پدر 
شو باال میینه... با دیدن ابروم لبنندن میزنه... نگاهی  سر ست  شتریا ناخن م

رنه درمورد رنه اون ییی مشتریت حرن به اوستاش میینه که داره با مسئول 
 میزنه...

 
 آرایشگرن؟؟؟ -
 

 به جان من حنا جواب میده: همه فن حریفه...
 
 دوره دیدن؟؟؟ -
 

هان  لدم ابرو نه... فقط ب نل و پر ا  رنگت:  عارن ا  ب به صددورت  ندم  مین
 خودمو بردارم... لمت دستم اومده...

 
 ر این دوست ما؟؟؟ ش  شد...ابرو میند ه باال... مپرسم: خیلی مونده کا

 
 نه دیگه تموم شد میتونین برین... -
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 و ما  رار بود نیم ساعت پیت خونه باشیم...

 
شقم جواب میده... و  شو با جانم ع شگاه که بیرون میزنیم... حنا تلفن ا  در آرای
این یعنی دل تو دل هاوش نیسدددت بران غافلگیر کردن همسددرش بران اولین 

 که کنارشه... سالرو  تولدن
 
 
 

 خونه تو تاریییه... ا  اون لوس با یان فیلم گونه در راه داریم...
 

حنا میگه: هاوش هنو  خودش نیومده  نه  ده به من کجایی... عج  پرروئن 
 این مردجماعت...

 
اولین باره حنا ا  مرد جماعت شاکیه... و اون لبنند  شنهز مشیوکت به شیوه 

 هاش نمیاد...
 
من هنو م شک دارم حنا تو لدش یادش نباشه... حنایی که هرسال تولدش به  و

ستورایی  شد رو  تولدش... چه د  ور کادو تولد میگرفت ا مون... ملیه ان می
 که نمیداد...
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شه... حنا همزمان با  دن کلید برق داد میزنه: تولدم  سته می به محض اینیه درب
 مبار ....

 
 لگیر بشه جماعتی حیرون میشن...و به جان اینیه حنا غاف

 
 ومن میشناسم این موجودو... امیان نداره تولد خودشو فراموش کنه...

 
 و اصواًل حنا حاف ه ن خوبی بران به یاد سپردن یادبودها داره...

 
 و من حتی شک دارم تقویم شمسی و  مرن و میالدن رو هم ا  بر نباشه...

 
 ده و سیار بوده همیشه...حنا بران ما خیلی شبیه یک تقویم  ن

 
 اگر فراموش مییرد عجی  بود...
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و من که ریسه میرم ا  این همه شیطنت دوستم... و  یافه هان آویزون جماعتی 
که بادکنک به دست مینواستن لوس با ن در بیارنو حنا نقشه هاشونو نقس بر 

 آب کرد...
 

شم  مزمه میینه: بنا م نا  خنده ها سالن که تو گو تو... دلبرن نین... کار و ار
 خودت بوده نه؟؟؟

 
 و من که خندم غی  میشه تو یه لح ه...

 
شو که میبینم... متوجه  شیو  هاو شم... نگاه م سته ن مبل که جاگیر می رو د
میشددم تو فاصددله ان که بران تعویض لباس رفته بودم ارسددالن کار خودشددو 

 کرده...
 

ست... من که گفتم این بشر کف دستامو نشونت میدم: جان هاوش کار من نی
به تو تنفیف داده...  تا ه  که تولدشددو فراموش کنه...  خودشددیفته تر ا  اونه 
هرسددال ا  کله ن سددحر پامیشددد خون مارو مییرد تو شددیشدده تا خود سدداعت 
یک  یان دیگران شددر باعقل خودت جلو برو تو کج فهم دوا ده... در ضددمن 

 نشو...
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ه بود به اون راه... ولی درست ا  لح ه ان و درسته که حنا ا  صبح خودشو  د

 که وارد خونه شده واسه هاوش نا  اومده و واسه ما ارد...
 

و منی که مجبور میشددم چون گردنبند تیتانیوممو ا  گردنم در نمیارمد مجبور 
میشددم هزارتا وعده و وعید بدم تا دسددت ا  سددرم برداره... و این دختر عقده ن 

 دستور دادن داره...
 
 
 

شدم که لفتت میده  شم... متوجه  ضورش می شینم متوجه ح شام که می سر میز 
بران نشستن... صندلی کنریمو اشغال میینه...بون افترشیوش بران باردوم تو 

 امش  میپی ه تو سیستم بویاییم...
 

این بشددر ابایی ا  این نداره که رن به رن تو جمب کلشددو بینه تو گوشددت: من 
 .هنو م میگم کار خودته..

 
ومن هنو م نگاش نمینم... و خودش فهمیده که من نه با  بان و نا  که با نگاه 
  هر میینم: و چی باعث شده فیر کنین برام مهمه که شما چی فیر میینین؟؟؟
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و بدون این که فرصت جوب بدم صدامو بلند میینم: هاوش کییو  بل ا  شامم 
دنیا تو دنیا میمونه  دادن که جماعت سددیر شددن شددام کم بنورن؟؟؟ بابا مال

 خسیس نباش انقده...
 
 نفس من گفتم  بون تو رو  راره بدیم کی بنوره؟؟؟ -
 
 و من به تو گفتم جونور غلط کرده؟؟؟ -
 

ستم فداکارن کنما... به  ضرم بران دو صدان آ ار دهنده:من حا و با م این بو و 
 ن رمن که خوشمزست... یه بنشیشو تست کردم...

 
 ن فراتر ا  سنه پاست...و این موجود چیز

 
 نیا ن نیست دم به دیقه به و احت خودتون اشاره کنین... ثابت شدس... -
 
 و احتم یا مهارت و جذابیتم؟؟؟ -
 

آیا جواب ابلهان خاموشی نیست؟؟؟ و صدالبته که من رون اینو ندارم که اون 
 هر لح ه به یادم بیاره که ا  ب*و*سیدن من لذت برده...

 

http://www.roman4u.ir/


 999 ستیدر جگر خار

 شده؟؟؟ دستت چی -
 

نگاه به دسددتی میندا م که چهارتا انگشددتاشددو باهم باند پی یدم... دیرو  مو ب 
 اش کردن سددی   مینی حسددابشددونو یه سددره کرده بودم... انگشددت اشددارمد 
انگشت وسطیم و انگشت کوچییم بنیه خورده بود... ساعت نه ش ... خون 

  یادن ا شون رفته بود...
 

. به خاطر خوابان بدن که میبینم خواب گریز این رو ا خسددته و خاب آلودم..
شدددم... همینم باعث میشدده طی رو  کسددل و بی حال باشددم... عالوه براینها 
دیش  داشتم تو هپروت سیر مییردم... که اگه اون ناپدرانه ها خرجم نمیشد با 

 ارسالن چطور تا مییردم؟؟؟
 

 تیونشددونحرص میزنه: میگم چه بالیی سددر انگشددتات آوردن که نمیتونی 
 بدن؟؟؟

 
 صداش کمی بلند شده و من نگاههان مشیو  مهال رو میبینم...

 
صله بگیرین؟؟؟ همه دارن نگامون میینن... بذارین غذامونو  - شه کمی فا می

 بنوریم...
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شده...  - ستت چی  سیم غیر مهال  وم نیرده این ور... میگم د شه... ک نه نمی
 بین ما...  بون خوش حالیت نیست تو؟؟؟ یه  رارن بود

 
 خیله خ ... داد نزنین... دیش  بریدمت... -
 
 مرض داشتی؟؟؟ -
 

تعج  میینم... هم ا  جمله ن بی ربطت هم ا  ادبت... بذاره ل  کو ه آبشو 
 خشک کنه...

 
 خیلی بریدن؟؟؟ چرا تیونت نمیدن؟؟؟ -
 
 نمیتونم... بنیه خورده... -
 
 چند تا؟؟؟ -
 

 دندون  روچه میینم: شت تا...
 
 مگه کل دست تو چقدر هست که رو چهارتا انگشت شیت تا بنیه بزنی... -
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-.... 
 
 کجا سیر مییردن این بال رو سر خودت آوردن... -
 
شید بکر  - صی من ب شما وکیل و آ ان مهندس تو  رارمون چیزن مبنی براینیه 

 شد؟؟؟
 
 بران پرسیدن حال و دردت نیا ن به وکیل وصی شدن ندارم... -
 

ول کن ماجرا نیسدت... حتمًا باید ا   یر  بونم بیشده که دیشد  باهاش  ننیر
 درگیرن بهنی داشتم...

 
 بشقابمو برمیدارمو ا  هاوش و حنا تشیر میینم...

 
 نفسی تو که چیزن ننوردن آجی... واسه چی پا شدن؟؟؟ -
 
خ  هاوش مگه بران همین  بل شددام کیک نداد بهمون؟؟؟ خیلی شددیرین  -

 ...بود دلمو  د
 
خانم اون جوجه عربیارو منصددوص تو سددفارش داده بودما... ل  بهشددون  -

 نزدن...



  1002 

 

 
 ممنون.. اما وا عًا میلم نمییشه.... البت تستشون کردم... خوب بودن... -
 

صدایی کنار گوشم میگه: تستا همیشه خوب جواب میدن... آدم دلت مینواد 
 دوباره امتحان کنه....

 
نه به هی ی نمیزنه...  ترا ا  کنار اردالن صددددا بلند میینه: نفس این رو ا ل  

مه می پونم تو دهنت... این رو ا  ید و دعوا ییی دو لق هد به  ور ت ندا من  ب
 خونه ما دیدنی شده... مدام من  اشگ به دست دنبال نفس میینم...

 
 خودم خندم میگیره ا  اغرا ت...

 
 دانشگاه و ور دست اردالن تلپه منم؟؟؟و اون و ت اونی که یه سره تو  -
 

و این رو ا این رابطه ن منحصددر به شددناسددایی بین اردالن و ترانه بین همه به 
ستی به خودش نگرفته... ولی همه  سم نامزدن یا دو شده... ا شناخته  رسمیت 

 ماجراشون درباره ن میل به شناختن همه دیگه رو  بول کردن...
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خندشو جمب کنه: هوم؟؟؟ حاال... ولی خ  راست  لباشو غن ه میینه تا بتونه
میگم دیگه صددبح تا شدد  یه وعده غذارو جیره بندن مییی همونو مینورن... 

 فقط  هوه و نسیافه میریزن تو شیمت...
 

 و اون ا  ش   نده داریا و میزان نسیافه هایی که مینورم خبر نداره...
 
 
 

 آشپزخونه... بی حرن بشقابو دوتا لیوانامو برمیدارمو میرم
 
ول کن بیا بشین نفس... نمینواد با اون دست علیلت  حمت بیشی... االن  -

 با  کار درست میینی برامون...
 

برمیگردمو رون مبل میشددینم تا اونا غذاشددونو بنورن... ودل من ضددعف میره 
واسددده اون جوجه هایی که به خاطر من سددفارش شدددده بودن... و لعنت به 

 گیر بده... ارسالنی که بی مو ب
 
حنا ساینا و شبنم و سگل تولدتو تبریک گفتن... ساینا میگه خسیس یه شام  -

 بهمون ندن؟؟؟
 
 جواب بده... بگو فردا دربند مهمون هاوش... -
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سرباالیی رو باال رفتن بران من وشمیم که به واسطه ن ور ش و محبوب که به 

پوشددیدن کفت پاشددنه  واسددطه ن  رطی نبودن و  د بلندتر ا  هممون عادت به
 بلند نداریم راحت تر ا  هم*س*ت...

 
و من هنو  حیمت اینیه این دخترا تو تفریح رفتنا هم اصرار عجیبی دارن به ا  

 کت و کول انداختن خودشون دارن نفهمیدم...
 

صل امتحاناست  ست... اکثر ب ه ها به خاطر اینیه ف شلوغ نی جمعمون خیلی 
اطرافن نیستن... فقط بی کارا و بی عارا و سرخوشا  و یا اینیه دانشجون شهران

 هستن...
 

 هاوش دست حنا رو گرفته و داره رسمًا دنبال خودش مییشتت...
 
 «یه جشن کوچیک و خودمونی تو خونه بهتر نبود؟؟؟»
 
 
 

شمیم دستشو کرده تو جی  نیم تنه ن خشیلم که ا   ضا ا  ترانه بهم رسیده و 
سالن حرن می سه داره درمورد  زنه: میگفت نفس هرچند ماه یک بار یه بهانه وا
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این بی ن میاش داره... برو بهت بگو تنها دلیل اینیه هنو   بولت میینم اینه 
 که ییی مثل خودشو ندارم که تو پستت با ن کنه...

 
تو همین لح ه دستی دور گردنم حلقه میشه و یه ب*و*سه ن آبدار میشینه رو 

 گونم...
 
  نم میشی؟؟؟ -
 

 چندشم میشه...
 

 عصبانی میشم...
 
 محبوب هزار بار گفتم اینجورن ماچم نین... -
 
 میینم... دوست دارم...  ورم میرسه... عاشقتم... حرفیه؟؟؟  نم میشی؟؟؟ -
 

همیشدده  ورشددو به رخمون مییشدده... یه دختر چهارشددونه ن تو پره... چاق 
 نیست... ولی ا  هممون درشت تره...

 
 نه... -
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 کراوات بزنم؟؟؟ اگه -
 
 نه... -
 
 اگز همه ن حرفاموبه ... -
 
 خف بمیر محبوب... نفس  راره  ن خودم شه... -
 
 به چه مناسبت اون و ت؟؟؟ کدوم احمقی هم ین  رارن گذاشته؟؟؟ -
 
ا  اونجایی که ما تو خیلی چیزاتفاهم داریم نیا ن به  رار و مناسددبت نیسددت  -

 وصلت خود به خود تو آسمونا منعقد گردیده... این
 
غلط...  ندگی با تفاهم دورو  نشددده سدده رو  ا  جذابیت میفته... آدم باس  -

 ییم هیجان و اختالن ن ر داشته باشه تا  ندگی تیرارن نشه...
 
 من ورت ا  هیجان و اختالن ن ر هررو  هررو  دعوا که نیست؟؟؟ -
 
 ... توجه کنین لدفن که خیلیم صاد م...چرا دگیگًا من ورم همینه -
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نفس گفته باشما این دست بزن داره... ا  اون  لدر مسلیاست که رو ن سه  -
 وعده  نشونو میزنن... خر نشی یه و ت...

 
نفس گفته باشما اینم ا  اون شفته وارفته هان رو گاره... هی ی بلد نی... من  -

شم.. کتک میزنمد نا  می شم... تا ه کارمم تو تنت خیلی هم میزنم هم میی ی
 درسته... ا دلت درمیارم...

 
خفه شددین جفتتون... آدم خیال میینه جدن جدن باید یییو انتناب کنه...  -

 حرن آدمیزاد بزنین حالم به هم خورد...
 
وا نفس چرا نا  میان... باألخره باید یه بابایی رو بد بنت کنی یا نه؟؟؟ مام  -

شنا... یییمونو  شتر بهت خوش که آ شو ببینی... البت منو بردارن بی بردار خیر
 میگذره ها...

 
 محبوب هم ین یه خرده خل میزنی... -
 
 خیلی معلومه؟؟؟ -
 
 خیلی... -
 
 خ  این به هات بودنم تو تنت در... -
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 محبوب خفه میشی یا خفت کنم؟؟؟ -
 
 راست میگه دیگه... نفس اول آخر مال خودمه... -
 
 دوتاتونو تو یه چاله چال کنم؟؟؟ شمیم مینوان -
 
 نه ما باهم کنار نمیایم اختالن ن ر داریم... -
 
 چته نفس با  پاچه هامونو باید ا ت  ایم کنیم؟؟؟ -
 
 وضعم خرابه... اولین رو  پریودمه... -
 
به  - ما میافاتی داریم با این پریودان توها... یه دکتر برو دیگه... مثل  رد چو

 شدن...
 
 .. میگه چیز غیر طبیعی نیست... باید تحمل کنی...رفتم. -
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از .. راست میگی شمیم ما اختالن ن ر داریم. پس میشه باهم وصلت کنیمو  -
یا  نم شددو دلت  ندا یم... اینو وللت... خودت ب جان راه ب ندگی پر هی یه  

 بسو ه...
 
 گمشو من عمرًا باتو بیام  یر یه سقف... -
 
 .نا شو... مینرم بابا.. -
 

 مینندمو به ادامه ن درگیریشون گوش میدم...
 
 
 
 
 

سیم  شمیم... و من تنها ک  لیون میارن و هنو  محبوب خیلی جدن گیر داده به 
که میدونم سرچی دارن بحث میینن... دوتایی باهم یه  لیونو صاح  میشن و 
شی  ستفاده رو ا  این نا  ک شمیم نهایت ا شمیم باج میده... و  محبوب داره به 

 یینه...م
 
 شمیم بهار بفهمه  لیون به ل  شدن پدر در نیاره ها... -
 



  1010 

 

 نترس نمیفهمه... -
 
 ا  کجا مطمئنی؟؟؟ -
 
 آخه بهار اینجا نیست که بفهمه... -
 
 دیوار موش داره ها... -
 

 دوروبرشو نگاه میینه: من که اینجا دیوارن نمیبینم...
 
شمیم... انقدر نیت اینو... بهار خی - شوخی  شاکیه ا ت.. میگه نفس بی  لی 

 ندارن...  ود خسته میشی...
 

محبوب مییشدده شددیلنه  لیونو: راسددت میگه بدش من... ضددعیفه رو چه به 
 کاران مردونه باو...

 
 
 

 دوباره جنگشونو ا  سر میگیرنو من لذت میبرم ا  میون دوستام بودن...
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 به ن رت به تفاهم میرسن؟؟؟ -
 

 نشست کنار من... من ورش ا  تفاهم چیه؟؟؟ چشمام گرد میشه... این کی
 

 سیوتمو نادیده میگیره... شیلنه  لیونو میگیره طرفم...: نمی کشی؟؟؟
 
 نه ممنون... -
 
 باورم نمیشه کسی که اونطور ماهرانه پک میزنه به سیگار اهل  لیون نباشه... -
 
گار ه سیمن جلو جمب ا  این کارا نمیینم.. شما تنها مردن هستین که نشست -

 کشیدنمو  یر ن ر گرفته... بدون اجا ه البته...
 
 چه دختر خوبی... دفعه ن دیگه اجا ه میگیرم... -
 

نگاهی به محبوب و شددمیم هنو  درگیر الیی خوش میندا ه: به ن رت بله رو 
 میده؟؟؟

 
 من ورشو میگیرم... این همه ن میالمه ن ما رو شنیده؟؟؟
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 تو چی... -
 
 ببنشید؟؟؟ -
 
سلک نا   - شفته ن رمانتیک... یا یه  لدر م شل  سنندن؟؟؟ یه  تو کدومو میپ

 کت هات؟؟؟
 
 شما داشتین به حرفان ما گوش میدادین؟؟؟ -
 
 ابیت بودن واسه چی پاشدن تو این هوان سرد اومدن این باال؟؟؟ -
 

 سرخ میشمو سرمو پایین تر ا  پایین میندا م...
 
 سادن کار  شتیه؟؟؟ کسی بهتون نگفته فال گوش وان -
 
سال بزنین یه نگاه  - شماها یاد نداده مینوایین حرفان باالن هیجده  سی به  ک

 به دورو برتون بندا ین؟؟؟
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من و تی محبوب بهم پیشددنهاد ا دواج میداد نگاهی به دورو برم کردم... دور 

 بودیم ا  بقیه...
 

 و این مرد تو بی پروایی و و احت یه نمونه ن نادره...
 
 تران برو پیت عزیز و آ اجون بمون تا من بیام خوب؟؟؟ -
 
 نمیشه... -
 
 چرا اونو ت؟؟؟ -
 
ند رو ن رفتن  - فت چ نه  دم همرا ا ا جون گ نه نبودن...   نه  دم خو  

 مشهد...
 
 پس من چه جورن تنهات بذارم؟؟؟ -
 
 نگرانی نداره که... میرم پیت مریم... -
 
 همون دختر چادریه؟؟؟ -
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 اوهوم... خودش گفت برم پیشت... -
 
 اما تو با مریم تا ه آشنا شدن... نمیشناسمت دلم نگرانته... -
 
یه... انقدر مهربون و الرژه... مامنشددم دیدم  - به خدا دختر خیلی خوب آجی 

 خانمیه... ولی نمینوان نمیرم... برم خونه اردالنینا...
 

 تشرمیزنم به نیت با ش: خوشم باشه دیگه چی؟؟؟
 
 سالمتی تو... -
 
 تران سربه سر من نذار... -
 
تا االن تنها تو تبریز درس  - نفس خانم... آجی... محض اطالع میگم... من 

 مینوندما...
 
ستات بودن.. تا ه تو خوابگاه بودن... نمینوام بیام ببینم  - میدونم اما اونجا دو

 شبا اینجا تنها میموندن...
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نه  - تا ه هررو    که نمیمونم...  قدر نگرانی نین... ب ه  گه... ان میزنی دی
 ینستم...

 
 اوکی... پس  ول دادن مثل چشمات مواغ  ترانه ن من باشی... -
 
  ول دادم... -
 

  نه در که  ده میشم دستامو با  میینم... ب*غ*لم میینه: نفسی خوبی؟؟؟
 
 آره خوبم... -
 
 ناراحت نباش... -
 
 میشه؟؟؟ -
 
 درست نمیشه... کارن ا  دستمون برمیاد؟؟؟ به هر حال چیزن -
 
 نه... بی خیال... خوبم نگران نباش... -
 
ندارم... نین  - حس میینم دارن خودتو مینورن...این سددیوتتو دوسدددت 

 اینطورن...
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 خداحافظ... االن حنا  نگو میسو نه... -
 
 برام کلوچه بیار... -
 
 شیمو... -
 
 
 

رت به جان هاوش و حناد ارسددالنو پشدددت ا  در میزنم بیرون و در کمال حی
 درمیبینم...

 
 در سمت کمک راننده رو طاق با  گذاشته و  ل  ده به من... نگاهمو مید دم...

 
 سد..سالم... -
 
 سالم خوبی؟؟؟ -
 
 حنا؟؟؟ هاوش؟؟؟ -
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 رفتن اونا...  رار شد یه جا منت ر شن بهشون برسیم... -
 

سپ ست چی خونده هاوش ا  این کارا نمییرد که منو ب ست اون... معلوم نی ره د
 تو گوشت...

 
 اما... -
 
 اما چی؟؟؟ -
 
انت ار داشتی مزاحم خلوتشون بشیم؟؟؟ اونا هنو  تا ه عروس دومادن... یه  -

 و ت یه کارن حرکتی مییردن... دلمون مینواست...
 

 لو ومی داره این همه بی پروایی؟؟؟
 

میذاره صددندلی عق  و  حمت با   دسددت درا  میینه و وسددیله هامو میگیره...
 کردن در صندو و به خودش نمیده...

 
 سوار شو... چرا لباس نپوشیدن؟؟؟ هوا سرده... -
 

 بدون حرن سوار میشم...
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سفید که ا  خود ماره  سیاه و  سمون  و آیا م مارگزیده دیوانه امن که نه تنها ا  ری
 ام دورن نمیینم؟؟؟

 
 ان بی جواب...هردو عادت کردیم به این استنطا 

 
 راه میفته و نگاهی به دستم میندا ه...

 
 با  کردن دستتو؟؟؟ جان بنیه ها نمونده؟؟؟؟ -
 
 کمی مونده.. اما دکتر گفت خودبه خود محو میشه.... کارش خوب بوده... -
 

تو یه ا دام ناگهانی دسددتشددو میندا ه و دسددتمو ا  رو پام برمیداره... کفشددو 
 هت میندا ه...برمیگردونه و یه نگاه ب

 
جان بنیه ها معلومه موندگار نیست... اما جان  خمت خیلی تو چشمه...  -

ستی چرا چا و میگیرن  سالخی مییردن خودتو... بلد نی شتی  چه خبر بود دا
 دستت؟؟؟

 
 و اون مردیه که عادت داره که خودش ببره و بدو ه...
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 دستمو مییشم بیرون ا  تو دستت...
 
 گرمی؟؟؟چته چرا انقدر  -
 
 هی ی... -
 
 تو به من میرسی انقدر کم حرن میشی یا کاًل کم حرفی... -
 
 حرفی بران گفتن ندارم... حرفی باشه... و تت باشه... میگم... -
 
ست بنور تا  - شبورد کیک ه صبحانه خوردن؟؟؟ اگه ننوردن تو دا اوکی... 

 ...برسیم به هاوشینا...  رار شد سر راه وایسن صبحانه بنوریم
 
 نه خوردم... تران ا  یه مادرم سنت گیرتره... -
 
 خوش شانسی که اون دارن... -
 
 خدا جان نداشته هارو بلده چطورن پر کنه که صدات در نیاد... -
 
 تو چی تو  ندگیت ندارن؟؟؟؟ -
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-.... 
 
سمون بیاد پایین نمی کنی اون  - شنیدم ننوان کارن رو بینی خود خدام ا  آ

 کارو ...
 
 دا تو آسمون نیست...خ -
 

میننده: و حرن  دن با من و آشددتی کردن باهام کاریه که نمینوان انجامت 
 بدن...

 
ندارن که این جمله ن خبرن رو بذارم به حسددداب طل  آشددتی... » انت ار 

 «دارن؟؟؟
 
 
 

بدترین چیز ممین اینه که من جلون چشددمان این یارو خمیا ه بیشددم... که 
 مییشم...

 
 خواب دارن؟؟؟ میننده: جونم
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 چرا اخالق متیبر  بلشو پیت نمی گیره؟؟؟
 

 چرا لف ایی استفاده میینه که دل میلر ونن؟؟؟
 

 چرا غیر ا  سیوت کارن نمیگنم؟؟؟
 

 چرا بهت نمیگم فاصله بگیر؟؟؟
 

 چرا نمیگم مواغ  حرن  دنت باش؟؟؟
 
 
 
 
 

 یشه...چشمام در حال گرم شدنه که صدان جعبه مو ییال ا  موبایلم بلند م
 

 ا  گوشه ن چشم لباشو میبینم که کت میان...
 

 ا  بین دوتا صندلی خودمو مییشم عق  تا ا  کولم برش دارم...
 

 متوجه نفس عمیقی که مییشه میشم...
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 بون افتر شیو و ادکلن تلنت میپی ه تو بینیم...

 
 
 
 سالم میالدن... -
 
 سالم... چطورن نون من... -
 

 خوبم... تو چی... مشیلت رفب شد؟؟؟ مینندم: میالد؟؟؟
 
 خوبم... اونم رفب میشه...منو ولت حال اصل اصل خودت چطوره... -
 
 مگه حال تو اصلی و فرعی داره؟؟؟ -
 
 نفس؟؟؟ -
 
-.... 
 
 چته؟؟؟ -
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 با  اون دوتا بیشعور عریضه نوشتن اومدن آستان مقدس تو؟؟؟ -
 
 نگرانتن... میگن سیوتت غیر معقوله... -
 
 میتونم  سم بنورم  نه  ده بودن خونه چند دیقه  بل... -
 

 میننده: به به غی  گفتن یاد گرفتی...
 
 غی  نمیگم... اینا حرفاییه که ا   بون خودشون میشنوم... -
 
 ترانه میگفت ش  بدن رو صبح کردن... -
 

کز میینم گوشه ن صندلی... سرمو تییه میدم به شیشه... این مرد همدرده... 
 مالیم و مهربونه... آرامت میده... صداش

 
 نتونستم بنوابم... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
-... 
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 نفس؟؟؟ -
 
 نمی گی؟؟؟ -
 
 نه... -
 
مینوان کارن کنی بلند شددم غیر  انونی ا  این خراب شددده بزنم بیرون بیام  -

 اونجا؟؟؟ مینوان این بار با اینتر پل در بیفتم...
 
 نه نمینوام... -
 
 پس بگو... -
 
- ... 
 
 نفس؟؟؟ -
 

 التماس داره این هم درد تو صداش...
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 نمیتونم نفس بیشم... -
 
 چرا نفس نمیتونه نفس بیشه؟؟؟ نفس به خیلیا نفس میده... -
 
 چند جفت کفت مردونه رو سینم سنگینن... -
 
 بیام بیارمت؟؟؟ -
 
 تو نمیتونی ا  اونجا بزنی بیرون... -
 
 خودت بیا... -
 
 نمینوام... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 این خا  چیزایی رو تو خودش  ایم کرده که با بهشت تاختت نمیزنم... -
 
نه تو حرن  - یام  نه من میتونم ب کار کنم؟؟؟ نگرانتم نفس..  پس من چی 

 میزنی...
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 حس میینم و ن عالمو دارن  لبم تحمیل میینن... -
 
 خ  حرن بزن لعنتی.. -
 

 نشسته باشه...سرمو تیون میدم...انگار که روبه روم 
 
 نمیتونم... -
 
 نفس خوب نیستی... -
 
 نیستم... -
 
 برات چی کار کنم... -
 
 هرکارن بگم میینی؟؟؟ -
 
 هر کارن... -
 
 دعا کن... -
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 نفس... -
 
نامرد  - مه مینوان  ثل ه کارن میینم... مرده و حرفت... تومم م گفتی هر

 بشی؟؟؟
 
 تسلیم شدن؟؟؟ -
 
 دارم... بسمه..دیگه چیزن واسه جنگیدن ن -
 
 و تنها راه مردنه؟؟ -
 
 اوهوم... -
 
 نفس دارن مینوابی؟؟؟ -
 
 خوابم میاد... -
 
 گریه میینی؟؟؟ -
 
 نه...-
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 بمیرم من که کنارت نیستم تا اشیاتو پا  کنم... -
 
 میالد؟؟؟ -
 
 جون دل میالد... -
 
 همیشه همینطورن میمونی؟؟؟ -
 
 همیشه... -
 
 عوض نمیشی؟؟؟ -
 
 شم...نمی -
 
 نامرد نمیشی؟؟؟ -
 
 نمیشم... -
 
 تا ابد بهت اطمینان کنم؟؟؟ -
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 تا ابد... -
 
 خوابم میاد...-
 
 جایی هستی که بتونی بنوابی؟؟؟ -
 
 اوهوم... -
 
 بنواب بعدًا  نه میزنم... -
 
 باشه... -
 
میدونی دنیا کن فییون بشدده همون نفس کوچولون منی؟؟؟ نون  یر کباب  -

 منی؟؟؟
 
-... 
 
 میدونی تا ابد میتونی روم حساب کنی؟؟؟ -
 
-... 
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 نفس؟؟؟ -
 
 جانم... -
 
 بنواب... -
 

اشددیام بی اجا ه سددور مینورن... دورو  پیت تولد پسددرم بود... نذاشددت برم 
 ببینمت...

 
 ماشین رو مییشه کنار و ترمز میینه...

 
 به همین سرعت خوابت برد؟؟؟

 
 منت ر یه تماس و شنیدن یه صدا بود؟؟؟

 
 مگه این میالد نام چی میگفت؟؟؟

 
به خلسددده ن خواب میبرد که حنا میگفت  چه طورن میگفت که کسددی رو 

 خوابیدن جزو سنت ترین خوابان این رو اش شده...
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 مگه چی بود بین اون و این؟؟؟
 

 چیه اونی که نمیذاره این موجود جمب شده تو خودش نفس بیشه؟؟؟
 

 نگینی میینن؟؟؟چرا چند جفت کفت مردونه رو سینت س
 

شه روش... میون  صندلی عق  برمیداره و میی شو ا   شه و اورکت خود خم می
 حرفان حنا شنیده بود که نفس تو تابستونم سردش میشه...

 
 
 

 چرا مهم بود که سردش نشه؟؟؟
 

 چرا مهم بود که راحت بنوابه؟؟؟
 

 چرا ناراحت این بود که این رو ا الغر شده؟؟؟
 

 اون بود؟؟؟ و اون ب*و*سه؟؟؟ همت تقصیر
 
 
 



  1032 

 

نفس دختر ضددعیفی به ن ر نمیاد که بنواد با یه ب*و*سدده به این رو  بیوفته... 
نفس  نیه که  ل  دخترشددو اهدا کرده... نفس  نیه که بعد پنج سددال  حمت 
و تی پسددرشددو دادن به باباش شددیوه نیرده... نفس مادر ترانه سددت...نفس 

دش اجا ه نمیده بهت نزدیک بشدده... نفس  نیه  یبارویه که هیچ مردن به خو
 که غم تو چشماش با خنده ن رو لبهاش همنونی نداره...

 
 پس اون چیه که اشتهاشو کور کرده و خواباشو ناآروم؟؟؟

 
پشددت انگشددتاشددو مییشدده رو گونت... همونجایی که خودش باعث کبودیت 

شه... شیده بود تا اون کبودن رفب ب اون  باهربار دیدن شده بود... خیلی طول ک
 کبودن دلت ا  خودش گرفته بود... و ا  سیوت پر ا  حرن نفس...

 
 پوست نرمت وسوسه انگیزه...

 
 چه خوب که با کرم پودر کمر به نابودن پوست خودش نبسته...

 
شه رو لبایی که هنو م آر ون یه بار  سوس میی شو خیلی مالیم و نا مح شت انگ

 دیگه ب*و*سیدنشونو داره...
 
 ن خ*ن*ا*ن*ته که تو خواب بنواد به کام دلت برسه؟؟؟ای
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 البته...

 
ست و چهار  شغولیت بی شد؟؟؟ م شد؟؟؟ دغدغه  شد که این دختر مهم  چی 

 ساعته ن بهنی شد؟؟؟ بران خ*ن*ا*ن*ت کردن حیف شد؟؟؟
 

 اصاًل کی شد؟؟؟
 

صغرن و کبرن  شهال و خدیجه و  ست مثل پرن و  رن و  سم نی مگه اونم یه ج
 و لیداو.... و ویدا

 
 نه اون جسم نیست...

 
 اون نفسه...

 
صغرن و کبرن  شهال و  ست اما مثل  شنگتر ا  پرن و  رن و خدیج سی که   ک

 ا   شنگیاش استفاده نمیینه...
 

 اون ا  دستاش... و ا  عقلت استفاده میینه...
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 کسی که حاال میدونست ارسالن نامی تمایل بهت داره اما برعیس لیدا و ویدا
 ا ش دورن مییرد...

 
 چشماشو حتی ا ش می د دید...

 
 چشمان اون چی دارن که  هر و نگاه د دیدنت جزغاله میینه؟؟؟

 
 چه را ن تو  ندگیشه؟؟؟

 
ته  به گذشدد که دورشددوبگیرن...که  نداخته...  به تالطم ا چی انقدر همه رو 
برنگرده؟؟؟ سه سالی که حنا اون ش  ا ش گفت چه سه سالیه؟؟؟ چی بهت 

 ذشته تو اون سه سال؟؟؟گ
 
 
 

سدده سددالی که همه رو نگران کرده االخودش... خودش هنو  میننده... پان 
شه...  ساکت و تو خود شتر او ات  شیوه نمیینه... بی شماش گود افتاده اما  چ
اما ندیده حتی ییی ا  محاسددباتت غلط ا  آب در بیاد... اون چه حسددیه که با 

یعنی این که ا  ب*و*سه میترسه... پس ب*و*سه ن خودش بیدار شده... این 
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ب*و*سدده رو  باًل تجربه کرده... جورن که بایه تجربه ن دیگه سدده شدد  ت  
 کنه...

 
 یعنی ممینه تعرضی درکار باشه؟؟؟ کسی دست درا  کرده طرفت؟؟؟

 
 ا  فیرش حتی درگان گردنت میل به طغیان میینن...

 
 روش تعص  داره...

 
 وجودشه... این یعنی این دختر بنشی ا 

 
 آدم رو چیزایی تعص  داره که مال خودش باشه.... تعلگ خاطر داشته باشه...

 
هفته ن پیت بود که به هاوش گفته بود نیت بدن راجب بهت نداره... گفته بود 

 که دیگه ابیتت نمیینه... دیگه نمیترسونتت...
 

 نا براش فرق داره... که براش مهم شدددده... که  اعتران کرده بود که با بقیه ن
شه مواغبت خواهد  شت با شه... که هرجا که پی براش احترام  ائله... که نگران

 بود...
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و هاوش حیرت نیرده بود... گفته بود تا ه فهمیدن؟؟؟ بذار برات بگم که کار 
شدن رفته پی شته... که بی اره ن دل  ست... که کارت ا  کار گذ ساخت  دلت 

 کارش خودت خبر ندارن...
 

اما گفته بود این دختر اهل مدارا نیست... اهل سرخم کردن واسه مرد جماعت 
 نیست... که کاراش ادا نیست.. واطوار نیست...

 
 گفته بود نفس یه مرد گریز وا عیه...

 
سه رو  مینوایت دورشو  سه دورو   سره کن اگه وا گفته بود تیلیفتو با دلت یه 

رنه خودم فیتو پیاده میینم... ولی اگه وا عًا مینوایت کارت خط بیت که وگ
سددنت و راهت طوالنیه... که اگه بنوایت کمیت میینم...به شددرطی که این 

 صیغه ایاتو بذارن کنار...
 

و ارسالن و ت خواسته بود واسه فیر کردن... تا تیلیفشو با دلت یه سره کنه... 
 وول مینوره پیدا کنه...که یه اسمی واسه این حسی که تو وجودش 

 
سرکوب کنه و  ستنو  سه رو ... تا این خوا صمیم بگیره مینوادش بران دو  که ت

 فیشو ا  پایین اومدن نجات بده...
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 یا مینوادش واسه همیشه... تا بشه مرد یه راه سنت و طوالنی...
 

شه یا نه...  شینه ببینه دل تنه می شه ن عزلت انتناب کنه و ب مردن نبود گه گو
شو با کس و چیز دیگه ان پر کنهد تا ببینه با م اونو مینواد یا نه... با  یا اینیه جا
ست بود... اگه  رار بود بفهمه  ست بود... همونطور که با بقیه رورا خودش رورا
با خودش چند چنده باید مدام جلون چشددمت می بود...تصددمیم مهمی  رار 

ت ستاد... باید میفهمید درد دلبود بگیره.. .تصمیمی که تا آخر عمر پاش می ای
 چیه و با چی خوب میشه... دورن راه حل نبود... انیار مال اون نبود...

 
 
 

صفحه ن موبایلت که رون داشبورد روشن خاموش میشه برش میداره و پیاده 
 میشه تا نفسو...

 
 الو؟؟؟ -
 
 کجایین ارسالن؟؟؟ ما نیم ساعته منت ر شماییم اینجا... -
 
ن راه بیفتین... نفس خوابیده... گفت صددبحونه خورده منم یه شددما بنوری -

 چیزایی تو ماشین هست یه ته بندن میینم تا برسیم به نهار...
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 چیه چرا پیرن؟؟؟ درگیر شدین؟؟؟ -
 
 نه اتفا ًا... ا  همیشه ساکت تره... پیرن اون پیرم کرده... با گریه خوابید... -
 
 چیزن بهت گفتی ارسالن؟؟؟ -
 
تا میگ - یدونم  یه... نم ثل این یارو میالد  نه  ده بود م یدونم این  نه... نم م 

 اسمشو سر موبایل دید بغض کرد ا  همون اول...
 
عی  نداره... ب ه ها مثل اینیه سددپردن میالد ییم باهاش حرن بزنه... حنا  -

میگه و تایی که سددیوت میینه میالد راه حل خوبیه...حاال راه بیفت بیا.. مام 
 نمونو مینوریم راه میفتیم...صبحو

 
 باشه... برو... تو ویال میبینمت... -
 
 باشه... -
 
 
 

 سوار میشه و بی صدا راه میفته... و نهایت سعیت اینه که بیدارش نینه...
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 نفس نفس  دنان نفس که تند میشه دوباره پارو ترمز میذاره...
 

 دست رو شونت میذاره: نفس... نفس...
 
 
 

ره...صورتشو با یه دست و دست تا ه ا  باند رها شدشو با دست جواب نمیگی
 دیگه میگیره: نفس بیدار شو... دارن خواب میبینی... نفس...

 
سالن با  میینه و دل ارس بران بار نامعلوم ا  بلندن  شمان ار شو تو چ شما چ
یان بی  به اون  هوه ا ته  گاش میف ندن ن ماه و ا عد دو باألخره ب نه...  پرت میی

 ر ا  هررنگی...ن یرت
 

 اشک ا  گوشه ن چشماش سرریز میشه: ارس...
 

 با انگشتان شصتت اشیاشو میگیره...
 
 نفس بیدارشو... منم ارسالن داشتی خواب میدیدن... -
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 تقصیر من بود... -
 
 چی تقصیر تو بود؟؟؟ -
 
 مرگ ارس... -
 
 نفس میگم دارن خواب میبینی بیدار شو... -
 

ب حرن کشددیدن... اگه  رار باشدده بدونه... اگه نفس تو مرامت نیسددت تو خوا
 خودش بنواد... تو هوشیارن براش خواهد گفت...

 
 خوابم میاد... -
 
 خیله خ ... کامل بیدارشو خوابت بره... بعد دوباره بگیر بنواب... -
 

 و اون بی توجه به حرفاش دوباره چشم میبنده...
 
 دوباره بنواب... نفس باتفوم... کامل بیدارشو -
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 اما نفس جوابی نداره بران گفتن...
 

این اتفاق اون شدد  هم چند بار افتاده بود... بارها بیدار شددده بود و بران ارس 
 بیتابی کرده بود و دوباره خوابیده بود...

 
شباهتی به مهندس آبرنیان  شیننده ن کابووس دیده هیچ  ضعیف و  این دختر 

 ادا نداشت...مورد توجه اکثر طرن  رار د
 
 
 

کمی نگاهت میینه... انگشت اشارشو مییشه رو جان اشیاش.. کف دست 
  خمیشو می سبونه به لبت و با یه نفس عمیگ یه ب*و*سه عمیگ تر

 
 مییاره رو جان بنیه ها و  خم...

 
اگر وا عًا انقدر بد بنت و ضعیفی همون بهتر که برن بمیرن... پس هرکارن  -

د و نبود آدمان ضددعیف مثل تو بران دنیا هیچ توفیرن دوسددت دارن بین... بو
 نمیینه... نترس دنیا ا  بی منترعی نابود نمیشه...
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دکمه ن آن رو فشار میده و موبایلو پرت میینه رون میز گردن که جنس روش 
ا  شیشه ست و رون یه پایه ن مرکزن فلزن نشسته... صدان بدن ا  برخورد 

 شد... موبایل به سطح شیشه ان بلند
 

شه و در نهایت رون  صورتت می ک شو رو ن همه ن  ست بنیه خورد کف د
 پیشونیت ثابت نگه میداره...

 
 پون کالفه ان کشید: وان خدا.. بسه... خستم...

 
شو  بطرن نیم لیترن آب معدنی رو برمیداره و در حالی که درشو با  میینه پاها

شددو خالی میینه تو رو تو شددیمت جمب میینه... همه ن آب با ی مونده تو
دهنشو لپاشو باد میینه... بطرن هم به سرنوشت موبایل دچار میشه... صداش 

 به بدن و بلندن صدان برخورد موبایل و شیشه نیست...
 

کالفسددت... ا  همه ن کاراش مشددنصدده... دلت پره... ا  چشددمان پرش 
 مشنصه... نمیذاره خالی شه...

 
 ین طورن تنبیه میینه؟؟؟به کجا مینواد برسه؟؟؟ کی رو داره ا
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به روش... ماگ  هوه ن پر ا  نسددیافشددو میذاره جلوش... بران  میشددینه رو
خودش چان رینته تو یه لیوان شدیشده ان دسدته دار... ا  اون حالت راحتی و 

 شل*خ*تگی در میاد و شالشو رو سرش مرت  میینه: ماگتو طالق دادن؟؟؟
 
 بله؟؟؟ -
 
 بطرن آبیه که خالی میینی تو شیمت؟؟؟ نترکیدن؟؟؟ میدونی چندمین -
 
 ببنشید... -
 
 چیو؟؟؟ آب خوردنتو؟؟؟ بنشیدم... چته چرا انقدر آب مینورن؟؟؟ -
 
 مسلمًا آدمی که آب مینوره دردش تشنگیه... -
 
 و آدمی که مینواد خودشو با آب بیشه چی؟؟؟ -
 

 ختت...ندادستشو درا  میینه و پشتت اونو نوا شگونه مییشه رو گونه ن گل ا
 
 حدس میزدم... ت  دارن... -
 

 سرشو عق  مییشه...
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ستید؟؟؟ میلیونها بار گفتم به من  - سته هان دیگران  ائل نی احترامی بران خوا

 دست نزنین...
 
 با کی داشتی با اون لحن حرن میزدن؟؟؟ -
 
 شما عادت دارین به فالگوش ایستادن؟؟؟ -
 
 ارمیا بود؟؟؟ -
 
 ...کارتون درست نیست -
 
 تهدید به خود کشی میینه؟؟؟ -
 
-.... 
 
گه...اون االن تو این سددن  - نه دی جه خروس همی یه جو با  یدن  بت پر عا 

هرهیجان و تحرییی رو میذاره پان عشددگ... تا به خواسددتت نرسدده دسددت 
 برنمیداره...

 

http://www.roman4u.ir/


 1045 ستیدر جگر خار

 اشتباه کردم... فیر مییردم میتونم کمیت کنم این بحرانو رد کنه... -
 
 بدتر شده؟؟؟ -
 
نمیدونم... اینو در صددورتی میتونسددتم بگم که بدونم اگه تردش مییردم االن  -

 تو چه وضعی بود...
 
 حاال چرا اینجایی؟؟؟ هوا سرده... -
 

 ماگ نسیافشو برمیداره... کمی مینوره...
 
کار کنم... خیلی  - حت تر  ید را جا شدددا مدم این تاق سددنگین بود او هوان ا

 شیرینه...
 
 نبود تو ت  دارن... هوان اتاق سنگین -
 
 بدن من همیشه داغه... -
 

یه مرد  با  بدنت  باید در مورد دمان  باال میره... این دختر نمیدونه ن یه ابروش 
هات حرن بزنه... هرچند که یه مرد هات همه چیزو ربط میده به چیزن که 
تا بطرن خالی آب معدنی رو... بنصددوص تو یه  دلت مینواد... حتی چند 
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سرعموش نیم  ش  بارونی و صوص که پ رمانتیک تو یه ویالن تاریک ... بن
ساعت پیت  نشو  ده  یر ب*غ*لشو برده تو ییی ا  اتا ان طبقه باالن همون 

 ویال...
 
 شیرین نیست... تو به تلنی  یاد عادت کردن...دارن ترجمه میینی؟؟؟ -
 
 اوهوم... اگه بشه ... -
 
 یعنی اگه من بذارم بله؟؟؟ -
 
 گفت... میشه -
 
 اگه نرم پی کارم؟؟؟ -
 
 اونو ت ترجمه نمیینم... -
 
 پس چی کار میینی؟؟؟ -
 
 بلند میشم میرم تو هوان سنگین اتاق مشغول کارم میشم... -
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 سر خودتو خیلی شلوغ کردن... خودتو ا  پا میندا ن... -
 
 عادت دارم... -
 

 ...با دست اشاره ان به رنه ورون  ردش میینه: کاماًل مشنصه
 
سعی مییرد  - شلوغ بوده... ارس با این کار  سرم همین  در  ا  و تی یادم میاد 

 فرصت فیر کردن به هرچیز نامربوطی رو ا م بگیره...
 
و تو االن بران فرار ا  چه چیز نامربوطی خودتو این لپتاپ بین این همه برگه  -

 دفن کردن؟؟؟
 

زه هان شو میدو ه به سنگریپتون مسافرتی رو بیشتر دور خودش میپی ه و نگاه
پایین ایوون... اطران نور المپز کنار باغ ه تنها جاییه که میشددده  طره هان 

 بارون رو دید...
 

 بارونو دوست دارم...
 
 اصاًل ماهر نیستی تو عوض کردن مسیر بحث... -
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به چیزن  - حث نمیبینم... و تی ننوام راجب  به عوض کردن مسددیر ب یا ن  ن
 ... مجبور نیستم...حرن بزنم نمیزنم

 
 ثابت شدست... -
 

 شونه میندا ه... جرعه ان ا  نسیافه ان که مزشو دوست نداره مینوره...
 
 فیر کردم مزشو دوست ندارن... -
 
 من نگفتم مزشو دوست ندارم... -
 
 ایراد گرفتی... -
 
 من رو دوست داشتنیهام حساسم بران همینم خیلی ا شون ایراد میگیرم... -
 
 ا  منم خیلی ایراد میگیرن...تو  -
 

 کمی سیوت...
 
 فیر کردم بزرگتر ا  ارمیا هستین... -
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 هستم... -
 
 امیدوارم که باشین... -
 
 
 

 ماگ رو میذاره رو میز...
 
 ممنونم... چسبید... میرم تو اتا م کار کنم... -
 
 دست به فرارت خوبه... -
 

 طور فیر کنید... در حال جمب کردن برگه اش میگه: میتونید این
 
 اینطور فیر میینم... -
 
 مهم نیست... -
 
سر خودتو گرم کن... بران این  - ست انقدر کار کنی... با چیزان دیگه  ال م نی

 همه کار خیلی  ون نیستی...
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 من سالهاست که این  در کار میینم... و تا حاالم سرپا بودم... -
 
 یه رو  ا  پا میفتی... -
 
 و همون رو  میینم...فیر اون رو  ر -
 
 ممینه اون رو  کارن ا  دست کسی برنیاد... -
 
 ا  دست خدا هرکارن برمیاد... -
 
 یعنی چون خدا به هر کارن  ادره تو باید خودتو بیشی؟؟؟ -
 
 یعنی خدا کریمه... ش  بنیر... -
 
 تا کی مینوان  هر بمونی؟؟؟ -
 
 من  هر نیستم... -
 
 حرن میزنی؟؟؟ پس چرا نگام نمیینی و تی -
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 ممنون بابت نسیافه... -
 
 فرارن... -
 
 
 

 این  ن براش  یادن جذابه و تی اونطور مصمم بی محلی میینه...
 
یه رو  نگام میینی... یه رو  مال من میشی... یه رو  میزنمت  یر ب*غ*لم  -

 و میبرمت تو اتا م...
 
 
 

 برمیگرده: با من بودین؟؟؟ چیزن گفتین؟؟؟
 
 یست... ش  تومم بنیر... البته اگه بنوابی...نه مهم ن -
 

نهایت سعیشو مییرد تا فاصلشو حفظ کنه... اما ارسالن خیلی مبرهن و پر ا  
شو بی نتیجه مییرد..  شا شیطنتی که تا حاال هاوش ا ش ندیده بود همه ن تال
سالن  شده بودن... ار سه باهم رو پالنی که تون لپتاپ هاوش با  بود خم  هر 
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سلط به مانیتور نه چندان بزرگ لپتاپ تقریبًا کنارش ن سته بود و به بهانه ن ت ش
 دورادور اونو تو آغوشت داشت...

 
 
 

خت رو  ندا مد... دو ورق  رص رو ا یار جلو او فه ن بر خی و طلب یا با   نا  ح
کیبورد لپ تاپ... نفس بعد ا  ثانیه ان بهت  ود دسددت انداخت و برشددون 

 داشت... عصبی چشماشو بست...
 
 چند و ته؟؟؟ -
 

 دست به سینه و بر خی و طلبیار بود...
 

 همونطور چشم بسته جواب داد: حرن میزنیم...
 
 چند و ته نفس؟؟؟ -
 

 چشماشو با  کرد: کارمون کم مونده... اجا ه بده حرن بزنیم...
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 چشمان حنا پر شده بود... ارسالن و هاوش بی خبر ا  همه جا پشماشونو بین
 دوتا دوست دربه در کرده بودن...

 
 داد حنا چهارستون بدنشو به لر ه انداخت: میگم چند و ته نفس؟؟؟

 
ست که عیس  ست... میدون شو می بنده... چیزن بران گفتن نی شما دوباره چ

 العملت همین خواهد بود... حنا براش خوانا تر ا  خط خودش بود...
 

 هگ هگ حنا بلنده...
 
 گریه نین... -
 
لعنت به تو و این آرامت غاهریت... نشددئه ن همین  رصددایی نه؟؟؟ میگم  -

 چند و ته؟؟؟
 
 خیله خ ... یک ماه و نیم... کمی این ور اون ورتر... -
 
 یه ماه و نیم؟؟؟ -
 

 ابرو میندا ه به معنان کالفگی...
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 چند و ته من نامحرم شدم؟؟؟ -
 

شونت میده شو ن ست سمتت... کف د شه تا بره  ستپ..بلند می . ... به معنان ا
 متو ف میشه...

 
 حنا عزیزم... -
 

 دل میزنه: من عزیز تو نیستم بند دهنتو... چند و ته نامحرم شدم؟؟؟
 
 نامحرم نشدن... لوس نشو... -
 

 دوباره داد میزنه: پس چرا بهم نگفتی؟؟؟
 

هاوش جلو میره... مینواد ب*غ*لت کنه... اجا ه نمی ده... دسددتشددو پس 
 میزنه...

 
ببین چه کارایی میینی... واسه این اداهات نگفتم... واسه اینیه می دونستم  -

  ندگی رو به کام این بدبنتم  هر مییینی... چه مرگته؟؟؟ دوتا دونه  رصه...
 
 میدونی چه عوارضی دارن؟؟؟ -
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چرا ندونم... بهتر ا  هرکسددی میدونم... من دارم اسددتفادشددون میینم... من  -

 و تحمل میینم...دارم اون عوارض
 
 ترانه ام نمی دونه نه؟؟؟ -
 
 اون هوچی تر ا  تو... -
 
 وان... وان... پیت دکترافنمی میرن؟؟؟ -
 
 اوهوم... -
 

رو میینه به هاوش : دیدن گفتم؟؟ دیدن گفتم سددیوتان این دختره بی دلیل 
 نیست... اون رو ان نحس برگشتن... اون با م شده نفس اون رو ا...

 
واسه خودت؟؟؟ چی برگشته؟؟؟ کی شده مثل اون رو ا؟؟؟ چرا  چی میگی -

ندگیمون  که اون رو ا دور   یت سددعیمو میینم  ها ندش می کنی... دارم ن گ
 پیداشون نشه...

 
 چرا به من نگفتی... -
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سه دیگه انقده فین فین نین حالمو به  - صدان من ا  تو بلنتره...ب داد نزن حنا 
 دلم خواست نگفتم... حاال که فهمیدن... هم  دن... خوشم اومد نگفتم...

 
صدددان بلند و لحن محیمت حنا رو سدداکت میینه.... سدداکت که نه فقط بی 

 حرن گریه می کنه...
 
 تو یه ماه و نیمه سرگیجه دارن به من نمی گی؟؟؟ -
 
 حنا تمومت کن گفتم... -
 
دم یبی اشددتهاییات... تبان یه سددرت... منگی بعد ا  خوابت... چطور نفهم -

 من...
 
 حنا دارن شورش میینی... -
 
 اون رو  ا ت پرسیدم چرا دستت میلر ه گفتی فشارت پایینه... -
 
 خفه شو حنا... -
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همت رنه پریده ان... بهار میگه تو سددالن اونی که بودن نیسددتی... الغر  -
شددددن... چطور این همه رو دیدم نفهمیدم... من کی انقدر سددرگرم  ندگی 

 فس کی این همه احمگ و نامحرم شدم؟؟؟خودم شدم... ن
 

 هان هان گریت بلنده...
 
حنا چرا ب ه با ن درمیارن؟؟؟ المصدد  نمیتونسددتم بینمت تو بوق کرنا و -

 فوت کنم توش که...
 
 به منم نمی تونستی بگی؟؟؟ -
 
 نه.. -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 یگفتم که واسه این اداهات... واسه اینیه دوست نداشتم شوهروب تو ول کن -

بیان ب سبی ور دل من... واسه اینیه خوشم نمیاد دم به ثانیه  نه بزنین چیم 
کنین.. واسه اینیه دیدم سه سال تموم من دارو خوردم شماها مریض شدین... 
واسه اینیه نمی خواستم ترانه دوباره ا  درساش عق  بیفته... یه سال تفخیر تو 

 کنیورش واست کافی بود...
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براق میشه: و تو حنا دارم بهت هشدار میدم که اگر تران یا  چیزن یادش میاد...
 میالد این  ضیه رو بفهمن اونو ت عوا بشو میبینی...

 
 نمی تونم  ول بدم که به کسی نگم... -
 
 ال م نیست  ول بدن... تو به کسی نمی گی... -
 
 میگم... ییی باید حواست به تو باشه... -
 
 ه کسی نمی گی...من ندیمه نمی خوام... تومم ب -
 

به  نه میزنم  نا گوشددی تلفنو برمی داره: میگم... همین االنم میگم...   ح
 میالد...

 
اوند اون سر دنیا نمی تونه مواغ  من باشه.. لجبا ن نین... به ترانه ام نمی  -

 گی...
 
 میگم... -
 
 بگو تا عوا بشو ببینی... -
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 اون و ت عوا بت یه هفته  هرونا  بیشتره؟؟؟ -
 
 سددم مینورم حنا... به همون خدایی که بزرگترین داراییمه  سددم مینورم  -

کافیه این جمب سدده نفره ن وا ف به را من بشدده چهار نفر میرم خودمو گم گور 
یه حس کنم  کاف قدر برام عزیزن...  یدونی چ که م جان خودت  به  می کنم... 

هم ومتون بحرفان میالد یا کاران ترانه مشددیوکه میرم جایی که دسددت هیچ کد
 نرسه...

 
 خل شدن نفس؟؟؟ باید حواس ترانه به غذاهایی که میپزه باشه... -
 
 خودم حواسم هست چی مینورم... همین که گفتم... -
 

بلند میشددده و بدون توجه به نگاههان عمیگ و خیره ن ارسددالن میره سددمت 
 آشپزخونه...

 
 دلت نگاههان پر حرن نمینواست...

 
س مت بیرون و  طره هان نم نم بارون رو نگاه مییرد که سرش رو گرفته بود به 

میفتادن رو شیشه ن کنار سرش و سر مینوردن پایین ... آرنجت رو دستی کار 
صندلی بود و انگشت اشارش رو به شیل حالتی شبیه به دعوت به سیوت رو 
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بت و  با رغ مدن  که داشددتن میو ته بود.... امرو  برعیس رو ن  گذاشدد لبت 
 ار ماشین ارسالن شده بود...خواست خودش سو

 
 امرو  حدا ل حوصله ن هم سفر شدن با حنا رو نداشت...

 
شتند  صر بود و اونا در حال برگ ش د دیرو  و امرو  رو تا به االن که ع تمام پری
حنا کلمه ان باهاش حرن نزده بود... اونم تالشددی بران برداشددتن فاصددله ن 

ر ا  اون بود که بنواد به سددردن بی تقریبًا دورور شددون نیرده بود... دلنور ت
 سابقه ن رابطه ن چند سالشون فیر کنه..

 
حنا دوسددت بود.. رفیگ بود... همدم بود... هم درد بود... اما این دلیل نمیشددد 

 که همه ن کاراش درست و پذیرفتنی باشه...
 

شو برمال کرده  صیت رو بهم  ده بود... را  صو شتباه کرده بود... حریم خ حنا ا
 ...بود

 
 حنا با کنترل نیردن عصبانیتت گند  ده بود به همه چی...

 
 حس مییرد نباید جلون اردالن انقدر ع*ر*ن*ا*ن باشه... دوست نداشت...
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 اگه خوابت میاد خودتو آ ار نده بنواب... -
 

شه: نه خوابم  صمم به د دیدن نگاه شو برمیگردونه... همونطور که هنو  م رو
 نمیاد...

 
 ل*خ*ت و بی حالی.. ییم بنواب... اما خیلی -
 
 نه... -
 
 میترسی؟؟؟ -
 
 ا  چی؟؟؟ -
 
 ا  اینیه دوباره کاب*و*س ببینی... -
 
 نه... -
 
کاب*و*س  - مام مسددیرو خواب بودن و نصددف خوابتم  که ت مدن  مو ب او

 دیدن...
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 ا  عوارض  رصاست... -
 
 خواب آلودگیت یا کاب*و*سا؟؟؟ -
 
 که همسفر خوبی نیستم... خواب آلودگیم... ببنشید -
 
 
 

ابرو میندا ه... بران جمله ن م لوم و لحن م لوم ترش... این دختر شددددیدًا 
 منت ر یه تنت بران اینه که بزنه  یر گریه...

 
صله ن  شو میبینه که تا فا شه نگا شون رد می سان هاوش ا  کنار لح ه ان که نی

 ره... یادن دنبال ماشین و صورت به شیشه چسبیده ن حنا می
 
 خیلی دوستت داره... -
 
 میدونم... منم دوست دارم... -
 
 دوستیتون عمیقه... -
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اوهوم... ما تو رو ان سددنت کنار هم موندیم... سددنتیا دوسددتیمونو عمیگ  -

 کردن...
 
 چه رو ایی... -
 
 بگذریم... -
 
 میگذریم... گرسنه نیستی؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 یه مو یک الیت مینوان؟؟؟ -
 
 نه... فقط ییم سیوت داشته باشم ممنت دارتون میشم... -
 

 دوباره ابروهاش باال میره... این یه خفه شون مدرن و مؤدبانه نبود؟؟؟
 
ببنشددید... من این رو ا بی حوصددله و بد اخال م... به حسددداب بی ادبی  -

 نذارید لطفًا...
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که این رو ا با خیلی آروم  یر ل   مزمه کرد: تو فقط یه موجود جال  توجهی 
 این م لومیت دارن سعی میینی بیشتر دل ببرن..

 
شیم و به چیزان بد و آ اردهنده فیر  - ساکت می ست... هردو  شه چیزن نی با

 نمیینم...
 
 من االن تو مو عیت آ ار دهنده ان هستم... حتی اگر بهت فیرنینم... -
 
 ما سرت داد بزنه و استنطا ت کنه؟؟؟ دوست نداشتی حنا بیاد پیت -
 
 هیچ کس دوست نداره در مورد مسائل خصوصیت تو جمب سین جیم شه... -
 
 ا  اینیه ما فهمیدیم ناراحتی؟؟؟ -
 
 دوست دارم مسائل خصوصیم خصوصی بمونه.... -
 
ضمن مطمئن  - سنتت میینی... در  ست.. .خیلی دارن  سئله ن هادن نی م

 ینه...باش جایی در  پیدا نمی
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مسددئله هاد و ایزن بودنت نیسددت... مسددئله خصددوصددی بودنشدده که من رو  -
شما  ضمن من مطمئنم و  سیت دارم... و در  سا صرار و ح صیام خیلی ا صو خ

 وغیفتونه که در مورد مسائل شنصی من جایی حرن نزنید...
 
منم مطمئنم تو و تی بنوان میتونی شددیرین ترو لطیف تر ا  هر شددهد گلی  -

شی... شی... خواب  با صمیم میگیرن میتونی ا  هالهل هم تلخ تر با هرو تم ت
  دگی بدخلقت کرده ییم بنواب...

 
 
 

و سیوتی که حاکم میشه و فیرن که گذر میینه ا  جاده ن بهنت؛ که آیا وا عًا 
 این دختر تو بد خلقیاش تلخ میشه؟؟؟

 
 ن در کمال ادبو نتیجه اینیه بد خلقیاش دور ا  ادب و با لحن تند نیست.. او

 و آرامت فقط فیرشو بیان میینه...
 

 این نه به تلنیت که به محیم و خودرمن بودن مقتدرانت برمیگرده...
 

اینیه به جان غرغر کردن و تو خفا  بون درا ن کردن و فحت دادن ر  حرفشو 
 میزدد نشونه ن رشد شنصیتیت بود...
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سم غریف ترین تو غمنا  ترین لح ه ها محیم بودن این موجود غر یف که ا
 منلوق خدارو هم به ید  مییشید خیلی براش جال  توجه بود...

 
 موافگ نیستی؟؟؟ -
 

تیشددرتو تو دوتا دسددتام فشددار میدم... شددونه میندا م: تران من ا  همون اول 
 موضعمو نسبت به شروع این رابطه گفتم...

 
 و حاال بارسمی کردنشم موافگ نیستی... -
 
 شدن تو موافگ نیستم... نگرانم کمی... من با ابیت -
 

میشددینه رون تنتم... انگار که منت ر یه تلنگر بران ناامیدن باشدده... دودلی ا  
سنت  صه... نه ا  پس عقلت برمیاد نه ا  پس دلت...  شن همه ن وجنتاتت م

  یادن کمه بران روبه رو شدن با هم ین دو راهی بزرگی...
 
ش - ست...خیلیم مهمن... یه جا دیگه اووون... اونا که دارن می ینی روش برگ

 بشین...
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شل*خ*تگی یهی  شروع میینه به جمب کردن  صرن ن ر میینه و  ستن  ش ا  ن
یار مزاحمم  له و من بران فرار ا  اف تاق تیونی دارم... تعطی من... امرو  من ا

 بران خودم کار تراشیدم...کمی تو سیوت وسایالن اتا و جا به جا میینیم...
 
کار کردن ت - با تنت عوض کنم... اونجا بران  ران مینوام جان میز تحریرو 

نور بهترن داره... صددبحان جمعه ام ال م نیسدددت فقط به خاطر نورن که تو 
 چشممه بیدار شم... بعضی و تا دلم مینواد تا لنه غهر بنوابم...

 
تی حآره این رو ا خیلی راحت میشدده باور کرد که اگه بیدارت نینیم میتونی  -

بیست و چهار ساعت تمام بنوابی... ولی شبا تو خواب خیلی ابیت میشی... 
شتر رو تنت کار میینی تا رو  ضمن تو بی به ن رم بهتره برن پیت دکترت... در 
میز... تا ه دوست دارن و تی صبح چشماتو با  میینی این گلدونان کوچولون 

 خشیل صف کشیده پشت نرده هان پنجره رو ببینی...
 

 اهر کوچولوم خیلی حواست به منه... خیلی... لبنند مهمون لبام میشه...خو
 
 اوووم... اوهوم... دوست داشتم یه کار واسه خودمون بتراشم... -
 
 من همین جوریم یه عالمه درس واسه خوندن دارم... -
 
 و من این رو ا اصاًل نمیبینم که درس بنونی... -
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 یرن که باید بیفته...و ب ث ما دوباره داره میفته رو مس

 
 شونه میندا ه...

 
 ومن خوب میدونم که دست و دل خرخون من به درس و کار نمیره...

 
این ا  وضددب این رو ان غاهر خودش و اتا ت و غذاهایی که درسددت میینه 

 مشنصه...
 
این مسددئله باید حل بشددده... با انیار و فیر نیردن بهت خود به خود حل  -

 ا باید گفته بشن...نمیشه تران... گفتنی
 
 اوکی... -
 
 اوکی به جمالت... بگو... -
 

 کمی من من میینه... کمی درودیوارو نگاه میینه...
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دسددتشددو میگیرمو بی خیال اهمیت اون برگه ها کنار خودم مینشددونمت... اون 
برگه ها چرو  شده ام همونقدر مهمن... فقط کمی  شت میشن... مثل خودم 

 برنیا ن محیمم با کمی پالسیدگی...که همون مهندس نفس آ
 
 هی تران... منو نگا... -
 

 چشماش میل عجیبی به باریدن دارن... سردرگمی دیونت کرده: میترسم...
 
به ترسدددات دامن میزنم...  - یدونم... حگ دارن... ترس داره... منم دارم  م

خودت میدونی من کاًل نسددبت به مردا خوش بین نیسددتم... شددنص مناسددبی 
که خ   بران یه بزرگتر داریم  به  یا   ما تو این شددرایط ن یده نیسددتم...  دادن ا

 نیست.. و ما باید این مشیلو دوتایی حل کنیم...
 
 کاش ییی بهم میگفت چی کار باید بینم... -
 
تران هیچ کس چه بزرگ چه کوچیین میتونه به تو بگه چی کار بینی... کسی  -

چه خبره... لت  که تو د نه  یدو ند  غیر تو نم لت چ لت و عق با د یدونی  تو م
چندن... تو با اردالن نشددسددتی برخاسددتی... بهترا  هرکسددی میدونی میتونه یا 
نه... مرد این راه هسدددت یا نه... میتونه تا ابد به یه  ن وفادار بمونه یا نه... تو 
میدونی که خ*ن*ا*ن*ت رو حاال به هر شددیلی... چه با نگاه چه با  بون . 

 ن راحت تر تحمل میینی یا دورن ا  عشقت.....چه با دل و ت
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ا  همین میترسددم... خ  من تو چشددماش میبنم که خیلی بهم عال ه داره...  -

ستایت کرده... اما میترسم که  صوصیتان اخال ی و غاهریمو  خودش بارها خ
سم ا   ست نیافتنی ام... میتر شه که تا ه و د اینا بران امرو  و دو رو  دیگه ان با

مام دچار رو مرگی بشددیم... ا  رو ن که... نفس احسدداس ضددعف  رو ن که
 میینم... من خیلی ضعیفم...

 
ستی که با این تجربه  سی ه شو میگیرم: تو  ویترین ترانه ن دنیایی... تو ک شی ا
به که اجا ه  ن کم به این چیزا فیر میینی... پیت بینی میینی... این خیلی خو

ا  اردالن بنوان که ییم بیشتر کشت  نمی دن عشگ کورو کرت کنه... میتونی
بدین... با خودش درمورد نگرانیات بگو... ا  رو ایی که دیگه بدنتون به میزان 

 هورمونی که مو ب دیدن هم ترشح میینه عادت خواهد کرد...
 
حرن  دیم... اون همت میگه که ا  این خبرا نیسدددت... میگه تو نگاه اول  -

شقت ماورا شده... میگه ع شگ ن ست که خودش به این جورچیزا فیر عا یی نی
نیرده باشدده... میگه منو شددناخته و خواسددته... میگه همه ن اون چیزن رو که 

 مینواد دارم...
 
 و تو نگاهت دیدن که میشه به همه ن حرفاش اطمینان کرد؟؟؟ -
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چشماش... خیلی... نفس خیلی بااراده نگام میینن و تی این حرفو میزنه...  -
 م ا  اینده میترسم... راستت من یه کارن کردم...اما من با 

 
 چه کارن... -
 
 موبایلشو چک کردم... -
 
 تران چه غلطی کردن؟؟؟ -
 

شو چک کردم...  سیده اما عذاب وجدان مجبورش میینه که ادامه بده: پیاما تر
ست... دیگه  شاکی بودن ا ش که دیگه نی شون  سمان رنگی... هم پر بود ا  ا

 ...باهاشون نمی پره
 
 خ ؟؟؟ -
 
خوشددحال شدددم ا  اینیه دیگه باهمشددون کات کرده... اما میترسددم این گیر  -

 دادنا و سریت با یاشون پاشو بلغزونه...
 
حال  - کار کردن اونم خوشدد مه چی  به ن رت بفه یاکی تو؟؟؟  و این شدد

 میشه؟؟؟
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-... 
 
 هگوش کن چی میگم تران... تو با یه پیت  مینه ن مشددنص وارد این رابط -

شددددن... تو یا به این مرد اطمینان دارن یا ندارن... اگه طمینان دارن که این 
بایل و این شددیا بی مورد و  شددته... و بدون جنبه ن توهین به  چک کردن مو
عشقشو داره... اگه ام اطمینان ندارن که مریض نیستی که خودت و اونو پا بند 

یه سددره یه رابطه ن بی سددرانجام کنی... بهتره اول تیلیف  با خودت  خودتو 
 کنی... درست نیست این کارا...

 
آهی مییشدده و اشددیت که حاال سددیل واره رو میگیره: من فقط میترسددم... 

 نمینوام... نمینوام...من...
 

 دستامو براش با  میینم...
 

 درکت کار سنتی نیست...
 

 اون یه دختر بیست و یک ساله ن بی تجربه ن عاشگ ترسیدست... که مادرن
بران راهنمایی و پدرن بران اتیا نداره... تنها کسددی که  راره راهنماییت کنه یه 

 خواهر با یه شیست عشقی تو کارنامشه... با دوتا ب ه در کنار باکرگیت...
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 دلم واسه این همه عجز و تنهایی خودمون میسو ه...
 
شاور.. - شقم...فیر میینم بهتره برین پیت م من  .هیس... گریه نین عزیز عا

 بی تجربه تر ا  اونم که بنوام چیزن بگم... گریه نین...
 
 خانم ماهورن من  باًل جوابمو به پسرتون گفتم... -
 
فامیلی خودم اشددرا ی هسددت...میدونم عزیز دلم... حگ دارن نا  داشددته  -

سرمو بلر ونه بایدم  سته دل پ سال تون شی... باألخره دخترن که بعد این همه  با
 ه...نا ش  یاد باش

 
 در کمک راننده رو با  میینم و همه ن وسیله هامو میندا م رو صندلی...

 
خانم اشرا ی اصاًل بحث نا  یا هر چیز دیگه ان نیست من کاًل  صد ا دواج  -

 نه با پسر شما که با هیچ کس دیگه ان رو ندارم...
 
سایه ن یه - شی... باألخره باید  شته با صد ا دواج ندا شه   رد م عزیزم مگه می

 باال سرت باشه دیگه...
 

 حرصم میگیره ا  اصرار بیهوده و دور ا  منطقت...
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 من جواب م*س*تقیممو به خواستگارن م*س*تقیم پسرش داده بودم...
 

 در سمت راننده رو با  میینم...
 
شرا ی دلم نمینواد با اکار  - صرار نینین خانم ا شتر ا  این ا خواهت میینم بی

ناکرده حرمت مادریتونو ببرم  یر سددؤال و ناراحتتون کنم  بیت ا  این یا خدا ن
 ... که در اون صورت ا  عذاب وجدان خواهم مرد..

 
 خدا نینه جونم... میدونم مشیلت با اختالن سنی  یادتون... -
 
 
 

به رومه دیگه صددددان خانم ماهورن یا  و من با دیدن چهره ن گریونی که رو
 همون اشرا ی رو نمیشنوم...

 
 فهمم چی میشنوم و چی میگم و چطور خداحاف ی میینم...نمی

 
 ارمیا... چطورن اومدن تو؟؟؟ این چه وضعیه؟؟؟ -
 
 به خاطر خواستگاران رنه به رنگته که دیگه نمینوان با من باشی مگه نه... -
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چی دارن میگی واسه خودت... خواستگارن رنگی یعنی چی... چطورن ا   -

 ؟؟نگهبانی رد شدن اومدن تو؟
 
 منم پول دارم... همت مال تو... -
 
 ارمیا...-
 
 کدومشونه... بزرگه یا کوچییه؟؟؟ -
 
 چی دارن میگی تو؟؟؟ -
 
 ییی ا  اون دوتا برادراست دیگه نه؟؟؟ -
 
 ارمیا بفهم دارن چی میگی... -
 
من تیپ و  یافم کمتر ا  اوناسددت یا فقط چون سددنم کمتر ا  اوناسددت دکم  -

 میینی؟؟؟
 
شته  بیا - سن گریه کردنت ییم گذ شو بعد حرن بزنیم... ا   بریم بیرون آروم 

 ارمیا...
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 نه... اگه سنم  یاد بود که تو ا  سرت با م نمییردن... گولم نمیزدن... -
 
 ارمیا من تورو گول  دم؟؟؟ -
 
 آره... به خدا منم میتونم خوشبنتت کنم... -
 
ارن؟؟؟ ا  خوشددبنتی چی ارمیا تو اصدداًل برداشددت درسددتی ا  ا دواج د -

سقف و یه  شت میاد برن  یر یه  صرفًا با یه نفر که ا ش خو میدونی؟؟؟ اینیه 
شته باشی خوشبنت میشی؟؟ ؟تو اصاٌل میدونی یه  لقمه نون واسه خوردن دا
 ن ا  مردش چی مینواد؟؟؟ حسددان یه  نو میشددناسددی؟؟؟؟چرا با خودت و 

 من این کارو میینی؟؟؟
 
ونم... خواب و بیداریم شدددن تو... دسددت رد به سددینم نفس به خدا نمی ت -

 نزن... جان عزیزت ردم نین...
 
کارارو... محیم  - نت میینی  قدر سدد یا چرا اینجورن میینی... چرا این ارم

 وایسا... به خدا من ار ش این اشیارو ندارم...
 
 چرا ردم میینی؟؟؟ -
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س - رت بندا ن...  رار نبود من ا  همون اولم بهت گفتم فیر آینده رو با من ا  

 به اینجا برسیم...
 
 کس دیگه رو دوست دارن میدونم... -
 
 ارمیا تورو خدا منطقی باش... ادان ب ه هارو در نیار... -
 

 جلو میاد...
 
سنم کمه اما بلدم - به خدا منم میدونم با یه  ن چطور باید رفتار کرد... درسته 

 یه  نو راضی کنم... فیر نین ب ه ام...
 

 عق  میرم...
 
ارمیا این چرتا دیگه چیه دارن بهم میبافی... عق  وایسددا... به خدا یه کارن  -

سوخت...  سه اینیه دلم برات  ش  و رو  دارم خودمو لعن میینم وا کردن که 
 واسه اینیه خواستم کمیت کنم که این بحرانو ا  سر بگذرونی...

 
 آخر و ت کارن مه باید کمرم می سددبه به دیوار پارکینه تاریک تو سدداعتان

 شلوغتر ا  هر  مانی باشه...
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دسددتمو میگیره... مینوام پسددت بزنم نمیذاره: به خدا نفس نمیذارم ناراضددی 

 بمونی... حساتو میشناسم کم کم... میدونم  نا ا  چی خوششون میاد...
 

ضی چیه؟؟؟ این ا  حرفان من  ضی و نارا این چی داره میگه... من ورش ا  را
 شتی کرده؟؟؟چه بردا

 
 یادمیگیرم... نمیذارم بهت بد بگذره... -
 
 ببند دهنتو ارمیا... حواست به حرفات باشه... -
 
نمیبندم... مگه به خاطر همین دکم نمیینی... به خدا سددعی میینم به اندا ه  -

 ن اونایی که بهت وعده دادن جذاب باشم...
 

 داد میزنم: ارمیا...
 

   مرده پاشیدن تو این شرکت پر ا  کارمند...چرا کسی نمیاد اینجا؟؟؟ خا
 
 گریت شدیدتر شده: به خدا بلدم... یه چیزایی میدونم.. بقیشم یاد میگیرم... -
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 و آمد به سرم ا  آن ه میترسیدم...
 

 این ب ه ام مثل من دکتر ال م شد...
 

اشددتباه مییردم که فیر مییردم میتونم کمیت کنم تا بفهمه اسددم هیجاناتت 
 نیست...عشگ 

 
تا به خودم بیام میون دستان اون و دیوار اسیر شدم... راه پسم دیواره... راه پیشم 

 ختم میشه به ارمیا...
 

 تنت تنومنده و من ضعیفز  رصایی که مصرن میینم...
 

اون یه نوجوون پر ا  یه عالمه هورمونان منتلفه... و من یه  ن پر ا  حقارتهایی 
 به اسم پدر به وجودم تزریگ کرده... که یه مردن

 
دنیا داره سددیاه میشدده دوباره... یه مرد با م همه ن عشددگ و دوسددت داشددتنشددو 

 خالصه کرده تو ه*و*ست...
 

 لبان گرم و خیس ا  اشیت میشینه رو گونم...
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من با همه ن  یباییان وجودم فقط یه  ن دیده شدددم... همیشدده... همه جا... 
 ت الشعاع  رار داد... نیتم انسانیتمو تح

 
له ن  نه رو ال باش میشدد ق  میره... ل نه... مقنعم ع نه میز هامو چ مو
شده... گریه میینه تو  شیت  اطی  سی ا شم...گرمان ل  ت  دارش با خی گو

 گوشم...
 

 ناله میینه و همزمان می *و*سه... و دنیا سیاهه...
 

 نفر صدامو ا  اون باال بشنوه... و من راه پس و پیشم جیم  دنه... تا بلیه یه
 
 
 

شه... مطمئنم هیچ رو  دیگه  صدام  طب می شه بران یه لح ه  سبک می روم که 
 ان ننواهد بود که ا  دیدن اردالن این همه خوشحال بشم...

 
 سر مینورم ا  رو دیوار و تو خودم جمب میشم...

 
 مهمه که ممینه ارمیا  یر دست و پاش ا  دست بره؟؟؟
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 هم اینه که اونم یه مرده و منو جسمی دیده  یبا و  ابل دسترس...نه...م
 

 صدان دعواشون بلنده...
 

 و کی گفته تاریخ تیرار نمیشه...
 

 تاریخ تیرار میشه...
 

 ارس تیمورو کشت و اردالن  صد کشتن ارمیا رو داره...
 

 درس تاریخ و من آیا طا ت اینو دارم که یه بار دیگه تاریخ بنونم؟؟؟ من این
 رو ا  برم...

 
 پاهام نان بلند شدن ندارن...

 
 و من به عنوان یه  ن تنها کارن که بلدم جیم  دن نیست...

 
 این مردان که توانایی کاران دیگه رو ا م گرفتن...

 
 دست رو گوشم میذارمو با تمام وجودم جیم میزنم...
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صدامو شه  انقدر که خون تو رگام یخ بزنه... انقدر که ارس  صرن ب شنوه و من ب
ا   دن شددونزده ضددربه ن چا و به پدرش... انقدر که اردالن ول کنه ارمیارو... 
انقدر که من بمیرمو خیال همه ن مردان عالم راحت بشدده... انقدر که خدا به 

 دادم برسه و همه ن این  یبایی رو که به جسمم داده ا م بگیره...
 
 
 

نمیدونه باید با این صدددا چی کار  صدددان هاوش میشددینه تو گوشددم اما مغزم
 کنه...

 
نفس... نفس تموم شدددد... به خدا تموم شدددد نترس... ببین ارمیا رفتهد داد  -

 نزن...
 

 اما من دلم مینواد داد بزنم...
 

 دستشو درا  میینه تا ب*غ*لم کنه...
 

 اما من اینو نمینوام... اونم یه مرده...
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شو  شم...هلت میدم... انت ار سرپنجه هایی که دیونه می نداره و میفته ا  رون 
روشددون نشددسددته روبه رون من... همه ن وجودم میشدده پا و شددروع میینه به 

 دویدن...
 

کم مونده به در پارکینه برسم که یه دست ا  پشت حلقه میشه دورم... درست 
 مثل اون ش  که دستان پدرم جلون درا  پشت حلقه شد دورم...

 
 دستاش بیرون بیام... دست و پا میزنم تا ا  تو

 
 صدان هاوش میاد: ارسالن ولت کن االن سیته مییه...

 
 با این وضب ولت کنم که خودشو  یر ماشینا ا  به کشتن میده... -
 

ارسددالنم یه مرده.. کاش دسددتان یه  ن میگرفت جلون این تقالهایی رو که 
 دست خودم نیست...

 
اما همه ن تنم میل عجیبی به  مو عیتو تشددنیص میدم... میدونم کی به کیه...

 فرار دارن...
 

شلنه تنته انداختن... ییی به اون میزنم و دوتا  شروع میینم به چنه  دن و 
به خودم... همه ن تنم درد میینه... درسددت مثل اون شدد  که انقدر این کارو 
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کردم تا تونستم ا  دستت فرار کنم...باورم نمیشه که  ورم به مرد تنومندن مثل 
ست کم دیده... و اون  شاید بران اینیه اون منو  ن و د سه...  سه...اما میما بما

دسددت مثل هاوش غافلگیر شددده... فرار میینم... میزنم بیرون ا  درپارکینه و 
 وارد محوطه ن بارون  ده ن شرکت میشم...

 
 صدان پاهارو ا  پشت میشنوم... بلند تر ا  صدان چک چک بارونه...

 
این بار  بل ا  این که کارن کنم دمر مینوابونتم رو  مین و  با م اسددیرم میینه و

جفت دستاموا  پشت میگیره... و ن پاشو ا  پشت رو ساق پام حس میینم... 
فشارش  یاده و دردم میاد... اما با م نهایت سعیمو میینم که ا   یر دستاش در 

 ه ا  میسددو برم... نمیتونم... این بار با سددرم شددروع به تقال میینم... صددورتم
ست  شو با د ست ستامو میده به یه د سفالت محوطه...جفت د تماس با  برن آ

 دیگه سرمو رو آسفالت خیسو گلی ثابت میینه...
 
 
 

و من تمام مدت هم نان د ارم جیم میزنم... با اون نمیتونه کارن کنه... ومن 
ت ه دساگر کارن ا  دستم برنمیاد میتونم تمام عمرمو جیم بزنم...انقدر که هم

 ا  سرم بردارن...
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اگر کمی بیشددتر ا کمی خنه تر ا  حلزون هم بودم نیا ن به فیر  یاد نبود تا 
مال  با این بونز منصدددوصز من ا ش متنفر  بفهمم این محیط بی روح 
سرم بهت  ستم که  ست را ساعد د شمم رو به  صوص که چ ستانه... بن بیمار

 وصل بود با  شد...
 

سرممو نگاه میینم که دوباره برم تو خلسه ن یه خواب تهی...  انقدر  طره هان
به  ور  نه...  هد بود و فقط بران کنترل کردن م بار ننوا یدونم پر  که م خوابی 

 دارو...
 

 انقدر تو این مو عیت  ندگی کرده بودم که یه پا خودم شناس شده بودم...
 

حنا اشدددک و یه مطمئنم دکتر افنمی همین اطرافه... و میدونم که یه چشددم 
 چشم ترانه خونه... چیزن که سه سال تموم باهاش  ندگی کردم...

 
 
 

اینبار که چشددم با  میینم خبرن ا  سددرم نیسددت... کمی منگم... میدونم که 
 تفثیر آرامبنشاییه که بهم تزریگ شده...

 
 چقدر خوبه اتاق تو سیوت مطلقه... خوبه که کسی باال سرم مویه نمیینه...
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که این نعمتو مدیون دکتر افنمیم... میدونه که بدم میاد بیدار بشددم  و مطمئنم
 ببینم ییی باال سرم داره عزادارن میینه....

 
 
 

شیارن  سمت رو ه شه ا شک دارم ب شیارن که  آخرین چیزن که ا  آخرین ه
سی بود که آخرین لح ات با  ستان ک شدنم میون د شت یادم میاد ال جون  گذا

م شددده بود و سددعی داشددت با  مزمه هاش تون دیدن ضددعفم ا  پشددت روم خ
 گوشم آرومم کنه...

 
 مزمه هایی مبنی بر این که کسددی نمینواد دو اگرم بنوادد اون نمیذاره ابیتم 

 کنه...یادمه که انقدر با یه دستت ا  پشت هم کمرم و
 

ست دیگت هم مواغ  بود  شم... با د سته ب شت تا خ ستمو نگه دا هم هردو د
بران ضربه  دن به اطران بلند نینم و خودمو بیشتر ا این  خم که دوباره سرمو 

و  یلی نینم... کف دسددت بزرگشددو مدام مییشددید رون گونم و سددعی مییرد 
صددداش نهایت آرامت و اطمینان رو داشددته باشدده... ارامت... همون  طعه ن 
که خیلی و ت بود خودمم  پا ل  ندگی من... همونی  بزرگ و گم شدددده ن 

 شتم... چون مطمئن بودم پیداش ننواهم کرد...دنبالت نمیگ
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 در با  میشه ومیاد تو...
 

 دکتر ژاله افنمی...
 

 بورد تنصصی انگلستان... دکتران روانشناسی...
 

شه  رمز...  ساله... با موهان بلوند و رژ همی سواد پنجاه  شیک پوش و با یه  ن 
میشی رنه و  ناخونان مانییور شده و همیشه ن خدا ال  خورده... چشمان

شده... با چروکان  شیده ن شده و پوستی که ک شه بدون آرایت...ابرون تتو  همی
شون ا  گذر  مان ا  رو  سنت کمن اما ن شمت که بران  تک و تو  اطران چ
تفثیر عجیبی رون  که  نه  ند عمیگ و  شدد یه لبن با دارن.... این صددورت  ی

شونی خنده شو بپو صورت شماش داره... طورن که اگه همه ن  رو میتونی تو  چ
سیت و  شنا چماش ببینی... یه  ن فوق العاده لوکس و گرون... ا  اونا که اگه ن
سؤال  شو  یر  جایی ببینیت به خودت اجا ه نمیدن جلو برن و جالل و جبروت

 ببرن...
 

اما اگه مثل من سه سال تموم باهاش همنشین بوده باشی میدونی که یه موجود 
کسیه که به آسایشگاه هان سالمندان و ب ه هان بی نهایت خاکی و مهربونه... 

معلول سر میزنه... کسی که و تی درد نا مردمی چشماتو خیس میینه ا  پشت 
میز چوب راشت بلند میشه و میاد کنارت میشینه و اشیاتو پا  میینه و اجا ه 
باره و سدده باره  باره اشددک بریزن و  حمتاشددو هدر بدن و اون دو میده تو دو
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کنه و تو چهار باره و پنج باره  حمتاشددو هدر بدن و اون ا  هدر  اشددیاتو پا 
رفتن  حمتاش خسته نشه و تو ا  گریه کردن خسته بشی و احساس کنی خالی 

 شدن ...
 

 لبنندش بدون اغراق ییی ا   یباترن لبننداییه که به عمرم دیدم...
 

سرش حگ میدم شت جلون  شه  و من به اون مرد با موهان کم پ شقانه با که عا
هنو  بعد ا  به  ول خودشون بیست و پنج سال هم بالینی... مردن که همسایه 
ن دیوار به دیوار مط  خانم دکترشدده و اونجا طبابت میینه... یه روانپزشددک 
هامو  نه ن دارو که نسدد بار دیدمت... کسددی  ند  که فقط چ هار... کسددی   

 مینویسه...
 
 سالم... -
 

 ه هرگز ا  صورتت محو نشده...و مثل همیشه لبنندن ک
 
 سالم... -
 
 خوبی ؟؟؟ -
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 خوبم... -
 

 صندلی گوشه ن اتا و میاره و میذاره کنار تنتم...
 
 میدونی چیه؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 داشتن مراجعایی مثل تو خیلی سنته... -
 

میگه مراجب نمیگه مریض... کسددی که داره دارو اسددتفاده میینه مریضدده... اما 
 این کلمه نداره... اون اصران رو

 
 چرا؟؟؟ بران اینیه دم به ثانیه  ندگیتونو منتل میینیم؟؟؟ -
 
نه... بران اینیه هیچ و ت نمیگید بدم... و این من بدبنتم که باید تنهایی  -

له ن  تا من بگم چرا تونه... آر ون این جم ید چرا مند  بفهمم چتونه... نمیگ
 کلیشه ان رو به دلم گذاشتی...

 
 ...جایی رون گونم کت میاد و درد می گیره...مینندم
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 خ  حاال میگم... چرا من؟؟؟ -
 

  هقهت میره به آسمون: دختر تو فوق العاده ان... چرا تو نه؟؟؟
 

 منم مینندم... و با م گونه و لبم درد میگیره...
 
 اون بیرون یه عالمه آدم نگرانتن... -
 
 یه عالمه ادم؟؟؟ -
 

 سرشو تیون میده...
 
 دیرو  دیدمشون... سه تا مرد بودن و حنا و ترانه... -
 

تاریخ اون اتفاق دیرو  بوده... و من  اصدداًل تعج  نمیینم ا  اینیه میشددنوم 
 دومین ش  متوالی رو رون این تنت دارم میگذرونم...

 
 اما تعج  میینم ا  حرفت: همشون اینجان؟؟؟

 
 میننده: مگه مغز خر خوردن؟؟؟
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دکتر با لف ان کوچه با ارن بورد تنصدصدی انگلسدتانه...  با م مینندم... این

 گرونترین خانم دکترن که تا به حال دیدم...
 
 خودتون گفتین... -
 
گفتم دیرو ... البته ترانه و حنا رو به  ور راضی کردیم برن... رضا گفت االنا  -

 دیگه باید بیدار شده باشی... اومدم بهت سر بزنم...
 
که دردسددرم... با این همه ضددعف و بی ارادگی بران همه شدددم یه  ببنشددین -

 مشیل هاد...
 
 رضا همیشه میگه کاشیی یه دختر داشم مثل نفس... -
 
 شما دوتا پسر دارین مثل سیاوش  صه ها... -
 
 دختر یه چیز دیگست... بنصوص اگه مثل تو محیم و با اراده باشه... -
 
 نیا ن به این حرفا نیست... -
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به دردودل دارم...  - یا   که ن ما من  ندارن... ا به این حرفا  یا ن  منم میدونم ن
 نمیتونم ار ویی رو که بارها خودمو شوهرم کردیم به  بون بیارم؟؟؟

 
 چرا میتونین... -
 
 اون بیرون یه چیزایی دیدم دیرو ... -
 
 چی؟؟؟ -
 
 ضعف دارن؟؟؟ صدات میلر ه... -
 
 ییم... -
 
 اب و علف درا  به درا  افتادن اینجا...طبیعیه دورو ه بی -
 
 مگه من بزم؟؟؟ -
 

 بلند میننده: دور ا  جون بز...
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به پرسددتیژش نمینوره این طور حرن  دن...این  ن پنجاه سدداله خیلی  نده تر 
 ا  من بیست و چهار سالست...

 
 یه مرد جوون و با اتییت دیدم... با صورتی که جان ناخنات روش بود... -
 
نمیدونم وسط اون حمله چی کار کردم... خیلی و ت بود اینطورن نشده من  -

 بودم...
 
بهت گفته بودم ول نین این مشاوره هارو... بعدم بذار حرفم تموم شه... بعد  -

 مثل چی ب ر وسط حرفم...
 
 ببنشید... بفرمایید... -
 
شو خیلی کم  - صورت سا و  خمان رون  ستم بگم... یه چیزن مار  لبا مینوا

 رنه کرده بود...
 
 چی؟؟؟ -
 
 نگرانی لحنت و عشقی که تو چشماش فوج فوج موج موج میزد... -
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این  ن همیشه حرفاشوبه غریفترین شیل ممین میگه.... به جان اینیه ا  من 
 درموردش بپرسه خودش براش طنز درست مینه...

 
 ارسالن... -
 
 پس تومم دیدن این فوج فوج موج موجو... -
 
عنی خیلی و ته تو چشددماش نگا نمیینم... اما ا  اون سدده تا مردن که نه... ی-

شه  شته با صوصیاتو دا سی که میتونه این خ میگین دیرو  اون بیرون بودن تنها ک
 اونه...

 
 اونو ت ا  کجا فهمیدن که عشگ تو چشماش موج موج میزنه؟؟؟ -
 
 ا  حرفان بقیه... ا  کاراش... -
 
 ا  کدوم کاراش؟؟؟ -
 
ینیه همت دوروبرم میپلیه... ا  اینیه همیشددده نگاهت رو شددونه هام ا  ا -

 سنگینه...
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 پس خودتم فهمیدن یه خبرایی هست... -
 
خنه که نیسددتم... انقدرم بزرگ شدددم که بتونم کارا و حرفان بقیه رو تحلیل  -

 کنم...
 
 خ ؟؟؟ -
 
ما حسدددان منو ا  خودم بهتر  - یدونین... شدد خ ... بقیشددو خودتون م

 اسین...میشن
 
 چهره ن ستاره و تیی نداره... اما خیلی خوش تیپه... جذابم هست... -
 
 اون لباسان میلیونی رو تن مترسیم کنی جذاب میشه... -
 
بی انصددان نباش... اندام و  د فوق العاده ان داره... خیلی خوش هییله...  -

پسددره  تا ه  شددتم نیسددت... فقط به اندا ه ن اون شددوهر بور حنا و اون ییی
 خشیل نیست...

 
 بذاره ل  کو ه آبشو بنوره... -
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شه خوش  سیده؟؟؟این که دلیل نمی با م بلند میننده: چون یه بار تورو ب*و*
 تیپیشو کتمان کنی...

 
 
 

 و ما تا ساعت سه صبح حرن میزنیم و حرن میزنیمو حرن میزنیم...
 

 ا  کارا ن ارسالن...
 

 مطبت که سرمارو میده تو... ا  شیستگی کوچیک پنجره ن
 

 ا  آشنایی ترانه با اردالن...
 

 ا  غرغران بهار...
 

 ا  حسان من....
 

 ا  بی مالح گی تون شمال حنا...
 

 ا  تمام من...
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 و ما در نهایت به این نتیجه میرسیم که  ندگی فقط صد سال اولت سنته...
 
 بفرمایید -
 

 بشه... و منت ر میشم تا خانم شیرن وارد اتاق
 

دل کندن ا  صددحنه ن درختان بارون  ده و نیمه عور  م*س*تون  ده ان که 
 هنو  اصرا ر دارن آخرین برگاشونو داشته باشن سنته...

 
 بارون خود به خود  شنگه...

 
 پاییز تنهایی  شنگه...

 
 همه ن فصال  شنگن...

 
 درخت یه پدیده ن  شنگه...

 
 جا... حاال این همه  شنگی جمب شده یه
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نه ودومین رو   تا مارسدد عد ا  ترخیصددم ا  بی کارن من ب امرو  اولین رو  

  م*س*تونی سال...
 
 ممنونم خانم شیرن بذارین رون میز... ببنشین که بهتون دردسر دادم... -
 
 خواهت میینم مهندس... کارن داشتین صدام کنین... -
 

صداش رنه ترحم داره و من حوصله ن اینو ندارم به این فیر کنم که مهربونی 
 یا همدردن...

 
صدان این برخورد در با  شنوم... بعدم  ستی با میز رو می صدان برخورد پیت د

 چهار پوب که نشونه ن رفتن خانم شیریه...
 

شه ن  شی شونی ت  دارمو تییه میدم به  صدا پرت میینم بیرون و پی سمو با  نف
 شرکت دید... پنجره... عاشگ من ره ایم که میشه ا  تو اتا ان این

 
ستها میتونی تهرانو  یر پاهات ببینی و اگر همین نزدیییها رو نگاه کنی  تو دور د
که توش برج و تون  که تو محوطه ن بزرگی رو میبینی  عالمه دارو درخت  یه 

 برج شرکت تفسیس شده...
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ستامو هم  شه برام خوشاینده... کف هردود شه بهم منتقل می شی سرمایی که ا  
ش تا بیشددتر حسددت کنم... حالمو خوب میینه این حس...کاش یه میذارم رو

چیزیم پیدا میشددد و حال دلم و حال بهن آشددوب  دمو و حال  ندگیمو خوب 
کنه...تنها کسددی که این کارو میتونه بینه اونیه که تو لح ه لح ه هام جریان 

بهت  داره...و نمیدونم منت ر چیه... نمیدونم کی مینواد این کارو کنه... اما
ایمان دارم... به حضددورش... و به خدا بودنت... صددداش مییم... ا  ته ترین 

  سمت وجودم...
 
 آخ خدا... -
 

 چشمامو میبندم... این بار نوبت گونه ن  خمیمه که کمی خنک بشه...
 

 باید کمی فیر کنم...
 

 باید تصمیم بگیرم...
 
 چته نفس... -
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 هینی مییشم و برمیگردم...
 

 ارسالن...
 

تو اتاق در بسته ن من... که فیر مییردم خالیه...تییشو داده به دیوار کنار در و 
 دستاش پشتشن...

 
شایدم من  صی ادما و یا  صو سوخ تو حریم خ شدیدن به ر و این مرد عال ه ن 
داره... اینیه بی صدددا بایسددته و دید بزنه و بعد با یه جمله تو یه لح ه همه ن 

 کنه بره هوا... داشته ن آدمو ا  شجاعت دود
 

و من این رو ا نفس گذشددته نیسددتم که بتونم راحت این اداها و این ترسددا رو 
 تحمل کنم...

 
هام...  لبم شدددده گنجشدددک  یذارم رو  انو خم میشددم و کف دسددتمو م
پریشون...همین جوریشم با مصرن اون داروهان اعصاب احساس کرختی و 

خارج  جان  مل کوچیترین هی حالی میینم... تح نت بی  ا  خطی برام سدد
 شده...

 
 حاال سایشو باالن سرم حس میینم...
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 چی شدن نفس؟؟؟ ترسوندمت؟؟؟ -
 
 
 

 صان میشم... سرم پایینه...
 
آ ان مهندس باور کنید کارتون  شنه نیست... کارن میینین آدم تو خلوتت  -

 احساس امنیت نینه...
 
 نمینواستم بترسی... خوبی؟؟؟ -
 
ولی خواهت میینم آ ان مهندس سعی کنین درمورد خوبم چیزن نیست...  -

من ییی این عادتونو ا  سر بندا یند خوشم نمیاد ا  اینیه بی اجا ه تو سیوتام 
سر  بیشین... تضمینم نمیینم که دفعه ن بعد انقدر اروم باشم... بنصوص 

 که این رو ا آستانه ن تحملم به طر  شگفت آورن اومده پایین...
 
 صدات میشه فهمید... کاماًل ا  تن -
 

صددداش صددالبت و برندگی همیشدده رو نداره... تنس و بی پرواهم نیسددت... 
 الیگ صدان بلند و عصبانی منم نیست...
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 مینوام برم سمت میز کارم اما جلون راهمو سد میینه...

 
 آ ان مهندس االن و مند  مان و شنص مناسبی بران شوخی نیستیم... -
 
 چهار رو ن که نبودن...نگرانت بودم تو این  -
 
 ممنونم.. ولی نیا ن به نگرانی نیست من کاماًل خوبم... -
 
 اوهوم... تو بگو...منم مجبورم همه ن شنیده هامو باور کنم... -
 

 دوباره من  صد رفتن میینم و اون راهمو سد...
 
 آ ان مهندس چییار دارین میینین؟؟؟ چی مینوایین؟؟؟ -
 
شا - سرم نمینوان یه ن ر به  ش  چه بالیی  هیارت بندا ن؟؟؟ میدونی اون 

 آوردن؟؟؟ خیلی ترسوندن منو...
 

 این مرد تنومند و  رص و محیم کجا و ترس کجا...
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 نمینوان ببینی چه بالیی سر صورتم آوردن؟؟؟ -
 

 یادم میاد که دکتر افنمیم گفته بود که صورتشو با ناخناممزین کردم...
 

 ختم  ائله ان به اسم  هره... و این ترفند این مرد بران
 
 من وا عًا متفسفم... دست خودم نبوده... -
 

با نشستن انگشتاش رون چونم غافلگیر میشم...  بل ا  اینیه عق  برم دستمو 
 میگیره...

 
 نگام کن نفس... -
 

 سرمو عق  مییشم اما نمیذاره چونمو ا  دستت بیشم بیرون...
 
 نگام کن... -
 

 چ دستت تا پست بزنم...دستمو میذارم رو م
 

 و آیاعبث نیست این تالش من؟؟؟
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 آ ان مهندس دارین منو ابیت میینین... میترسم... -
 
 نلر ... نمینوام ابیتت کنم... فقط دلم برات تنه شده... -
 

 منت ر هرچیزن بودم اال این اعتران...
 

  زو عجایعجیبه... دلی که مال ارسالن باشه و بران من تنه بشه... این دل ج
 رو گاره شاید...

 
 آ ان مهندس خواهت میینم... -
 
 بی انصان چشماتو بیار باال.. میگم دلم برات تنه شده... -
 

 چه اصرارن داره امرو  بران ابرا  دلتنگی...
 
 بذارین برم... -
 
 میگم نلر  لعنتی... چیزن نیست... نگام کن تا برم... -
 

 اما ابیتم نمیینه...فشار کوچییی به انگشتاش میاره... 
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گام کنی...  - عدش برم... فقط مینوام ن یدم ب خواهت میینم نفس...  ول م

 تمومت کن این  هرو نفس...
 

سمب  صدارو این طورن به  ست داره این  شایدم دل من دو صداش عاجزه... 
 گوشم برسونه...

 
 .چشمامو باال میارمو فک منقبض شدشو میبینم... ل  پایینت  یر دندونشه..

پره هان بینیت گشدداد شدددن... چشددماش که کمی خون افتادن... و دوتا  خم 
باریک و درا  که دارن محو میشددن و میدونم حاصددل ناخن کشددیدن اون رو  

 خودمه...
 

شه: من نمیدونم چی اینطورن  شم نفس عمیقی میی شمت که می شم تو چ چ
 آ ارت میده... اما...

 
 هم ترسیدم...هم...

 
دارم... این چشددما گاهی حسددان خوبی بهم میدادن چند باخودم که تعارن ن

 ماه پیت...
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ستم... اون اتفاق بینمونو فراموش  - ستم ابیتت کنم... نمیدون نفس من نمینوا
 کن... عصبانی بودم...

 
اشیی که سر مینوره و ا  گوشه ن صورتم پایین میره منت ر همین چندتا جمله 

 بود؟؟؟
 

 باال و با انگشتان شصتت ردشونو پا  میینه... اون ییی دستشم میاره
 
گریه نین... من ا  گذشددته ن تو چیزن نمیدونم... نمینواسددتم حالتو بد  -

 کنم...
 

دستمو میذارم رو مچ دستاش که حاال تقریبًا سرمو تو خودشون دارن و مجبورم 
 میینن جایی جز صورتشو نگاه نینم...

 
 مینوام برم... -
 

صت ش صورتمو یه بار دیگه  شه و این بار  خم کوچیک و گرد رون  ت فعال می
 نوا ش میینه... صورتت کمی جمب میشه...

 

http://www.roman4u.ir/


 1107 ستیدر جگر خار

باره نگاه  هوه ایشددو میده به نگاه من: نفس خواهت میینم فراموش کن...  دو
گه ان برات  نه ا  طرن هیچ مرد دی نه ا  طرن من و  فا ی  گه هم ین ات دی

 نمیفته... بهت  ول میدم...
 

ستاش صدا ت تو چ سرمو میون د شمامو میبندم...  شماش موج میزنه... چ
 تیون میدم به نشانه ن موافقت...

 
 یه بار دیگه  خم رون گونمو با همه ن شصتت لمس میینه...

 
 سرمو ول میینه ... یه  دم عق  میذاره... و هنو  نگاش تو نگاهمه...

 
شو به صت ش شت  شو میگیره و در حال عق  گرد میبینم که انگ افقی  طور نگا

 میذاره رو لبت...
 
 
 

سرمو میذارم رو  سونم و  صندلی کارم میر شدن در خودمو به  سته  صدان ب با 
 میز...

 
 من گنجایت این همه اتفاق ضدو نقیض رو کنار هم ندارم... برام ثقیله...
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 یه اتفا ی افتاده... یه اتفا ی که دیگه بیشتر ا  این نمیتونم بهت فیر نینم...
 

 که دوست نداشتم و نباید میفتاد... اتفا ی
 

 اتفا ی که میدونم منو خواهد شیست... بران بار هزارم...
 
من مرد عاشددگ شدددن نیسددتم... بی  رارن نین دلم... آروم بگیر دلم... گریه »

ستم دلم...  سافر این جاده نی شه... من م شگ با نین دلم... اون َمردم که مرد ع
شی ا  کینه منت ر همین دوتا جمله و این ن سته بودن تا خالی  ش گاه به خون ن

دلم؟؟؟ بی  رار همین اعتران بودن دل دیونه ن خیره سرم؟؟؟ نگاهاشو معنی 
شو بنور ... بذار  شتو بذار ل  کو ه آب سیر نین دلم... دان شو تف صدا نین ... 
 ندگیمو کنم دلم... تو که شددیسددتی ... بذار من نشددینم دلم... معنی نین .. 

 «دلم... تفسیر نین
 
 
 
 
 

 با صدان  نه تلفن سرمو ا  تو کتاب بلند میینم...
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 تران نمیشنون صدان تلفنو؟؟؟ خودشو کشت... -
 

شه: وا آجی؟؟؟ تو نزدییترن بهت یا من؟؟؟  سر  میی تعج   ده ا  رو اپن 
 دستم بنده خو تو جواب بده...

 
 َاهی  یر ل  میگم و بی حوصله الو میگم...

 
 .سالم نفس جان.. -
 
 سالم.. -
 
 خوبی دخترم؟؟؟ -
 
 ممنونم... ببنشید شما؟؟؟ -
 
 نفس مادر؟؟؟ من تو یه کلمه شناختمت... -
 

 کمی فیر میینم... منم رسمًا تو خواب به سر میبره...
 
 معذرت مینوام ولی به جا نمیارم وا عًا... -
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گه صدددداموهم  - که دی له گرفتی  فاصدد قدر ا مون  دلنور شددددم نفس... ان
 شناسی...نسرینم دخترم...نمی

 
 وایی...

 
وایی... ببنشددید نسددرین جون.. خوبی شددما؟؟؟ شددرمنده ام به خدا... این  -

رو ا انقدر گیج شددلوغ پلوغیان  ندگی خودمم که باور کنین گاهی که کسددی 
 نفس صدام میینه منتطرم ییی دیگه بگه بله... اسمم فراموشم میشه...

 
سرن - شرمنده گلم... ا   شمنت  شلوغه... اما د سرت چقدر  زدنات معلومه که 

مادر ییمم به خودت برس...حواسدددت باشددده بالیی سددر جوونی و طراوتت 
 نیارن..

 
 چشم... سعی میینم... شما خوبی؟؟؟ -
 
 آره نفسم خوبم... راستت  نه  ده بودم واسه امر خیر... -
 
 واسه تران و اردالن خان؟؟؟ -
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یاد  خان آدم  نده: هم ین میگی  ته...آره گلم... مین هد  جر میف بان ع با ار
اردالن دیونمون کرده... مثل اینیه تصمیم دارن بقیه ن مشاوره هاشونو تو دوره 

 ن نامزدن ادامه بده...
 
 ولی اسم این مشاوره ها مشاوره ن  بل ا  ا دواجه ها... -
 
شتباه ندونسته...  - شاورم ا دواجشونو ا سیم... ولی میدونی که م میدونم عرو
قط گفته باید ییم  مان و ییم مهارتهان فردن و رفتارن کسدد  کنن... خ  ف

ارسددالنم ا  اون  ضددیه ن خواسددتگارن برادر دوسددت ترانه جان هول برش 
 داشته... میگه نامزد کنیم بعد به بقیه ن کارامون برسیم...

 
خ  من نمیدونم باید چی بگم... اجا ه میدین من با ترانه یه مشددورتی بینم  -

 ه؟؟؟دیگ
 
یان  - به عنوان خواهر بزرگت در جر نه گلم... من فقط خواسددتم تو  که  چرا 

 باشی...
 
ممنونم که حواسددتون به همه چی هسددت... ولی تصددمیم گیرنده هان نهایی  -

 خودشونن...
 
 آره عزیزم... ما اینجا داریم نقت مترسک سر جالیزو با ن میینیم... -
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 بلند مامان گفتن اردالنو ا  پشت گوشی میشنوم... لبام کت میاد... صدان

 
 گوشی رو اسپییره؟؟؟ -
 
 آره... ا  هولت کم مونده با سر بره تو دیه... -
 
بایدم بره... اردالن خان حاال حاال ها باید بدویی تا برسددی به یار... من به  -

 این راحتی دختر دستت نمیدم...
 
 سالم نفس... -
 
 م خوبی؟؟؟سال -
 
 ممنون... خوبم اگه تو ننوان حالمو بگیرن... -
 
حالتو نمیگیرم... انت ار ندارن که هرکی ا  راه رسید جواهر بدم دستت بگم  -

 به سالمت...
 
 نفس من هرکیم؟؟؟ منو تران همدیگه رو دوست داریم... -
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 ییم حیا جلو مادرت بد چیزن نسیستا... -
 
یایم  نفس تورو خدا ابیت - نه صددحبت کن واسددده آخر هفته ب با ترا نین... 

 خونتون...
 
 اوه اوه... چه آتیششم تنده... اردالن خان مواغ  باش جیز نشی... -
 
 من مواغبم ب ه... تو فیر خودت باش... -
 

 مینندم: اوکی... من خبرت میینم...
 
 باشه.. منت رتم... -
 
 کارن ندارین نسرین جون؟؟؟ -
 
فقط ا  ارسالن شنیدم ییم حال ندارن... بیشتر مواغ  خودت نه دخترم...  -

 باش دخترم...
 

 ارسالن راجب به من تو خونه حرن میزنه؟؟؟
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 اون غرور مجسم تو خونه راجب به من چی گفته به مادرش؟؟؟
 
 چشم... ش  شما بنیر... -
 
 ش  توهم بنیر به ترانه جانم سالم برسون... -
 
 م سالم برسونید...بزرگیتونو میرسونم شما ه -
 

 به کی؟؟
 

 با اردالن و خودش که حرن  دم...
 

 خ  میمونه ارسالن دیگه...
 

 گوشی رو میذارم..
 
چته ترانه مردن انقدر بال بال  دن... تا حاال کار داشددتی که.. اسددم شددوهر  -

 اومد کارا روبه راه شد؟؟؟ نذاشتی ببینم چی میگم...
 
 واسه چی گفتی بیان؟؟ -
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 گفتم بیان؟؟؟ گفتم باهات حرن میزنم خبرشون میینم... من کی -
 
 نفس این یعنی این که موافقی دیگه... -
 
 باید منالف باشم و تی اصل کاریا خودشون راضین؟؟؟ -
 
 من نمینوام ا دواج کنم... -
 
 چی تران؟؟؟ -
 

 صدام تنی شبیه به نعره داره...
 

 دندون میذاره رو ل  باالییت...
 
گی ترانه... میدونی چند ماهه دارن با این پسددره می پرن؟؟؟ چی دارن می -

تا ه امشددد  که  نه  دن واسددده رسددمی کردن همه چید یادت افتاده نمی 
 خوایت؟؟؟

 
-... 
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تران با تومم... دارن به چی فیر میینی؟؟؟ جواب منو بده... چی شددد دارن  -
ا بتونی یی کنی تدل میبرن ا  کسددی تا دیرو  بال بال میزدن که عقلتم با دلت ی

 باهاش باشی؟؟؟
 
 من نمینواما دواج کنم.. -
 
شیلت  - سطی حرن  دن؟؟؟ بگو ببینم م سروع کردن به   چرا تران... با  تو 

له ن  نت ییی نیسدددت؟؟؟ چی تو اون ک یه؟؟؟ چرا حرن چشددم و  بو چ
 کوچولوت میگذره تران؟؟؟ اردالن چیزن بهت گفته؟؟؟

 
 نه... -
 
 ا دواجتون اشتباهه؟؟؟مشاورتون گفته  -
 
 نه... -
 
 تران... -
 

 و با م عربده ن من بود که ا  جاش پروندش...
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 من... -
 
 تو؟؟؟ -
 
 من نمینوام تورو تنها بذارم... -
 
 چی؟؟؟ -
 
 من نمیتونم تورو تو این وضعیت تنها بذارم برم پی خوشی خودم... -
 

 هاهاها...
 

 ..بلندترین خنده ن گریه دار عمرمو میینم.
 
میشه بگی من چمه؟؟؟ شلم؟؟ علیلم؟؟  مینگیرم؟؟؟ رو به موتم؟؟؟ تران  -

 من فقط دارم چندتا دارون اعصاب و ضد افسردگی مصرن میینم...
 
همین دیگه نمیتونم خوش باشم و تی میدونم غصه داره دل تورو اش و الش  -

سنگینه که تو با اینهمه مقاوم ستی ت نتمیینه... و تی میدونم غم دلت انقدر ون
 دوم بیارن...
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 دست به پیشونی میگیرم...
 

 گره هان  ندگی من کم کم دیگه دارن دندون ال م میشن...
 
 
 

 در نرده ان شیل و کوتاهو با  میینم... رنگت عوض شده...
 

 وارد میشم...
 

 باال سر باغبون وایساده و داره بهت میگه چی کار کنه...
 

 داره خا  ل*خ*ت باغ ه رو  یرورو میینه... باغبون
 

شه...یه بلو  دامن  هوه  سر شال حریر رو  شده... یه   دش کوتاه تر ا  اون رو ا 
 ان ساده... و این  نهد خانم خونه ن ُیویز آلپار...

 
 آنه آنه...) مادربزرگ مادرن به  بان تر ( -
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ر میینه اشددتباه بی صدددا... صددامت... همونطور پشددت به من میایسددته... فی
 شنیده...

 
 مطمئنت میینم که صدا صدان من بوده...

 
 آنه آنه...-
 

 برمیگرده...
 

 یه مژه... دومژه... سه مژه...
 

 و سیلی که طغیان میینه ا  چشماش...
 
 آه بز یاوروم...) آه فر ند من... ) کوچولو(( -
 
 
 

ون شده... تی دسته ن چمدونو ول میینم... جلو میرم و دستشو میگیرم...شیه
نمینوره... به رسم دیرینه ن این سر مین... به رسم کودکیها ...به رسم رو ان 

 خوب...دستشو می *و*سم و رو پیشونی میزنم...
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اون رو ا این دستا انقدر ناصان و شیسته نبودن... ما چه کردیم با این پیر ن... 
وع به پیر شدددن ما چه کردیم؟؟؟ پیر کردیم  نی رو که ا  چهارده سددالگی شددر

 کرده بود....
 

 دستاشو با  میینه... خودش گویا چسبیده به  مین  یر پاش...
 

 این  ن تنها  نیه که فقط ا  سر محبت مادرانه خرجم کرده...
 

خم میشددم تا هم  د کوتاهی دهه ن هفتم  ندگیت بشددم... تا بتونم سددر تو 
 گردنت فرو کنم...

 
 تنمو به ریه هاش مییشه... نفس عمیقی تون گردنم مییشه... بون

 
 آه کو وم... اه ) آه بره ن من( -
 

شونه  شت؟؟؟  شونه ها میگ شک من دنبال جایی بهتر ا  این  هگ میزنه ...و ا
هایی که به خواسددت خودم شددت سددال ا ش دور موندم... دور موندم تا عزت 
شورم ا  ب ه  ست ن شم... تا د شته با شم.. تا غرورمو دا شته با نفس خودمو دا
هان خواهرم...شددداید همه ن بار غم  ندگی همه ن ما خودخواهانه تحمیل 

 شده رو شونه هان این  ن...
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 نی که خیلی بیشددتر ا  مادرم مادره...  نی که شدداید همه ن این سددالها دور ا  
شک  شه  صدا ت  لبت لح ه ان نمی شک رینته...  نی که تو  من بران من ا

 اطفه ان مثل مادر من نیست...کرد...  نی که حقت داشتن دختر بی ع
 
 آغالما آنه آنه...) گریه نین ( -
 
 نرلردیدین سن یاوروم؟؟؟) کجا بودن توکوچولون من ؟؟( -
 

 اشیاشو با دستم میگیرم...
 
 آغالما حایاتیم...) گریه نین عزیزم...( -
 
 آه ناسیل دا او لمیشم...) چقدر دلتنگت بودم( -
 
 دلتنگت بودم(بنده او لدیم...) منم  -
 
شیمه نیدن؟؟؟کاچ  - سیل بونو بیزه یاپا بیلدین کیزیم؟؟؟ بو گلنلر بنیم با ...نا

ییل اولدن؟؟؟ ناسدددل کندینه بویله غولمی اتیدین؟؟؟؟ ناسدددل یالرجا بنی 
آغالتین؟؟؟؟) چطور تونسددتی اینیارو با ما بینی دخترم؟؟؟ اینا چی بود به 
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ند سدددال شدددد؟؟؟ چطور همج مد؟؟؟ چ به خودت سددر من او ین غلمی 
 کردن؟؟؟ چطور سالها منو گریوندن؟؟؟(

 
ثل خودم تو بی  یا من حرفی بران گفتن دارم؟؟؟ این  ن درسدددت م و آ

 گ*ن*ا*هی ها اسیر تحمل درد شد...
 

 حتی  ور منم بهت رسید...
 
عذرت مینوام...  - یدن...) م ما  مادن.. .اوال مدیم...اوال او ور دیلریم...َگل

 شد...نمیشد...(نتونستم بیام... ن
 
یاکدین بنی یاوریم... او لدیم سنی کو وم...) آتیشم  دن فر ندم... دلتنگت  -

 شدم بره ن من(
 

 و من ا  همون رو ا بره ن این  ن بودم... ب ت...
 

 و بیست و چهار سالم شده و هنو م بره ن این  نم...
 

 نگاهی به سرتا پام میینه...
 

http://www.roman4u.ir/


 1123 ستیدر جگر خار

نه کادر ده بویومیت سین...) چقدر خشیل نه کادرده گو لت میت سین...  -
 شدن... چقدر بزرگ شدن(

 
و من آخرین بارن که ا  این  صر منسوب به آلپار بیرون میرفتم فقط هفده سال 

 داشتم...
 

 اشیام نافرمونی میینن... دست به چرو  رون گونت مییشم...
 
 آما سن... -
 

ست ندارم.. میدونم شدن... دو ست ندارم بگم پیر  سهم بزرگی تو پیر  دو که 
 شدنت دارم...

 
 سرمو تیون میدمو چشم میبندم...

 
او ور دیلریم آنه...بن یاپدیم... او دیم سددنی... یانلیز براکدیم...) معذرت  -

 مینوام... تقصیر من بود.... ابیتت کردم... تنهات گذاشتم(
 
 
 

 لر ش چونم دست من نیست...
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 من ناخواسته به این  ن غلم کردم...

 
اگه ترانه رون رد کردن اردالن پافشددارن نمییرد شدداید هنو م داشددتم عذابت 
میدادم... شدداید اگه رو گارم خراب نبود هرگز یادش نمی کردم.. حتی اگه دل 
ید... گ*ن*ا*ه این  ن همسددرن کردن بران مرد  یا  میترک خودم ا  سددر ن

سم یویز آلپاره... گ*ن*ا*ه این  ن اینه که نو شم تو غدن م*س*تبدن به ا ه ها
 به شوهرش رفتن...

 
 
 

 نگاهی به حیاط  م*س*تون  ده میینم... ل*خ*ت و عوره..
 

 اما هنو  صدان خنده هان منو ارسو نفیسه و آردا رو میشینه شنید...
 

 اون رو ا ارس ارس نبود... آرا  صداش مییردن تو این خونه...
 

 ا  بین ما سه نفر فقط اسم اون تر  بود...
 

 یه اسم پسر این خونه انتناب شد...اسمت شب
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 بران اینیه نوه ن پسر این خونه بود...

 
  رار بود با اسم این خانواده شهرتی هم بزنه...

 
  رار بود آرا  بشه کمک دست آردا...

 
 آرا  نوه ن آلپار بود... با این اسم میتونست کاران  یادن بینه...

 
به هم  د این بود که خون آلپار تو اما چیزن که این وسددط همه ن معادله ها رو 

 رگان آرا  جارن بود...
 

 آرا   یر پرچم غرور کسی نمیرفت..
 

همینم باعث شددد آرا  بشدده ارس... دسددت نفسددو بگیره و ا  این خونه بزنه 
 بیرون...

 
 
 
 آردا نرده؟؟؟) آردا کجاست( -
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ز ت میمیدونم که این سدداعت پدر بزرگمو نمیشدده تو خونه دید... اون االن پشدد
 ریاستت نشسته و احتمااًل داره  هوه ن صبحشو مینوره...

 
گاهی فیر میینم غیر ا  غرور شدداید این  هوه دوسددتی هم ا  خون اون به من 

 رسیده...
 

 اونی که همیشه مهربونیاش  یر سلطه ن استبدادش کمر خم کردن...
 
رییایا گتدن...) رفته امرییا( -  آمز
 

 ابرو میندا م...
 
 ندن؟؟؟) بران چی؟؟؟( -
 
 ایشی چین... ) بران کار( -
 

 مرد خوش لباس و هنرمند این خونه بران کار رفته بود امرییا؟؟؟
 

شتر ا  آردان خودش  سرش بی مردن که پیر م*س*تبد این خونه به تنها نوه ن پ
 امید داشت بران گردوندن تشییالتت؟؟؟
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 مردن که دلم براش تنه شده...

 
 شتم رو ان نه چندان دور...مردن که دوست دا

 
 دایی ان که فقط دوسال ا  ارس بزرگتر بود...

 
 دایی ان که هم با ن بپگی ها و تعطیالتمون بود...

 
 
 

 و نگاه این  ن هنو  خیسه...مثل نگاه من...
 

 دوست داره با چشماش منو ببلعه...
 

 دستمو ول نمیینه... میترسه مثل اون رو ا برم و دیگه برگردم...
 

و ما تاوان گ*ن*ا*هایی رو دادیم که شاید خودمون توشون کوچیترین سهمی 
 نداشتیم...

 
 پشت پنجره میایستم...



  1128 

 

 
 بون استانبول دیگه داشت ا  حاف ه ن بویایم پا  میشد...

 
 جایی که توش تعطیالتمو با ارس خندیدم... و با آردا سر به سر گذاشتم...

 
 خونست... خوبه که هنو  یویز آلپار ساکن این

 
 خونه ان که توش رو ان خوبی با  نی به اسم مینه* نداشتم...

 
خونه ان که دیگه ارس نداره و بدون حضددور آردا صدددان خنده هان من توش 

 سر به فلک نمیذاره...
 

 کاش بود... کاش...
 

 کاش اون طورن و با اون لحن گزنده ا ش ننواسته بودم ا   ندگیم محو بشه...
 

   کرده بود که تو شرایط بدیم...و کاش اون در
 

کاش میفهمید که ا  نزدیک ترین مرد  ندگیم لطمه خوردم که نمیتونم حضددور 
 هیچ مردن رو تحمل کنم...
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کاش میفهمید داغم هنو  تا ست و  مان ال م دارم بران خنک کردنت... بران 
عادت کردن به سددو ش جان  خمی که این داغ برام میذاره... کاش راهشددو 

 میگرفت و مثل ا  خدا خواسته ها نمیذاشت بره...ن
 

پان خاطرات خوبی که  کاش هنرمند نبود... حسددداس نبود... کاش میموند 
 باهم داشتیم... پان اشتراکی که تو خونمون داشتیم...

 
کاش به جان صدددبار هزار بار بهم  نه  ده بود... انقدر که جواب بگیره.. نه 

 اینیه  هر کنه...
 
 
 

سر مین  چراغان ست مردم این  ست به د شنن و  ندگی اون بیرون د شهر رو
 کوهستانی داره سردیهان رو گار رو ا  سر میگذرونه...

 
 و من که چند ساعت پیت ییی ا  بحرانهان  ندگیمو ا  سر گذرونده...

 
 باورم نمیشه این من بودم که تو خونه ن پدر رگم دارم براش سوسه میام...

 
 هفته سیوت و اخم طغیان کرده بودیم...و درست بعد ا  یک 



  1130 

 

 
نشددسددتن و سددیوت کردن در مقابل حرفان مردن که اسددم پدربزرگ رو ید  

 مییشه سنت بود...
 

 حرفایی که با دید یه طرفه ن خودش بهشون رسیده بود...
 

 حرفایی که فرصتی بران جوابشون به من نداده بود...
 

 د...حرفایی که و تی میومدم میدونستم خواهم شنی
 

نداد دسددتشددو ب *و*سددم... ب*غ*لم نیرد... رفب دلتنگی  رو  اول اجا ه 
 نیرد...

 
 نذاشت مرهمی رون دل تنگم بذارم...

 
 و همه ن اینا در حالی بود که برق شادن تو چشماش سوسو میزد...

 
 کاش بزرگترین سرمایه ن این مرد چیزن جز غرور بود...

 
 در نبود...شاید اون جورن دیگه عمگ درد من اینق
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 هرچند ا  حرفا و دادان امش  اونم معلوم بود که عمگ دردش کم نیست...

 
 کنتا  پدر و دخترن خوبی داشتیم...

 
 حسابی توبینم کرد...

 
 حتی حس کردم دلت مینواد یه کشیده بنوابونه در گوشم...

 
شاکی بود که خودمو به پان نتیجه هان  مرد م*س*تبد تر  تبار  ندگی من ا م 

 خ*ن*ا*ن*ت خواهرو نامزدم تباه کردم...
 

 ناراحت شدم ا  اینیه ب ه هامو نتیجه ن خ*ن*ا*ن*ت خوند...
 

 چقدر گله مند بودم ا  اینیه حاضر نشده منو با ب ه هام  بول کنه...
 

 چقدر ناراحت بود ا  اینیه  ید اونارو واسه ب ه هام  ده بودم...
 

 گفتم که منو با ب ه هام ننواست...
 



  1132 

 

شون مییرد... اما اونا گ شروعد  بول فت که اگه ب ه خودم بودن... حتی اگه نام
آینه ن دق بودن براش... سوان ا  هرچیزن... سوان بی گ*ن*ا*هی خودشون 

 اونا نشونه ن غلمی بودن که به من رفته بود...
 

 گفت نمیتونه غلم به منو تحمل کنه...
 

 ران اینیه منو آ ار دادن...گفت خیلی ا  آدما تو لیست سیاه  ندگیشند ب
 

نگفت دلت تنه شددده... نگفت دوسددتم داره... فقط گفت کسددایی رو که بهم 
 غلم کنن رو نمی بنشه...

 
به خودم کردم... واسددده اینیه  گفت حتی ا  خودمم دلگیره واسددده غلمی که 

 نیومدم  یر بال و پرش تا کمک حالم باشه... تا دردامو درمون باشه...
 
 
 

اخرن که با صدان نه چندان پایین گفتم ؛چطور انت ار داشتی ولشون  لح ه ن
پان  به  نا نوه ن دخترتون بودن...نمیتونسددتم ببینم  خدا؟؟؟ او مان  به ا کنم 

 گ*ن*ا*ه دیگران بسو ن...
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گفت ؛توچه طور انت ار داشتی بشینم و ببینم نوه ن خودم به پان گ*ن*ا*هان 
 دیگران بسو ه؟؟؟

 
 
 

 ا  یادآورن جملت...دلم غنج میره 
 

ساعت تمام باهم بحث کرده بودیم تا آخرش من به این نتیجه برسم که اون  دو 
سم  سه اینیه مواغ  روح و ج شو ابیت کردم... وا سه اینیه نو ا م دلنوره وا

 نوش نبودم...
 

صدا ش  شبیه به نافس  ستانبولیت چیزن  سی که با لحجه ن ترکی ا مرا   نف
 مییرد...

 
 
 

 کی دستی که میشینه رو با ون ل*خ*تمو حس میینم...نرمی و چرو
 

 چشماش مثل همیشه ن عمرشت پر ا  حرن و لباش پر ا  سیوتن...
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و من نمیدونم دلیل این  ن بران این همه صددبورن که گاهی حس میینم نا به 
 جاست چیه...

 
 ندن اویومادین حاآل؟؟؟) چرا هنو  ننوابید؟؟؟( -
 

 فگی...شونه ان میندا م ا  سر کال
 

 شال پشمی بزرگو میندا ه رون شونه هان نیمه عورم...
 

 سرتیون میدم: سیجا  آنه آنه...) گرمه مامان بزرگ(
 

 دست میذاره رو پیشونیم... اون نمیدونه که دارون عارضه دار مینورم...
 
 حاستالندیمی سن؟؟؟) مریض شدن؟؟؟(-
 

 اومده... لبنند میزنم.. این  ن ا  ا ل نگران به دنیا
 
 حاییر... اییم...) نه... خوبم( -
 

http://www.roman4u.ir/


 1135 ستیدر جگر خار

به اورهان بی  - آما آتشددین وار... اورهان بیی آریم می؟؟؟) اما ت  دارن... 
  نه بزنم؟؟؟(

 
اورهان همون دکتریه که به خاطر جالل و جبروت پدر بزرگم و کهولت سددن 

 خانم و آ ان این خونهد  نه میزنن و میاد تو خونه چیشون میینه...
 
 رد خوش سیمایی که شاید یک دهه جوون تر ا  پدر بزرگم باشه...م
 

دکتر خوش مشددربی که به سددنگینی اخما و نگاهان پدربزرگم و  هر حرفاش 
 کوچیترین اهمیتی نمیده...

 
 ییی ا  معدود کسایی که بران  دن حرفشون تو رون یویزبی ترس نداره...

 
 نگاهم میره رو ساعت... نزدیک سه صبحه...

 
 شیمدن؟؟؟) االن؟؟؟( -
 
 اوت...حاستاالنمیشسین...) بله... مریضی( -
 

شون ا  اهمیت  ش سای شی تا همه ن آدمان دنیا و آ و کافیه تا نوه ن یویز الپار با
 بیفتن...
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درصورتی که تا هفته ن پیت که نفس آبرنیا بودن جزو بی اهمیت ترین آدمان 

 رون  مین بودن...
 

بران کسدد  پول و  درت دارن همدیگه رو تییه  بی خود نیسددت که مردم دنیا
 پاره کنن... آدم دلت اهمیت مینواد...

 
 حاییر... اییم... مرا  ادمه...) نه... خوبم... نگران نباش( -
 
 آما آتشین چو  یوکسک...) اما تبت خیلی باالست( -
 

_ آه بز آنه آنه...گجنین بو و تینده اورهان بیله گروشددجک حالیم وار سدددان 
...اوییوم وار شددیمدن... دیشددلرمی فیرچالی  یاتاجام...سددنده گد... ددم کی

یان ایردیم  تاغن یا ندان د  یارین کولو ماسددین... ندان چو  کیز نا بی با یانلیز...
سدانماسدین...)وان مامان بزرگ... این و ت شد  انگار من حوصدله ن دیدن 

بم... تومم برو... اورهان رو دارم... خوابم میاد... دندونامو مسوا  میزنم مینوا
پدر بزرگم تنهاسددت... نذار بیشددتر ا  این ا  دسددتم عصددبانی بشدده...فیر نینه 

 یارشو ا رون با و و تنتت جدا کردم(
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صدان خنده ن من میپی ه تو اتا ی که دیور به  شوخیم میره و  شم غره ان به  چ
 ...دیوار اتا یه که میدونم االن پدربزرگم رو تنتت منت ر این پیر مهربونه

 
 یاواش...) آروم( -
 

دسددتامو باال میارم و ل  به دندون میگیرم تا صددددان خنده ن مصددنوعیمو 
تا بره کنار شددوهرش درا   بگیرم... خیال این  ن باید یه جورن راحت بشددده 

 بیشه...
 
یا  - یل اویووم کی؟؟؟  ناسدد له...  حالین یل سددنین بو  حت دی نافس ای یم را

یسددت... با این حال تو برم بنوابم... کوتولت سددن؟؟؟) نفس خیالم راحت ن
 اگه حالت بدتر بشه؟؟؟(یو ... سن گت

 
یمین ادریم... گرچیدن اییم... سن شیمدن گت یات... بنده سو  ویریوروم  -

کوتولشددسددم اندر سددنا گللم...) اطمینان میدم ...وا عًا حالم خوبه... تو برو 
 (بنواب.. منم  ول میدم اگه حالم بد شد بیام سراغ تو

 
نه آپالیم... بیزده سانا اینان دیک... سنده اویومادان بیر دوش آل ایسترسین...  -

 ) چاره چیه... ما تورو باور میینیم... تومم خواستی  بل خواب یه دوش بگیر(
 

 خم میشم و می *و*سمت...
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 آالجام... ایی گجلر...) میگیرم... ش  بنیر...( -
 
 وع تفیید... خواب خوش...(هان هان...ایی اوییوالر...)یه ن -
 

  بل ا  اینیه به در برسه...
 
 آنه آنه؟؟؟ -
 
 افندیم یاوروم...) جانم دخترم( -
 
 بن بیر ج  تلفنو آال بلیرمییم...) من یه موبایل ال م دارم( -
 

 ابرو میندا ه: شیمدن می؟؟؟) االن؟؟؟(
 

 میحندم: یو ... صاباح...) نه... صبح(
 
 ددنه سویلریم...) چرا نشه... به پدربزرگت میگم( ندن اولماسین کی؟؟؟ -
 
 ساغ اول... ایی اوییوالر...) ممنونم... ش  بنیر( -
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 ساناده کو وم...) بران تومم بره ن من( -
 
 
 

ست هیچ کس دیگه  ست اورهان بی و نه به د و این  ن نمیدونه درد من نه به د
 درمون نمیشه...

 
اهر و دوسددتی رو جا گذاشددتم که دلم بی نمیدونه تو یه گوشدده ن این دنیا خو

 تابشونه...
 

 من ا  خاکی  دم بیرون که گنج ترین داشته هامو تو خودش  ایم کرده...
 

 من سر مینی رو تر  کردم که آبتین نامی تو هواش نفس مییشه...
 

 و من دلم بی تاب نگاهیه که ماهها ا ش نگاه د دیم...
 
که  ول داده آسددیبی ا  اون ا  هیچ مردن بهم  و حاال  که ا ش دورم...  حاال 

 نرسه...من تبدار ت  اون نگاهم...
 

 نگاهی که میدنم وصال بهت مثل یخ  دن جهنم سنت خواهد بود...
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 بی تاب صداییم که گرفته و بم بود و تی بهم گفت اشتباهشو فراموش کنم...

 
 
 

 ...دلم بی حیایی میینه این رو ا
 

ند و رون اون  بارون ک تان بزرگو مینواد و تی  یر اون  مان اون دسدد دلم گر
اسددفالت  برگونمو نوا ش میداد و سددعی مییرد ارومم کنه... و نذاره به خودم 

 آسی  بزنم...
 
 
 

خسته و نا امید ا  همه جا دوباره برمیگرده سر خونه ن اول و سر دردناکت رو 
 میذاره رو متیا...

 
 تنوناش خبر ا  چند رو  بی خوابی و فعالیت مداوم میدن...ترق ترق اس

 
 دلت سیگار مینواد... اما دیگه سیگار کشیدنم آرومت نمیینه...
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 ساعد رو پیشونی میذاره تا شاید کمی بنوابه...
 

 حتی حوصله نداره بلند شه المپ اتا و خاموش کنه...
 

 یم داره؟؟؟جلون دلنرانی این رو اش تارییی و روشنی اتاق اهمیت
 

نگرانی داره دلت رو  یرورو میینه...اگه گیر ییی ا  این بیشرفایی که هررو  تو 
 صفحه ن حوادث رو نامه ها اسمشون میاد افتاده باشه چی؟؟؟

 
شه... انقدر که  شیفتت ب ست که هر مردن بتونه  ستنی ه شنه و خوا انقدر  

 بتونه دست به هر کارن بزنه... بران به دست آوردن اون تن غریف و کشیده
 

 پوفی مییشه... اصاًل دلت نمینواد به این موضوع فیر کنه...
 

شهد  سیبی بهت  ده با سر اونی که کوچیترین آ و به اینیه اون و ت چه بالیی 
 میاره...

 
امرو  ارمیا رو تا سر حد مرگ  ده بود... یه دستشو شیونده بود... انقدر  ورشو 

ست به رخ جوون بی ار شینجت کرده بود تا باألخره هم د شید بود و انقدر  ه ک
اونو شددیونده بود و هم خودش تونسددته بود حرفاشددو باور کنه؛ که پیت اون 

 نیست...
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 حاال ارمیا به تیاپو افتاده بود که نفس کجاست چه بالیی سرش آوردین...

 
 خوبه که دست ارمیا نبود و گرنه خونت پان خودش بود...

 
ساینام نبود... تا تون ویال رفته بود و اونجارو گشته بود... جرن تو ویالن پ در 

 ساینا رو باور نیرده بود...
 
 
 

 خواب به چشمت نمیاد... دلت اروم نداره...
 

 ا  فیر اینیه االن کجاست دلت آشوبه...
 

حاال من ور مادرشددو میفهمه که گاهی میگه تو دلم رخت میشددورن... بی اره 
رو  که ب شددون یه سدداعت در میاد این حس دردناکو تجربه مادرا... یعنی هر

 میینن؟؟؟ پس اصاًل بی خود نیست که خدا بهتشو ار ونی اونا کرده...
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 خواب ناآروم...شده محال ترین اتفاق این رو ا... چه برسه به خواب آروم...
 

 مگه آرامت داشت که بتونه خوابز آروم بینه...
 
 
 

ارومت کنه خونه ن اونه... بدون اینیه لباس عوض  تنها جایی که شدداید کمی
 کنه کاپشنشو چنه میزنه و ا  خونه میزنه بیرون...

 
سیده االن به چی  ل  دن مهمه که اون  شمان تر شرایطی که نمیدونه اون چ تو 

 به ن ر دیگران چطور بیاد؟؟؟
 
 
 

 یافه  و ماشینو روشن میینه و به این فیر میینه کی این دختر شد مهم ترا  تیپ
ن خودش... مهم تر وعده هان غذاییت که تو نبودشددون معده درد ا ش جدا 
نمیشد... کی این دختر انقدر پیت رفته بود که ا  سالمتی خودشم مهمتر شده 

 بود؟؟؟
 

اون که  بول کرده بود نفس رو مینواد... اون که تعارن نیرده بود که دلت گرو 
 ان...گرفته شده به دستان اون چشمان  هوه 
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 ولی انقدر؟؟؟

 
شته ن پول و  شته و ندا شیونه؟؟؟ انقدر که دا ست یه آدمو ب انقدر که بنواد د
که این بی  قدر  نه؟؟؟ ان یدا ک یه رد ا ش پ تا  بذاره تو طبگ اخالص   درتشددو 

 خبرن خودشو دیونه کرده باشه و رگ گردنشو دردنا ؟؟؟
 

تا آخری که خون  به شدددده این رگ... بس  ن توان خودش رو بس این رو ا  لم
 کوبیده به درودیوار این رگ...

 
شو لمس کرده... وان ا   شتان غریف سر انگ شتی  وان ا  رو ن که بفهمه انگ

 اون رو ...
 

 بی شک با این وضعی که پیت میرفت م*س*تعد  اتل شدند بود حتی...
 

میشه بران نفسی که با یه ب*و*سه کن فییون میینه آدم کشت... نفسی که با 
ه ن خودش به گذشددته برگشددته بود و به خاطر لمس گونت با لبهان ب*و*سدد

 ارمیا مریضی رو با آخرین درجه به تن و روحت راه داده بود...
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یاد چشمان ترسیده و رمیدش  یر اون بارن عصرگاهی دوباره دلت رو  یرورو 
 میینه...

 
رانندگی تو این وضددعیت کار اون نیسددت... ماشددینو مییشدده کنار... صدددان 
فریادش اتا ک ماشینو پر میینه... چنه میزنه موهان سیاه و به هم رینتشو... 

 تو همون حالت سر رو فرمون میذاره...
 

چه دردن کشید اون رو  که مجبور شد  ورشو به رخ نفس بیشه... اما اگه اون 
سیر نمییرد با  ستان خودش ا شو میون د ست و پا کارو نمییرد اگه اون طور د

ینی که تو خونت ترشددح شدددده بود و با اون همه  ورن که به اون همه آدرنال
واسددطه ن همین آدرنالین بهت غال  شددده بود حتمًا یه بالیی سددر خودش 

 میاورد...
 

شو با کف  شنگ صورت   شده بود  آخی میگه ا  یادآورن لح ه ان که مجبور 
شو  سرش به  مین خو سفالت بارون خورده ثابت کنه تا با کوبیدن  ست رو آ د

سه تو گودیان ریز بین دونه ناک ش سنگین و کت دارش آب ن سان  ار نینه ... نف
 ان اسفالتو تحت تفثیر  رار داده بود...

 
 چقدر سرد بودن گونه ن سفیدش که سفید تر ا  همیشه بود...
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لح ه ان که حس کرده بود نفس داره ا  نا میره دصددورتشددو چسددبونده بود به 
شو  صورت شت  ستی که با کفت دا شت د نوا ش مییرد... چقدرکوچیک بود پ

یه طرن صددورت اون بود... انقدر تو  صددورتت... دسددتت خیلی بزرگتر ا  
تت نمیذارم کسددی ابی»گفته بود انقدر گفته بود « اروم باش و نترس»گوشددت 

 د تا آروم گرفته بود...«کنه
 

ولت میینم خ ؟؟؟ دختر خوبی باش...آروم باش و به » اما و تی بهت گفت
با اون جملهدجمله عالم رود رو سددرش « نزند تاببرمت خونه  خودت آسدد 

 خراب کرده بود...
 
جمله هایی « دارم میمیرم... تو رو خدا ولم کن بذار بمیرم... میوخام بمیرم...»

شو میگرفت و با  شده ا  هگ هگ گریه ان که به  ور جلو سنگین  که با یه نفس 
 انگار خنجر شدن رو  لبت...صدایی که به خاطر جیغان  یاد خت افتاده بود 

 
نفسددت ا ش مینواسدددت ولت کنه تا بمیره... نفس بمیره؟؟؟ اون و ت دنیا 
خالی ا   ندگی نمیشددد؟؟؟ اون و ت میشددد دنیا رو خواسددت یا حتی تحمل 

 کرد؟؟؟
 

 دل خودش در حال مرگ بود و تی تن بی حسشو به سینه کشید...
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 ..تا بیمارستان نرونده بود خلبانی کرده بود.
 

صحنه  ست با خودش فیر کرد که تا ابد  ش ستان می ن و و تی رو نیمیت بیمار
ن امرو و فراموش ننواهد کرد که مجبور شدددده بود مثل یه  اتل روانی با تن 

 غریفت برخورد کنه...
 

 آر و کرده بودد بران مهار کردنت بهت صدمه نزده باشه...
 

شو به م ان در حال حرکتت شرکت توجه جلون مانیتور داده بود  اما و تی تو 
که میزان آدرنالین خون اون و  ور دسدددت  بت کرده بود  ثا قه ن کبود  اون حل
به ارمغان اومده ا  این آدرنالیند  یادن  یاد بود...  خودش بران مهار  درت 
شده بود و اختیار ا  کفت رفته بود که بدون توجه به غرورش و  ابروهاش درهم 

رمیا ن نشدسدته رو مبل اتاق دسدت انداخته و بدون توجه به حضدور هاوش و ا
 دست کوچییشو گرفته بود...

 
شون  درت و بزرگی  شو کمی باال  ده بود.. یه کبودن پهن و بد رنه که ن ستین ا

 دستان خودش بوددمچ هردو دستشو احاطه کرده بود...
 

خیلی دلت خواسددته بود با م بتونه بی خیال حضددور اردالن و هاوشددی که با 
ش مییردن بشدده و ب*و*سدده ان رو اون کبودیا بنشددونه... اما در تعج  نگا

 «...؟چیزن روشون نزدن؟؟» عوض فقط تونسته بود با یه صدان گرفته بپرسه
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دکتر گفت نیا ن نیسددت » و اون که با لر ش دسددتاش دل میلر وندگفته بود

شه ستایی که میلی«... خودش خوب می شیده بود ا  تو د شو بیرون ک ست ه ب و د
 رها کردنت نداشت...

 
اون لح ه چقدر دلت خواسددته بود بیوبتت به سددینه ن خودش و دسددتاشددو 

 دورش حلقه کنه و بگه متفسفم...ببنت که تن نا تو رنجوندم... اما...
 

ضر بود بگه  سالم جلو روش میدیدش... حا ضر بود هر کان بینه اگه  حاال حا
شتباه کردم که ب*و ستات کبوده... ا سیدمت...غلط کردم ا  اون ببنت که د *

ب*و*سه لذت بردم... کوفتم بشه اون لذت... نفهمیدم ترسوندمت... معذرت 
 مینوام اگه سهمی تو این حالت دارم...

 
 
 

عادت بنی بشددر همین بود... اینیه داشددته هاشددو نبینه و بدوه دنبال نداشددته 
 هاش...

 
 اگه پیداش کنه یه عالمه حرن داره بران  دن...
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 اش پیداش بینه...فقط ک
 

 کاش سالم پیداش بینه...
 

 کاش کسی دوباره باعث نشده باشه درد اون لح ه دوباره تو چشماش بشینه...
 

دیدن  یافه ن داغون ترانه و چشددمان پف کرده ن حنا این رو ا چیز عجیبی به 
 حساب نمیاد...

 
رد ییترانه ان که تو سیوت تحمل مییرد و اب میشد ...و خودش رو سر نت م

و گریه ا  سددر میگرفت... تو این ده رو  بی خبرن دو بار  یر سددرم رفته بود... 
دفعه ن پیت انقدر بی تابی نیرده بود... دفعه ن پیت وضددعیت نفس انقدر بد 
سمی و روحی بدن رفته  ضب ج شن... اما اون حاال با و نبود که همه نگرانت ب

 بود و این رفتن دیگه داشت طوالنی میشد...
 

نا که میگفت و میگفت و میگفت و همه رو دیونه تر و نگرانتر مییرد... این و ح
 ن انگار فقط کنار نفس میتونست آروم و متین باشه... و تی نفس نبود... و تی 
ناتور  یه ترمی به  بدیل  به ت نفس خوب نبود... و تی جلون چشددمت نبود حنا 

 حیه نابود...وا عی میشد... ترمیناتورن که اعصاب داغون مییرد و رو
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 امش  هردو ویرونتر و آوارتر ا  دیرو  و پریرو  بودن...

 
 چیزن تون دلت فرو رینت...

 
ا  دیدن ترانه ان که رون کناپه ولو شددده بود و تو ب*غ*ل اردالن بود و حنایی 

 که مثل یویو خونه رو باال پایین مییرد...و سرعتت سرسام میاورد...
 
 اینجا چه خبره؟؟؟ -
 
  ی...هی -
 

سر اونو  شار میداد  ستت ف شونه ن ترانه رو تو د اینو اردالنی میگفت که مغموم 
 تو گردنت  ایم کرده بود...

 
 کالفه و بی  رار کمی صداشو بلند میینه...

 
اردالن هی ی نیسددت اینا شدددن مرغ سددرکنده؟؟؟ چشددونه؟؟؟ ا  بیرون  -

 اومدین؟؟؟
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 بشین ارسالن... آره ا  بیرون اومدیم... -
 
 کجا بودین چی شده؟؟؟ -
 
 پزشیی  انونی... -
 

 پزشیی  انونی... پزشیی  انونی... پزشیی  انونی...
 

 و  انوهاش که ناتوان میشن...
 

این کلمه که بی مالح ه ا  دهن حنا بیرون اومده... ترانه ان که نمیذاشدددت 
سبیده شو بگیره و حاال اینطور دیوانه وارچ ست شو ا  ج اردالن د شو داره با و ا به

میینه... لیوان آبی که  اشگ توش نشون میده  ند توش حل شده... حنایی که تا 
سه...  شو نمیشنا موضوع میرسه به نفس و  ندگیت انقدر بی  رار میشه که هاو
هاوشی که نگاه دلواپسشو ا  این سر حال به اون سرد سر میده دنبال  نت... و 

 ن موضوع نفسیه که نفس به نفست بند کرده...تنها موضوع مرتبط با ای
 

نمیشینه... بلیه تحمل هییل درشتشو ا  دست میده و پرت میشه رون مبل... 
هاوش ا  جاش میپره و بران بار اول خرده میگیره به حنا: حنا این چه وضددب 

 حرن  دنه؟؟ نمی بینی همینطورن داره سیته میینه؟؟؟
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 نترس اون نبود... -
 

 دوباره به این میگن؟؟؟ بران اون که این جمله  ندگی دوبارست... آخ... ندگی
 

 دست رو  لبت میذاره و نفس حبس شدشو بیرون میده: وایی...
 

شبیه به بغض تون گلوش جا به  شه... چیزن  صورت و موهاش میی ستی به  د
جا میشه... سی و سه سالشه و احساس درماندگی بی ارش کرده... سی و سه 

گریه مینواد... سی و سه سالشه و حرص داره ا  اینیه پول دارهد سالشه و دلت 
  درت دارهد اما کارن نمیتونه بینه...

 
 پس اینا چرا این شیلین؟؟؟ -
 
صات نفس پیدا  - شن ساعت پیت  نه  دن گفتن یه نفرو با م شوکن... دو 

شورن بذارن سایی... اینام که منت رن تا دختره رو ب شنا و ت کردن ترانه بره بران 
 گور...

 
 بفهم حرن دهنتو اردالن... -
 
 خیله خ  بابا... دور ا  جون محبوبتون... -
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 االن و ت شوخیه اردالن؟؟؟ -
 

اینبار هاوش ادامه میده: دختره نفس نبود خدارو شددیر... اینام که ا  و تی ا  
 پزشیی  انونی  نه  دن اینجورن دارن خون مارو میینن تو شیشه...

 
 ینجوریه؟؟؟ترانه چرا ا -
 
وضددب جنا ه ن دختره گویا خیلی خراب بوده... بی شددرفا تییه پارش کرده  -

 بودن بعدم کشته بودنت.. اطران اتوبان همت پیدا شده بود...
 

 چیزن شبه به دشنه تیره ن کمرشو به سو ش میندا ه...
 

 اگر وا عًا نفس میبود چی کار باید مییرد؟؟؟
 

سینان  ون سراغت ا   سردردن که به  ور م آروم گرفته بودد به آنی برمیگرده 
این فیر... حسددی شددبیه به مرگو تجربه میینه ا  تصددورچیزن که ممین بود به 
سم بنوره که  سینه بذاره و   ست به  ست د سی که حاال میتون نفس بگذره... نف

 بیر و بی تجربست...
 

 ه...یددوباره دستی به موهاش مییشه و چیزن شبیه به آخ ا  لباش بیرون م
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 حنا بشین دیوونمون کردن... -
 
چطورن ارسددالن... این دختره آب نبود بره تو  مین یا بنار بشدده بره هوا...  -

شیم... هیچ  شه؟؟؟ ما ا  فردان رو ن که رفته دنبال ست... مگه می هیچ جا نی
 جا نیست...

 
 ترانه سرشو ا  تون گردن اردالن بیرون میاره...

 
 مایه هان دست مال کاغذن ایه که تو دستشه... رنه پوست صورتت چیزن تو

 
گفته بود... گفت اگه دسددت ا  سددرش برنداریم... اگه ن سددبیم به  ندگی  -

 خودمون میذاره میره جایی که دست کسی بهت نرسه...
 

و این بحثد بحثیه که بارها تو این جمب پنج نفره رخ داده... و نتیجت شدددده 
گران بشده... میالدن که دسدتت  یر سدنه تماس با میالدن که فقط تونسدته ن

 انونان انگلستانه... نتیجت شده بود حتی ریسک کردن و به خونه ن پدربزرگ 
 نفس و ا  اونجا هم چیزن جز بی خبرن نسیبشون نشده بود...
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سر استیصال دبران بار هزارم دوباره بحث  نگاهی دوباره به جمب میندا ه که ا  
سر گرفتن... خ سین تیراریرو ا   شاید یه م شه تا یه لیوان آب و  ودش بلند می

 پیدا کنه تو اشپزحونه...
 

 حاصل این بحثا چیزن جز کت اومدن اعصابت نیست بی شک...
 
 
 

صله  صدان الو گفتن حنا... و بالفا شه و متعا بت  صدان تلفن خونه بلند می
 فریادش که میگه نفس...

 
 یمن...لیوانو رو میز میذاره و خودشو میرسونه به نش

 
 نفس کدوم گور هستی؟؟؟ -
 
-..... 
 
 سالم و کوفت... سالم و درد کجایی؟؟؟ -
 
- ..... 
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باشددم نفس؟؟؟... میدونی االن ا  کجا داریم میاییم؟؟؟ نفس من و  - آروم 
 ترانه مردیم تا بریم برسیم پزشک  انونی و ببینیم اونی که پیدا کردن تو نیستی...

 
- ... 
 

شتر سالنی که بی ست درا  مییه و  و ار شتن دارن کنه... د ا  این نمیتونه خوی
 گوشی رو به  ور ا  دستت درمیاره...

 
 کجایی... -
 

 سیوت نفس نشون ا  تعجبت داره...
 

 صداش بلنده: نفس با تومم.. کجا گذاشتی رفتی ده رو ه...
 
 جام خوبه مهندس... -
 

 و لحنت چیزن شبیه به تالفی داره...
 
تره ن احمگ میگم کدوم جهنمی هسددتی که کل مملیتو جات خوبه؟؟؟ دخ -

 یرو رو کردیم نتونسددتیم ا ت یه خبر بگیریم.. بعد ده رو  بی خبرن تا ه  نه 
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به؟؟؟ میدونی چی به ما گذشددته تو این ده رو ؟؟؟ تو   دن میگی جات خو
هنو  نمیدونی دارن با یه عده آدم دیگه  ندگی میینی که یه سرن تعهد بهشون 

 دارن؟؟؟
 
و اون و ت میتونم بدونم تعهد من به شددما چیه؟؟؟ یا اینیه به شددما چه  -

 مربوطه که من کجام؟؟؟
 

تا بیام بهت بگم تعهد و ربط این  گر میگیره ا  این همه و احت: بگو کجایی 
  ضیه به من چیه؟؟؟

 
 میشه گوشی رو بدین به ترانه؟؟؟ -
 
 میگم کجایی؟؟؟ -
 
 به ترانه یا  طب کنم؟؟؟ مهندس گوشی رو میدین -
 
 کجد... -
 
  طب میینم مهندس... -
 

 لحنت بی نهایت  اطعه...
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 دست هاوش گوشی رو ا  دستت مییشه: الو نفس؟؟؟

 
-.... 
 
 خیله خ  گریه نین االن گوشی رو میدم بهت... -
 
 
 
 الو آجی... -
 

 ...و ترانه ان که انگار نه انگار که تو این ده رو  دریایی اشک رینته
 

 و دست ارسالن که دکمه ن اسپییر دستگاه تلفنو فشار میده...
 
 سالم تران... -
 

 هگ میزنه: سالم  ربونت برم... کجایی تو کشتی مارو اخه...
 
 گریه نین... -
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گریه نینم آجی؟؟؟ دلت میاد اینو بگی؟؟؟ میدونی اگه یه گوشددده ن اون  -

 من میمردم؟؟؟ بالیی که سر اون بدبنت اومده بود سرتو میومد
 
 حاال که نیومده... -
 
 آجی چرا اینجورن شدن؟؟؟ آجی کجا گذاشتی رفتی؟؟؟ -
 
 ترانه گریه نین... آروم باش... -
 
 توروخدا بگو کجایی داریم دیونه میشیم هممون... -
 
 جام خوبه تران.. ترکیه ام... خونه ن پدربزرگم... -
 

 اونجا...حناعربده مییشه:دروغ نگو ... ما  نه  دیم 
 
 میدونم... خودمم اونجا بوم و تی مادربزرگم بهتون گفت اینجا نیستم... -
 

هاوش بهت  ده میگه:شددوخی میینی نفس؟؟؟ بران چی این کارو کردن؟؟؟ 
 میدونی ما چی کشیدیم؟؟؟
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اون مو ب که  نه  ده بودین حوصددله ن این توبینا رو نداشددتم... احتیاج  -
 داشتم تنها باشم...

 
شتیم ا  نگرانی با م  شی و تی ما اینجا دا ستی تنها با حنا غرش میینه:تو مینوا

 بال بال میزدیم؟؟؟
 
شما بال بال میزدین... چند و ته من دارم بال  - شم و تی  ستم تنها با اره مینوا

شما بال بال بزنین  سر من بردارین یه چند و تم  ست ا   ست د بال میزنم که د
لم کنین به حال خودم وگرنه میرم که دسددتتون حال منو بفهمین... مگه نگفتم و

 بهم نرسه...
 

شو...  صبانی ن شه داد نزن.. ع شه خ  با صلح جویانه مداخله میینه: با ترانه 
 کی برمیگردن...

 
یه دفعه صددداش آروم میشدده... همون صدددایی که همیشدده ا ش تو یاد همه 

 هست...
 
 فعاًل که معلوم نیست کی بیام... -
 

 _ اجی...
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 ترانه؟؟؟ چیه -
 
 توروخدا... -
 
 تورو خداچی؟؟؟ -
 
 نفس مینوان بمیرم؟؟؟ -
 
نه نمیر ترانه ب سدد  به  ندگیت... با صددولتی تماس گرفتم باهاش حرن  -

ست درمون  شترن در  دم... فعاًل کلید  اپاس خونه رو ببر بده بهت هرو ت م
 پیدا شد واسه خونه من میام...

 
 نفس؟؟؟ -
 
 خدا  طب میینم... تران بحث نین... به -
 

 حنا ناباور میگه: نفس دارن چی کار میینی.. اینجا رو مینوان بفروشی؟؟؟
 
 آره مینوام بفروشم... -
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 واسه چی؟؟؟ -
 
که فعاًل  - یت منم  نه  ندگ گه نمینوامت... چون تران میره سددر خو چون دی

 اینجام نیا ن به اون خونه نیست...
 
 نفس؟؟ -
 
 تران... ان کوفت... چیه -
 
 مینوان بمونی اونجا؟؟؟ -
 
 تا اطالع ثانون بعله... -
 
کاران منو  - هامون اینجورن کنی؟؟؟ دارن تالفی  با یاد  لت م نفس چطور د

 میینی؟؟؟
 
نه تران ییم در  کن... مینوام ا  این به بعد ییمم واسددده دل خودم  ندگی  -

یه ر بدون اینیه مالح ه ن دل بق به حال دل کنم.. .مینوام چند رو م  و کنم 
 خودم برسم... مینوام جایی که راحتم  ندگی کنم...
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و با م حنا: تو اینجا راحت نیستی؟؟؟ اون و ت  یر سایه پدر بزرگت که همت 
 میگی م*س*تبده راحتی؟؟؟

 
تران بی حوصددله ام بعدًا حرن میزنیم... فعاًل خداحافظ... یادت نره کلیدو  -

 ...بدن به صولتی... فردا منت رته
 

باره ارسددالن که نابردبار داد میزنه: به همین راحتی؟؟؟ اونجا چی داره که  دو
 اینجا نداره که بنوان راحت باشی؟؟؟

 
جا داره و  - که اون نداره  جا چیزایی  فا ًا این ندس... ات به همین راحتی مه اره 

آسایشمو گرفته... بزرگ و کوچیک نران اینجا بهم حمله نمیینن ب *و*سنم... 
ا دم به ثانیه  نه نمیزنن چیم کنن که مبادا با سر رفته باشم  یر ماشین... اینج

اینجا اونایی که دل بسددتن به هم به خاطر من  ید همو نمیزنن... اینجا و تی 
میگم به حال خودم بذارینم سددوئیچ ماشددینمو ا م نمیگیرن... اینجا به بهونه ن 

سی حگ انتنابمو ا م نمیگیره. ستفاده ا  دارو ک ساعتها بیرون خونه اما  .. اینجا 
نه... مهندس اینجا  یا  نه  نده ام  بدون این که کسددی  نه بزنه چیم کنه ببی

 چیزایی نداره که اونجا داره...
 

 و ترق گوشی که که میپی ه تو سالن...
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لپتاپو محیم میبنده و رون میز سددرش میده... ا  اون طرن میز میفته پایین... 
 چه بالیی سرش اومد... دید نداره تا ببینه

 
 کار کردن با این اعصاب داغون وتمرکز  یر صفر ناممینه...

 
 
 

 دل داده بود و دلدار کنارش نبود...
 
 
 

 کمی  دم میزنه تون اتاق...
 

 چیزن کمه...
 

 چیزن سرجاش نیست...
 

 یه نفر که نفساش هوان این شرکت و خوشبو مییرد...
 

 حدود دو هفته بود که اتا ت خالی بود و  فل... کسی که حاال چیزن
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 کسی که بی خبر رفته بود تا نشه جلوشو گرفت...

 
بی شددک اگر خبر دار میشددد این بار منت ر هاوش نمیشددد... خودش جلوشددو 

 میگرفت...
 
 
 

 با م کمی  دم میزنه ... فایده ایم داره؟؟؟
 

 چشم میدو ه به سیاهیخودشو پرت میینه رو مبل و یه سیگار روشن میینه... 
 ان که ا ش بلند میشه...

 
دود سیگار صحنه ن اونشبو براش  نده میینه... شبی که نشست و یه دل سیر 

 نگاش کرد...
 

اون ماهرانه سیگار کشیدنشو... اون اندام بی ن یرشو... اون همه  یبایی نشسته 
 تو کالفگی رفتارش...

 
شاید شک  یباترین دختر عالم نبود... سه کنه دختران  بی  ست مقای اگه مینوا

 یباترن رو هم دیده بود... دخترا و  نایی رو که تو بسددترش تجربه کرده بود... 
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اونایی که چشمان رنگی داشتن... اونایی که موهان بلوند داشتن... اونایی که 
چشم و ابرون مشیی همون رنه محبوبشو داشتن... ولی  یبایی اون کششی 

 ا داشت ...فراتر ا  همه ن اون
 

شتنت  ید همه ن  ضر بود بران دا شت عجیبی بهت حس مییرد که حا این ک
 اون رنگا وارنگارو بزنه...

 
و اون چیزن که جلبت مییرد محیم بودن و دم دسددتی نبودنت بود... دخترن 
که شدداید غرافتاش جذاب تر ا  اکثر  نان دوروبرش بود و حتی بره ان ا  اون 

ست بین یره این مزه... و غرافتا بهره نمیبرد...  شیده بود و میدون شو چ طعم لبا
شه... اما چیزن که اون  شیرینترم با ست  سمت میتون شتن همه ن ج حتمًا دا

 مینواست جسمت نبود...
 

  لبشو مینواست... روحشو...
 

 مینواست مثل میالد بران اون  ابل اعتماد باشه...
 

ی یاد میالمت تو ماشددین به اون میالد ندیده و نشددناخته حسددودن مییرد و ت
 میفتاد... چقدر راحت آرامت گرفته و خوابید ا  اون صدا...
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کاش میشددد این آرامشددو خودش به نفس هدیه کنه...چقدر دلت مینواسددت 
 نفس به جان میالد به خودش تییه کنه... ب

 
که عوض نشددو... همین جورن بمون... دلت  گه  به اون ب جان میالد  ه 

صدان الال ست با  شت مینوا یی خودش به خواب بره... کاش این اجا ه رو دا
که با نوا شهاش خوابت کنه... و وا عًا به خودش حگ میداد که حسودن میالد 

 رو بینه...
 

ست  سیده بود که د شده بود به این نتیجه ر ستاش الجون  ا  اون رو ن که تو د
 شستن و فیر نیردن به این دختر غیر ممینه...

 
ست چه خبره.. سته نمیدون شده...فقط هرچی که بود نتون شده.... چطور  .چی 

بود جلون جادون سددیوت این دختر مقاومت کنه... اون با سددعی در اینیه 
 جل  توجه نینه توجهشو جل  کرده بود...

 
صداش دل مردن رو نمی لر وند... ...  شت و با  صدان  یبایی دا دخترن که 

و اینیه تو چشم نباشه هرگز ت ماهرتر ا  هرمردن سیگار کشیدن بلد بود و بران
مال عام سیگار نمییشید... تو دربند ل  به  لیون نزده بود... خنده هاش  یبا و 
بی ن یر بودن... واون دریغت مییرد ا  غیر خودن... ا  غریبه... ا  جون و دل 

 اون خنده هارو مینواست...
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تان ن ش  تو بیمارسدیرو  همرا حنا رفته بود دیدن دکتر افنمی... دکترن که او
 دیده بود...

 
 دکتر افنمی گفته بود که خستست... خیلی...

 
 شیستست و بند  ده... گفت به یه تلنگر بنده تا بریزه... تا نابود بشه...

 
ست...  سرپا شیونده که  شاخ غول  شهاکار کرده..  گفت تا اینجام  ون بوده 

ا  داره کمی تنها گفت این سددرپا موندن رس روح و تنشددو کشددیده... گفت نی
 باشه... کمی بد لقی کنه ... گفت نیا  داره کمی اطرافیانو ابیت کنه...

 
شده... ا   ود  شتباه نیردن بله  شده... ا  ا سته  ا  عا ل بودن و محیم بودن خ
بزرگ شدن عاصی شده... ا  مالح ه ن دل دیگرانو کردن بی اره شده... گفت 

 حاال دارن تیمارش میینن...حس میینه همه هلت دادن به ته خط و 
 

به  مًا  که نره حت که بی خبر میره... اگه ال م بود  که میره...  فت  به من گ فت  گ
یییتون خبر میدادم... اما ندادم تا بره... تا کمی دیوونه با ن دربیاره... تابره داد 
بزنه... دعوا کنه... با همه ن اونایی که بی مو ب تنهاش گذاشتن... با اونایی که 
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بران اینیه مجبورش کنن تصددمیم درسددتی رو که اونا فیر مییردن درسددته 
 بگیره... تنهاش گذاشتن تا مجبورش کنن که خودشو نابود نینه...

 
گفت مرد دور موندن ا  این دیار نیست... گفت اینجا خیلی ابیت شده و  خم 

سر مین... برمیگرده شدن به این  سنجاق  .. .خورده... اما گرونترین داراییاش 
اگه نفسیه که من میشناسم موندگار نیست... رفته تا کمی سبک شه... احتمااًل 
سنگین تر ا  رو ن که رفت برمیگرده...  شه و  سنگین می شه...  سبک نمی که 
دلت جایی آروم نداره... بران اینیه هرجا میره مجبوره سرشم با خودش ببره... 

ه آ ارش میدن... به اینجا همون سددرن که توش پر شددده ا  یاد و خاطره هایی ک
 میرسوننت... میترسوننت...

 
گفت تا کردن با نفس سددنت خواهد بود... من را دار نفسددم بنا به مقتضددیات 
سعی کن نفهمی...  ستی  سادن نی شته ان داره که اگه مرد وای شغلم... ولی گذ
اگه مینوان بفهمی باید کوه باشددی... باید محیم باشددی... تییه گاه باشددی... 

د  خماشددو بشددورن و مرهم بذارن... نه اینیه با رفتنت با داغون شدددنت و بای
حتی دلسددو ن بی مورد و دسددت و پا گیرت دردشددو بیشددتر کنی...  خمشددو 
بدبین  عمیقتر کنی... گفت سددنته جل  اعتماد این دختر... گفت حگ داره 

 باشه به مرد جماعت...
 

 اره...گفت مقوله ن عشگ  مین تا اسمون با اعتماد فرق د
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 گفت عاشقه اما اعتماد نداره...
 

تًا خودش  که با نه نزنین بهت... کالفت نینین  بالت...   فت نرین دن گ
ضگی  صبیت نینین... بذارین بی مالح ست... گفت گلگی نینین... ع کالف
گه مینوایین کمیت کنین  نه... ا نه و نگرانتون ک بذارین دل ت نه...  دلتونو بی

ن... بذارین یا سددبک شدده برگرده... یا انقدر ییم سددنتی دوریشددو تحمل کنی
سددنگین شدده که مثل یه آتشددفشددان برگرده... فقط بذارین خودش برگرده... که 
نفسدی که من میشدناسدم اگه به  ور برگرده دوباره میره... اینبار جدن میره... تا 
همیشدده میره... این بار جایی میره که دیگه وا عًا دسددتتون بهت نرسدده... نفس 

محیمیه که عادت داره خودش  ندگیشددو اداره کنهریاد ادتداره کسددایی دختر 
ضعف و  شما حس  شه... و  سی با سربار ک ست نداره  بهت تییه کنن... دو
که هنو   حالی بود  حد اعال بهت تزریگ کردین... و این در  به  بارن رو  سددر
شما با دیدن دوتا دونه  شه و  ست  ون با ساس  درت مییرد... هنو  مینوا اح

این حساشو  یر سرال بردین... بذارین به و تت که احساس ضعف کرد   رص
برین سراغت... بذارین و تی به این نتیجه رسید که باید کمی هم ضعیف باشه 

 و تییه کنه برین کمیت...
 

گفت اگر االن وضددب بدتر میشدده... به  ندگیتون برسددین... تصددمیماتونو بدون 
ضعیت اون بگیرین... و  شتین و دستدرن ر گرفتن و  تی حس کنه تنهاش گذا

سم.. .االن  شنا سو خیلی خوب می شتین خودش برگرده... من نف سرش بردا ا  
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داره واسددده دیدن تک تیتون له له میزنه... بیشددتر ا  شددماها اون داره ابیت 
میشددده...اما تا و تی حس کنه بارن رون دوشددتونه برنمیگرده... بذارین ییم 

 ...تنبیهتون کنه... ابیتتون کنه
 

همه به  ندگیتون برسددین تا اونم بهتون اعتماد کنه و برگرده... در مورد خونه ام 
ست  شتت... باید ا  این خونه دل بینه... باید ا  خاطرات ارس د بذارین بفرو
شوره... باید بتونه گاهی چند لح ه به ارس فیر نینه تا بتونه این حس عذاب  ب

 وجدانو بذاره کنار...
 

به دسددد ندا ه ن کافی گیج خالصددده که  به ا ت و پاش نپی ین... اون خودش 
 هست...

 
 
 

به دسدددت و پاش نپی ید و تی اون مدام  باید  و این خانم دکتر نگفت چطور 
جلون دست و پان دلت میپلیه... چطور میشه سراغت نرفت و تی  لبشود و 
سم  شته و بدون اجا ه با خوش برده و فقط یه ج شو وردا بنت بزرگی ا  وجود

 ی براش گذاشته...خال
 

بی شک کمک کردن اینجورن که خانم دکتر گفته کار شا ی خواهد بود که اگه 
 خیلی طول بیشه بعید نیست خودشو ا  پا بندا ه...
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شک نداشت رو ان سنتی در انت ارشن... رو ایی که باید هر صبح بیاد و در 

شه و  شرکت ببینه... رو ایی که کالفه ب شو تو این  سته ن اتا  کز مردن رو تمرب
 کاراش سنت ترین کار عالم...

 
 اما اگه نفس اینجورن به دست میاد باید براش صبورن کرد...

 
***دسددت رو نرده ها مییذارمو بون برن رو همراه با بون کارا دنیز مییشددم تو 

 ریه هام....
 

سرمایی که صورتیه که   نمیدونم هوا به ن ر من عالیه یا وا عًا عالیه... و این در 
 ا  طرن دریا صورتمو شالق میزنه پوستمو کت میده...

 
سدداعت هفت صددبحه و من تو این سدداحل خلوت نمیدونم هررو  هررو  چی 

 مینوام ا  جون این دریان  م*س*تون  ده...
 

خوبه که تو این فصل این کشور خیلی توریست پذیر نیست و میتونی با خودت 
 خلوت کنی...

 
 ا  و ن دلتنگیا... دلم عجی  سنگینه
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 حالت تغییرن نیرده که بدترم شده...

 
 وشت تا جمعست که من به ارس و آبین سر نزدم...

 
 
 

دیرو  آردا  نه  د... یه ربب تموم سددیوت کرد...وما گوش دادیم به صددددان 
 نفسان هم...

 
 بدون حرن  طب کرد...

 
نه میزنم بار من   یارم این  بار من  گوشددی رو ا  تو جیبم در م بهت ... این

سیوت میینم... کمی گوشی رو ا  گوشم فاصله میدم تا بتونه صدان موجان 
 دریا رو بشنوه... صدان مرغان دریان رو...

 
 و منم بدون حرن  طب میینم...

 
 گاهی حرفا انقدر یادن که راهی جز سیوت ندارن...
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 که باالن سرم گوشی رو تو جیبم میذارم و چشم میدو م به پرنده هان مقاومی
دارن پروا  میینن... سددرما فراریشددون نداده... این پرنده ها پابند دریان... ا  

 رو ان خوبت لذت میبرن و ا  رو ان بدش فرار نمیینن...
 

یده بودش...  یایی چنون میفتم... ارس برام خر مه ن مرغ در نا مایشدد یاد ن
.دیالوگاشو حفظ هشت ساله که ننوندمت... اون رو ا اماد  یاد مینوندمت..

بودم... گاهی بران لوس شدن و دادن جوابان عمیگ و گاهی فیلسوفانه به ارس 
شین  سم ا  بین همون دیالوگا یه جواب دندون  ستفاده مییردم... و ار شون ا ا 
بهم میداد... شددایدم ا  بین دیالوگان باغ آلبالو... شدداید ا  شددا ده کوچولو... 

یا دکتر شددریعتی...گاهی جمله ان ا   شددایدم ا  بین کتابان صددادق هدایت
 سیمین دانشور...حرفا مال خودمون نبود... اما عقیده ها چرا...

 
مرغ دریایی پر بود ا  تردید... ا  عشددقان نافرجام... ا  بی اعتمادن...یه کتاب 

 خسته بود این نمایشنامه...
 
الل جبران ما هنرمندان و نویسندگان مسئله ن اصلی شهرت نیست. شیوه و »

و آن ه که من رو ن در آر ویت بودم نیز نیست.مسئله ن اصلی  درت تحمل 
شیم و ایمانمان  صلی  خود را به دوش بی ست که ما بدانیم چطور  ست.این ا ا

 «را ا  دست ندهیم.من ایمان دارم و کمتر رنج مییشم.
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سمت ا   شتم... خیلیا معتقدن این   ست دا شتر ا  همه دو سمت کتابو بی این  
یشنامه نقطه ن عطف ن ر چنون در مورد هنر و رسالت هنرمنده... خیلیا نما

 میگن بنشی ا  سوگند نامه ن خیالی چنوفه....
 

یه بندد بنده... اینیه کنار رو مرگیها و  به این  و من میگفتم همه ن بشددریت 
سنت  شدن بتونیم  سرخوردگیها و آر وهایی که ناکام  سنتیها و  ستها و  شی

 اشته باشیم...باشیم و ایمان د
 

و من این رو ها بیشددتر ا  هررو ن به این فیر میینم که آیا تونسددتم سددنت و 
محیم بمونم... آیا هنو  ایمانم سرجاشه؟؟؟ ایمانم به همه چیز؟؟؟ ایمانم به 
صالح و حیمتت؟؟؟  خدا؟؟؟ ایمانم به اعتمادن که بهت دارم؟؟؟ ایمان به 

شت؟؟؟ به خودم؟؟؟؟ به تال سرنو شهان خودم؟؟؟ به اینیه آدمیزاد ایمان به 
خودش  ندگی خودشددو میسددا ه؟؟؟ ایمانم به اینیه خدا یا دوسددتت داره و 
خواسددته هاتو بهت میده؟؟؟ یا بیشددتر دوسددت داره و خواسددتتو نمیده و چیز 
بهترن بهت میده؟؟؟ یا اینیه عاشقته و میگه صبر داشته باشو بهترینها رو بهت 

 میده؟؟؟
 

 دارم؟؟؟هنو  بهشون ایمان 
 

صیتان نمایت نامه هان چنون عزیز تو رخوت و بی  شن شتر  یا اینیه مثل بی
شاید مثل اونا که خود چنون  سر میبرم....  سران به  شدمو تو خ سیر  عملی ا
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گذاشته گرفتار کسالت و ناتوانی و اجبار شدم و رو « بردگان ابتذال»اسمشونو 
 به  والم؟؟؟

 
عجی  شبیه آدمان نمونه ن عصرچنون  و نتیجه اینیه ؛حس میینم این رو ا

دا  دید خود چنون شدددم... آدمی که به رغم داشددتن اسددتعدادان غیر  ابل 
انیارهمه ن  ریحه ن انسانی و استعدادش داره به هدر میره... که همت ا  بی 

 هدفی و بی برنامگی سرچشمه میگیره...
 

 ه دریان سیاهه...این رو ا مفید ترین کارم خوردن و خوابیدن و نگاه کردن ب
 

و البته خوردن داروهایی که کرختم میینن و اجا ه نمیدن فیر که هی ید حتی 
 تمرکز کنم...

 
 گاهی تلفنی با ترانه و حنانه و میالد حرن میزنم... گاهی با هاوش...

 
 حالمو میپرسن... ابرا  دلتنگی میینن.... و... و همین...

 
یه چرا نیسدددتم...  که چرا گلگی نمیینن ا  این که چرا بی خبر رفتم... 

خودخواهم... که چی کار میینم تو خونه ان که رو ن بران نرفتن توش خیلی 
 یاد تالش کردم... گاهی خبرن ا  مشددتریایی که صددولتی واسدده خونه میارهد 
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سا  بندا   سر مال... اینیه فقط دالالن ب صولتی داره میزنه تو  میدن... و اینیه 
سراغ خونه ...به ساخت دوتا  وطی کبریت و غال  کردنت به دوتا  میان  نیت 

شون و تو  ست شونو بذارن کف د ضرن جون بدبنت بی اره ان که ا  بی پولی حا
 خونه ان بشینن که به یه باد با سرعت پنجاه بنده...  لزله و سونامی که هیچ...

 
ست چپی فهمیده  سایه ن د ضید هم ترانه چند رو  پیت میگفت که خانم ریا

ه رو گذاشددتیم بنگاه... اومده به تمنا که خواهشددًا خونه رو ندیم دسددت که خون
دالال که کوچیترین خونه ن اون محله رو تبدیل کنن به یه خونه ن دیالق بی 
سروته که ا  توش ده تا ب ه ن  د و نیم  د میزنن بیرون... گفته بذارین اصالت 

شه و همونطور بمونه...گفته ما این جا  یم چند تا  وج پیر پاتالکوچه باغ حفظ ب
که دلمون آرامت مینواد نه اینیه رو ن چند بار شددیشدده هان خونمون با توپ 
پسران شیطون بشینه... خندیدم ا  شنیدنت... بران فروختن اموال خودمونم 
باید مالحضده ن عالم و آدمو بینیم... این رو ا نمیشده فقط با فیر به خواسدته 

 هان خودت تصمیم بگیرن...
 

صلی  حنا شدن فیر میینه... میگه ا  اونجایی که  درت ا میگه داره به ب ه دار 
شه... خودش  صمیم گیرنده ن نهایی مهم ترین اتفا ا هاو شون مرده و ت تو خون
در مورد مسائل کوچیک تصمیم میگیره مسائل کوچییی مثل ب ه دار شدن... 

یا صلح و  و هاوش در مورد مسائل مهم و اساسی مثل وضعیت ا تصادن دنیا
جنگایی که رخ میده یا اینیه درد نتانیاهو چیه بحث میینه... به اونم خندیدم... 
وا عًا که مهمترین مسددائل دنیا رو دوش مرداسددت و مسددائل جزیی به عهده ن 
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 نا... مسددئله هان بزرگی مثل اینیه کدوم کشددور حگ حمله به  نا و ب ه هان 
ثل ب ه ان که  راره به دنیا بیاد و کدوم سددر مینو داره...مسددئله هان کوچیک م

شاید چند دهه ن بعد بشه مهمترین ادم دنیا... کسی که نه رئیس جمهور باشه 
نه بزرگترین تاجر دنیا نه عضو سا مانان فراماسونرن... کسی که با کوچیترین 
رفتاراش  راره رو دنیا تفثیر بذاره... شاید به سمت آشوب  دگی و انحطاط بهت 

 . شایدم تالش بیهوده ان بینه بران رسیدنت به مدیه ن فاضله...سرعت بده..
 

سو ه... بران ه*ر* *ه  شریت می شتر ا  هر  مان دیگه ان دلم بران ب این رو ا بی
ان که کنار خیابون  یر نورچراغ تیر برق منت ر مشددتریه... بران مردن که کنار 

خیابون که  همین ساحل  د تو گوش  نت... بران مرد دست فروش اون سمت
ستیشو هل میده و میاد یه گوشه میایسته به  صبح چرخ د پیره و ناتوان... اما هر 
سر پیرش... و من هررو به این  ست پنت هم شمزه ن د شیرینیان خو فروش 
مه داره و تیرار  بار هررو  و هررو  ادا بت  چه نی ندگی  که این   فیر میینم 

نرم وییمی شددو مینورمو میشدده... ا ش بیشددتر ا  حد نیا  خودم شددیرینی می
ساط میینه...  شی که خیلی پایین تر ا  اینجا ب شو تو راه میدم به  ن گل فرو بقی
میدمت به اونو ا ش یه شددداخه گل مینرم... هررو  یه شددداخه ن متفاوت با 
دیرو ... بعدم نمیدونم چند کیلو متر باید راه برم تا برگردم خونه...نزدیک خونه 

دلتنگی و آ ردگی میندا مت تو آب... و یاد شددعرن گلو در کمال بی رحمی و 
 میفتم که با آبتین مینوندیم تو رو ایی که آبین رفته بود...مینونم:
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 دویدوم و دویدم...به نهر آب رسیدم... ..
 

 گیومو ور کشیدم... ا  رون آب پریدم...
 

 دویدومو دویدم... پرنده ها رو دیدم...
 

 یدم... .صداشونو شنیدم... به جنگال رس
 

 دیدم و دویدم... سر کویی رسیدم...
 

 دوتا خاتونو دیدم...یییت به من نگاه کرد...
 

 یییت منو صدا کرد...
 

 یییت به من گفت حسنید تو مثل ب ه ن منی...
 

 اومدن این باال چرا؟؟؟ گرمه هوا حاال چرا؟؟؟
 

 یییت به من گفت حسنی آبت نبودد نونت نبود؟؟؟
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 به من آب داد... یییت به من نون داد... یییت

 
 
 

 آب مال من نون مال من... سنگک و تفتون مال من...
 

 پنته و ترد و خشناشی... به به ا  این شاطر باشی...
 

 رشته به رشته پنته... نون برشته پنته...
 

 چه نونی و چه نونی... تا ننورن ندونی...
 

 ...نونو خودم خوردم... آب و دادم به  مین
 

  مین به من علف داد... رون  مین تر  تر ...
 

 چوپون کجاست؟؟؟  یر بر ؟؟؟
 

 هی بزن مییشه سر : علف دارن باال تر  ؟؟؟
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 بزیه کجاست تو صحرا...حالت خوبه؟؟؟ نه واال...

 
 گشنه و تشنه مونده... رمگ بهت نمونده....

 
 بب بب... -آق بزیه؟؟؟ -
 
 نب نب... -علف دارن؟؟؟ -
 
 چرا نمینوام؟؟؟ -علف مینوان؟؟؟ -
 
 االنه میام... -بدو و بیا... -
 

 علفو دادم به بزن... بزن به من هیزم داد...
 

 شاطرباشی به تنهایی... نشسته بود تو نونوایی...
 

 دوتا تغار پرا  خمیر... تنور خاموشد نونا فطیر...
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 شاطر باشی نونت کو؟؟؟ سنگک و تافتونت کو؟؟؟ -
 
 ه هیزم ندارم... نون واسه مردم ندارم...دو رو  -
 
 این ا  آتیت اون ا  خمیر...هیزم خشیو بیا و بگیر... -
 

 هیزمو دادم به نونوا... نونوا به من آتیت داد...
 
 
 

  رگره تون پنج درن... مشغول کار  رگرن...
 

 هی به کوره دم می دمید... آتیت نداشت کم میدمید...
 
 
 

 منت ر چی هستی؟؟؟ تنها چرا نشستی؟؟؟
 

 آتیشو بگیر  اطیت کن... کوره رو پر آتیت کن...
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 آتیشو دادم به  رگر... رگر به من  ی ی داد...
 

 خیاطه خیلی خسته بود... کنج دکان نشسته بود...
 

 پارچه هارو رفو مییرد... نم میزد و اتو مییرد...
 

................... 
 

........... 
 
 
 

 م:مینونم و حس میین
 

یدم... هی ی تو راه  یدم و دو پاشددنمو ور کشددیدم... دو یدم...  منم خیلی دو
سی  سو من ندیدم... ک سیدم...هیچ ک شنیدم... به چیزن نر صدایی ن ندیدم... 
منو نگاه نیرد... تون گوشم صدا نیرد...کسی نگقتت نفسی.. تو ب ه ن خود 

 منی... اومدن اینجا چرا... نونت نبود؟؟؟آبت نبود؟؟؟
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ی به من درد داد... ییی به من غم داد... درد مال من... غم مال من... غصه یی
و ماتم مال من...چه طرحی و چه نقشددی... به به ا  این نقاش باشددی... چه 

 دردن و چه دردن... تا ن شی ندونی...
 

دردو خودم کشددیدم... عشددقو دادم به بابا... بابا به من ترس داد... باغ دلم تر  
 ه که مییشه سر ...رتک... درد

 
باالترین؟؟؟ حواس دارن  جاسدددت؟؟؟ همین ورا... حواس دارن  خدا ک
به؟؟ نه واال... تنهان  باالترین؟؟؟ ارس کجاسددت؟؟؟ تو خاکا... حالت خو

 تنها مونده... رمگ بهت نمونده...
 

نه  یا رو مینوان؟؟  ندارم... دن نه  نفس جونم؟؟؟ جان دلم؟؟؟ آر و دارن؟؟ 
ندن... رند به من پند داد... نمینوام... دنیا  رو دادم به رز

 
شی طرحت کو؟؟؟  سته بود تو تارییی... نقاش با ش شی تو تنهایی ن نقاش با
کوه و بیابونت کو؟؟؟ چند رو ه من دل ندارم... شددوق کشددیدن ندارم...این ا  
 لم.. اینم رنه... بیت نقت ییم ننه...پندن دادم به نقاش... نقاش به من 

 خار داد...
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نفس خسددته و  ارو گریون...هی به دلت چنه مییشددید...نایی نداشددت داد 
 نیشید...نفس تنهان تنها هستی... به انت ار نشستی...

 
 دنیا رو ویرون میینم..  ارو پریشون میینم...

 
 
 

 گوشیم  نه مینوره... شماره ناشناسه..
 
 الو؟؟ -
 
- ... 
 
 الو؟؟؟ -
 
-........ 
 

 فیر مییردم آرداست... اگر شماره ا  ایران نبود
 

 هر کیه مثل من دلت عجی  تنگه... تنه یه صدا... تنه یه نگاه...
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 تولدت مبار ... -
 

 و این همون صدان خسته ایه که این رو ا دل رسوام  یادن بیتابشه...
 

 و صدان بو ی که نشون ا   طب شدن تماس داره...
 

اما حاضددره... بهت فیر  فقط یه جمله که بهت ثابت میینه شدداید نیسددتد
 میینه... تولدتو فراموش نمیینه... دلت برات تنه شده...

 
 
 

دلم جشددن تولد مینواد... میون همه ن اونایییه پارسددال برام کف  دن و تی 
 شمب تک رون کییو فوت کردم...

 
 دلم ییم خواب مینواد..

 
 کیک تولد نداریم...

 
  تنت این میز شددداهانه تنت که داریم...شدددامو تو سددیوت سددبک و دور ا

که بتونم  ندا ه ن همون سددیوت سددبیه... چیزن  به ا مینورم... شدددام منم 
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تحملت کنم بران نشستن سر میزن که صاح  خونه اصرار  یادن داره بابت 
با م خواب دارم...  اینیه سددرش حاضددر باشددی... تمام رو و خاب بودم و 

 احساس میینم کوه کندم...
 

جز ارسددالن تولدمو تبریک نگفته و این یه بغضدده تو  عالوه بر اون امرو  کسددی
 سینم...

 
اولین  دمی که ا  رون پله ها میذارم هم  مان میشه با صدان موبایلم... پا تند 

 میینم بران رسین بهت... شماره ن خونه ن حنا رو صفحه افتاده...
 
 الو؟؟؟ -
 
 نفس آن شو مینوام ببینمت... -
 

بودم فقط دو بار چت تصددویرن داشددتیم... میرم سددراغ  تو این مدتی که اینجا
 لپتاپم...

 
 تصویرم تارییو نا مشنصه...

 
 تولدت مبار ... -
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شتم  شم... انت ار ندا شو   ده تو جامد جابه جا می صدان جیم ترانه و حنا  با 
تولدمو فراموش کنن.. میدونسددتم که این اتفاق نمیفته... اما نهایت منت ر یه 

 بودم... تماس تلفنی
 

 تصویر هردوشونو ا  پشت یه کیک کوچیک با یه شمب سبز میبینم...
 
 نفدددددس  نده ان هنو ؟؟؟ -
 
آیییییی... نمیدونم چی بگم... پوووون... وان که شماها دیوونه این... کییو  -

واسدده کی گرفتن و تی من اونجا نیسددتم؟؟؟ چه بامزه و کوچییم هسددت... 
 بلندش کن ببینمت...

 
مان با اینیه دسدت حنا و کیک میشدن تنها تصدویر روبه روم صددان ترانه همز

ما دلمون پیت توئه... نترس ا  طرن  که تو بی معرفتی ولی  نداره  میاد: عی  
 تومم یه سهم مینوریم... شک نین توم م شیرینیشو  یر  بونت حس میینی...

 
سرخاله ن کاله  رمزن رو کییه... همونی شه... عیس پ که رو ماگ  باورم نمی

  هومه...
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جیم میزنم: نامردا شددما مینوایین پسددر خاله ن منو بنورین؟؟؟؟ اونم تنها 
 تنها؟؟؟؟

 
 کارشون انرژن فوق العاده ان بهم تزریگ کرده...

 
 در حال حاضر دنیا شدیدًا  یباست...

 
مینوریم نوش جونمونم میشه... مینواستی بی معرفت نشی برن اونجا تنها  -

 نی... گاو...تنها صفا ک
 
 ببنشید آجی ولی راست میگه... خر... -
 
 تران؟؟؟ دورو  با اون سلیطه تنهات گذاشتما... -
 
 خوب راست میگه دیگه بو ینه... -
 
 شماها گفتین بیام تولدمو تبریک بگین یا فحشم بدین؟؟؟ -
 
حقته بیشددیمت که نیسددتی تا ب *و*سددیمت و بهت تبریک بگیم نزول  -

 ستاره ن خدا رو .... بز...  شنگترین
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 حنا... -
 
کوفت... جیم جیغون  هر هرون لوس ننر بی مزه ن بی ادب االغ... تولدت  -

 مبار ...
 
  مینی شدنت مبار  آسمونی... -
 

نهایت سعیشو میینه که بغض صداشو  ایم کنه اما من میتونم ادعا کنم که ترانه 
 رو بزرگت کردم...

 
 ته برات؟؟؟؟کسی اونجا تولد نگرف -
 
نه... کسی یادش نیست.. اینجا اصاًل کسی نیست که بنواد یادشم باشه...  -

یه پیر مرد و پیر نن که خیلی دارن بیشددتر ا  توانشددون فعالیت میینن که به روم 
مینندن و بهم محبت میینن... تا ه من هیچ سددالی بران تولدم اینجا نبودم که 

 اونا بدونن تولد منه...
 
   حاال بیا شمعتو فوت کن...خیله خ -
 
 باشه برو کنار... -
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 آر و کن... -
 

چشددمامو میبندم... خدایا تو بهترینا رو برام مینوان... تو نگرانمنی... به جان 
هردومون دارن  جر مییشددی...بهت اعتماد دارم... من هنو  ایمانمو دارم.... 

 آر و میینم تورو... و اینیه هرچی تو برام بنوان...
 

 چشمامو با  میینم... ترانه میشماره... یک ... دو... سه...
 

 هرسه باهم فوت میینیم... صدان جیم هردوشون به آسموناست....
 

به روم میشددده... خله... شددیشددده لپتاپم ا  اون ور  لبان ترانه تنها تصددویر رو
ب*و*سیده میشه... رنه ژش میمونه رو تصویر... با کف دست پاکشمیینه و 

 میشه... یه دستمال کاغدیم مییشه روش... تصویر واضح میشه... شیشه کدر
 
 نین دیوانه... من همینجوریم عاشقتم خله... -
 
 منم خیلی دوست دارم مامان... -
 
 ترانه... -
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دوست دارم مامان... دوست دارم مامان... خوش باش خاتون... منم خوشم  -
 به خوشیت بانو...

 
ان احسدداس عذاب وجدان کنم ا  اینیه پیشددت ترانه دیوونم نین... مینو -

 نیستم؟؟؟
 
بدونی  - بدونی خیلی عزیزن برام... مینوام  به  رآن آجی... فقط مینوام  نه 

میدونم که رفتی تا جلون سددرنوشددت من الم نشددی... تا سددد عشددقم نشددی... 
شت و  ست خواهی دا شی اندا ه ن من دو شته با میدونم که اگه یه رو  دختر دا

  در خوب و مهربون خواهی بود...براش همین 
 
منم دوست دارم ترانه... باهمه ن وجودم... دخترآرومم... خواهرمهربونم...  -

صبورم.... دوست  سفر  سنتم... هم شه همراهمم... رفیگ رو ان  ست همی دو
کت ترین  دارم... بیشددتر ا  اینیه حتی خودم بتونم تصددورش کنم... تو سدددا

 همدردمی...
 
 ه نفس...دلم برات تنه شد-
 
 منم... -
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 برگرد... -
 
 بهم و ت بده...  ندگی کن تا بتونم  ندگی کنم... -
 
 ببنت که دربه درت کردم... -
 
 تو منو دربه در نیردن.. من بارن رون دوشت شدم... -
 
 بیابرگرد  ندگی کنیم... -
 
 میام... به و تت... -
 
ندیت نینین... نفس اردالن و  - با... ه با خ   له  هت خی هاوشددم مینوان ب

 تبریک بگن...
 

 چشمان خود حنا هم خیسه و تی مینواد تصویرو جا به جا کنه...
 

 دوربین می رخه و هاوش غاهر میشه: سالم نفسی...
 
 سالم داد... خوبی؟؟؟ -
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 آره... تولدت مبار ... -
 
 مرسی... -
 
 امیدوارم بیست و پنج سالگی  شنگی داشته باشی... -
 
 شک خواهم داشت... با شماها بی -
 
 برگرد و بذار بیست و پنج سالگیتو  شنه کنیم... -
 
 دوست دارم که برگردم... -
 
 پس برگرد... -
 

 سر تیون میدم... خودمم نمیدونم معنیت تفییده یا تیذی ...
 

 با م دوربین می رخه... اینبار اردالن میشینه تو تصویر...
 

 لبنند میزنه: تولدت مبار ...
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 ... سالم...مرسی -
 
 سالم... خوبی؟؟؟ -
 
 اوهوم... -
 
 برنمیگردن؟؟؟ -
 
 شماها چتونه؟؟؟ گروه سرود تشییل دادین؟؟؟ -
 

دستت نزدیک میشه... یه دست گره مینوره میون پنجه هان شبیه به پنجه هان 
اونی که دوست دارم االن اونجا باشه... بغضم سنگین تر میشه...ا  و تی حنا 

وشددم مینوان بهت تبریک بگن این بغض تو گلوم جا خوش گفت اردالن و ها
شتم نگاههایی که رو ان آخر  ست دا سم اونا نبود... دو سمت میون ا کرده... ا
تو چشددمان سددیاهت لونه کرده بود وا عی باشدده... حرکتان خشددن اما پر ا  

 لطافتشم همینطور... دلم...
 

 ار اردالن...دستاشون که کنار میره ترانه شونه به شونه میشینه کن
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اینارو نمیدونم.... اما من مینوام  ن بسددتونم... بران این کارم باید  نمو ا   -
چه  ودتر منو ا   نه هر مانت لطف ک ما که مینوام  نه  مادر نم بسددتونم... ای

 خمارن دربیاره...
 

 بغضم دنبال بهانست... پیداش میینه... اشک میشه...
 
 تران؟؟؟ -
 

شو میندا ه پایین... د سنت سر شتان اردالنو چنه میزنه  ستت گه انگ یدن د
 نیست...

 
 آجی... -
 
 این چی میگه؟؟؟ -
 
 این به چنار تو کوچتون میگن... من دومادتم... -
 

 میندنم: تو خلی...
 
 مرسی... -
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 خواهت... تران راست میگه؟؟؟ -
 
 اوهوم... مینوایم رسمیت کنیم... -
 
 مبارکه عسلم... کی؟؟؟ -
 
 واییم تو مراسم خواستگارن و تی تومم هستی تصمیم بگیریم...ایناشو مین -
 
 این تصمیم شماست باید تنها بگیرینت... -
 
 نمیذاریم در بره نترس... همه باهم میگیرمت و تحویل  انون میدیمت... -
 
خدا نگو رو اینم نمیتونم روت  - گه... نفس تورو بذار ببینم چی می اردالن 

 شنم تنها و عزیزترین همنونم کنارم باشه...حساب کنم... مینوام رو  ج
 
 باشه تران... -
 
 گریه نین... -
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خانم شددددن  - بزرگ شددددن تران... دارن عروس میشددی عروسدددک... 
 آجی...مبارکه دخترکم...

 
 اشیت اشک نیست سیله...

 
نارم  - مه سدددال ک که این ه باش تو این رو ا... همونطور  نارم  یا نفس... ک ب

 بودن...
 
 همونطور که این همه سال تو کنارم بودن... -
 
 بیا... -
 
 رو  خواستگارن رو بهم خبر بده... -
 

 سرتیون میده: باشه آجی...
 

سیر کرده و دیگرن  ست اردالن ا  دیدم دور نمیمونن که ییی پنجه ن ترانمو ا د
 میره گوشه ن چشمت...

 
 اردالن باهات حرن دارم... -
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 بگو... -
 
 بیام میگم... -
 
 منت رتم مادر ن گرام... -
 

 مینندم...
 

 صدان مادر بزرگم ا  پشت در میاد: دخترکم؟؟؟
 
 جانم عزیز دل... -
 
 کار دارن؟؟؟ -
 
 نه بیا تو... -
 

 در با  میشه و اندام نشسته تو لباس خواب مو رش میاد تو...
 
 با کی حرن میزنی؟؟؟ -
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 با دوستام... با ترانه... -
 
 خیلی مونده؟؟؟ -
 
 چطور؟؟؟ -
 
 کارت دارم... -
 
 االن تموم میشه... بشین خسته نشی... -
 

 میشینه...
 
 ب ه ها من برم؟؟؟ مادر بزرگم کارم داره... -
 
 برو... -
 
 مرسی که یادم افتادین ... -
 
شدن که به یاد بیان... جات تو  لبمون امنه...مرسی ا  تو که به  - تو فراموش ن

 دنیا اومدن...
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 کوفت اونی بشه که مینوره... سهم کییم -
 

باشددده داد میزنه: خودم مینورم... نوش جونمم  بدون اینیه تو تصددویر  حنا 
 میشه... شیالتیه...

 
 نوش جون همتون.... ش  بنیر خداحافظ... -
 

و هنو  بغض من سرجاشه ا  اینیه ییی که دوست داشتم با اون صورت جدن 
 و االن نیست...و بدون لبنندش بگه تولدت مبار  صبح بود 

 
 جانم مامانی؟؟؟ چی شده؟؟؟ -
 
 خ  مینواستم بپرسم و ت دارن؟؟؟ -
 
 واسه تو همیشه... تا ابد... -
 
 مهمون دارن... -
 
 کی؟؟؟ -
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 نمیشناسم یه  ن... -
 

 لحنت طورن نیست که خیلی بشه رو اینیه نمیشناستت اعتماد کرد...
 

 ابرو میندا م... شونه میندا ه...
 
 خودت ببینت...برو  -
 

بلند میشددم... اسددترس دارم و دوسددت دارم اون  ن جرج بوش باشدده اما مادرم 
 نباشه...

 
 کجا؟؟ -
 
 برم ببینم کیه... -
 
 بیرون منت رته... -
 

 حاال دیگه میشه گفت مطمئنم که مادرمه که ا  ترس باباش نمیاد تون خونه...
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سمت  ضطراب میرم  کمد... فرار تا ابد امیان بی حرن و پر فیر و ماالمال ا  ا
نداره... شاید بتونم هفته ان یه بار جواب تلفناشو ندم... اما نمیتونم تا صبح دم 

 در تو سرمان استنون سو  استانبول نگهت دارم...
 

شال یشمی بافتمو سر میینم و پالتون مشییمو رو همون شلوار لی مشیی تن 
 ودآرایی ندارم...میینم... بران دیدنت نیا ن به گرفتن جشن و خ

 
نگاهی به چشددمان مطمئن مادربزرگم میندا م... چشددماشددو روهم میذاره و 
تفییدم میینه: خیلی خشددیلی نفس... نفس میبرن مثل همیشدده... به اون  ن 

 بگو مواغبت باشه و حواسشو جمب کنه که سالم تحویلت میگیرم...
 
 
 

شینی جلوش پارکه... شه نه ما شت سی پ ن  ن بیرون میام... ایدرو با میینم نه ک
 عادت نداره به پان کسی بره... من باید برم...

 
ستی که بعید میدونم  درت و بزرگیت  ستم که د سرم کامل نب شت  هنو  درو پ

 مال یه  ن باشه محتاطانه می سبونتم به دیوار...
 

جیم میزنم و فاصددله ان با وصدددال با عزرائیل ندارم... دسددتت لبامو چفت 
 میینه...
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 م نمیشه...باور

 
 مهندس... -
 

 چیزن رو که چشمم میدید عقلم باور نمییرد...
 

من تا چند د یقه ن پیت غصددده دار این بودم که چرا تو جشددن تولد مجا یم 
 نیست و خود وا عیت االن روبه روم بود...

 
صارن بود که هم ترس به جونم میرینت و هم دلمو به  میون دیوار و تن اون ح

 غوغا میاورد...
 

 تییم به دیوار بود و تن اون سپر دیده شدنم...
 

شونم... هلم داد عق  و با  شت رو  شت و گذا شو ا  رون دهنم بردا ستا آروم د
 دیوار ییی شدم...

 
 صدات درنیاد... -
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با م ترس داشددت خودشددو نشددون میداد و این در حالی بود که میدونسددتم این 
شده بیاد اینجا که منو سه یا ابیتم کنه... اونم بعد  همه راهو ا  ایران پا ن ب *و*

ا  یک ماه و نیم... و به خصددوص بعد ا   ولی که بهم داده بود؛ که هیچ آ ارن 
 ا  طرن اون یا هر مرد دیگه ان متوجه من ننواهد بود...

 
شاید... که  صبیت مییرد...بهت برخورده بود  شده بود و این ع شم  متوجه لر 

ن ا ش میترسیدم... هیچ حرفی نمیزد... تو من  ولشو نادیده میگرفتم و هم نا
صورتمو  یرورو مییرد و من  ادر نبودم بنونم حرفی رو که با  سیوت همه ن 

 دست خط چشماش نوشته میشد...
 
 
 

ست به این بود که  شت... اما همه ن حوا سرم گذا شو پایین آورد ورون  سر
سرش کمی شه...با کمی جلو عق  کردن   شالمو عق  تنت با تنم مماس نبا

داد... و ن سرشو رو سر خودم حس مییردم... چون مربعیت روبرون پیشونیم 
به  مان تجر بد رو داشددتم همز تا حس خوب و  نان هزار  بود...و من هم 

 مییردم...
 

 نفس عمیقی کشید: شامپوتو عوض کردن...
 

 نپرسید... خبر داد...
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ار  شددامپومو و تعج  هم به جمب حسددان همزمانم اضددافه شددد...اون تا م

 میدونست...
 

 و من حرفی بران گفتن نداشتم...
 
 دلم مینواد االن اینجا انقدر بزنمت که صدان سه بدن نفس... -
 

و این مرد مهندس مملیته... که کیلومترها راه اومده تا بهم بگه دوسددت دارما 
 نقدر بزنمت که صدان سه بدن...

 
هرچند که حقته...هرچند که ده رو  تموم تو بی خبرن و شددو  ولمون  ولی -

 کردن... اما خرد میینم دستی رو که کلفتر ا  نوا ش نسیبت کنه...
 

 ل*خ*تی به سیوت میگذره...
 

 و شاید ساعتی... که به ن ر من به اندا ه چند د یقه کوتاه به ن ر میاد...
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 تولدت مبار ... -
 
-... 
 
 بود... دلم تنگت -
 
-.... 
 
یده دریم  - یدن صددددات نفس م یا فهم خدا؟؟؟  ید  به ام الل مونی گرفتی 

 میینی؟؟؟
 
 مد...من..مد..مهندس... من... -
 
 ما االن تو شرکتیم؟؟؟ -
 
 ند..نه..-
 
 پس این مهندس چیه همه جا می سبونی بیخ خر من؟؟؟ -
 
 ببنشید... اما... -
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همراش کشیده میشم... اما سعی میینم  دستمو میگیره و مییشه... چند  دمی
دسددتمو ا  تو دسددتت دربیارم... میایسددته و خیره میشدده بهم... دسددتم هنو  تو 

 دستشه..
 
 میشه.. دستد... -
 
یه بار دیگه بگی دسددت به من نزن یا هرچی تو این مایه هاد تضددمین نمیینم  -

 بیا... بتونم جلون خودمو بگیرمو و اون کتیی رو که حقته بهت نزنم...
 

صددورتت جدن تر ا  اونه که بنوام حرفاشددو بذارم پان شددوخی... دنبالت راه 
میفتم... و این مرد همین االن گفت کهنرد میینه دستی رو که کلفتر ا  نوا ش 

 نسیبم کنه...
 
 
 
 
 

 به گارسون اجا ه نمیده که برام صندلی بیشه... خودش این کارو میینه...
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به روم میشددینه: گرمه ای نجا... چرا شدددالتو در نیاوردن؟؟؟ اینجام حجاب رو
 میگیرن؟؟؟

 
اینجا و اونجا نداره... این شددال ا  رون اعتقادم رو سددر منه... اعتقادمم همه  -

 جا همراهمه...
 

 ابرو میندا ه...
 

 و نه صدا و نه لحن من نیت و تندن نداشت...
 

مان رون جا بدون سددؤال کمی ش*ر*ا*ب  رمز میریزه تو  میز...  گارسددون 
بعدش سؤال میینه چیز خاصی میل داریم یا نه... ارسالن کمی آب بران من و 

 سفارشان ا   بل داده شدشو درخواست میینه...
 

 و من هنو  ساکتم وریتم  لبمو تون دهنم حس میینم...
 

دوباره خیره ن من میشده و بدون تعارن کنیاش میینه تک تک هر آن ه رو که 
 ر که سر من پایین بیفته...تو صورتم هست.. اونقد

 
 مادربزرگم گفت یه  ن بیرون منت رمه... -
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 انبار نوبت اونه که سیوت کنه...
 
 میدونست که شمایین؟؟؟ -
 

 سیوتت چیزن شبیه به تفیید معنی میده...
 
 همدیگه رو میشناسین؟؟؟ خیلی خیالت راحت بود... -
 
-.... 
 
 با من تماس گرفتین... ا  کجا؟؟؟ شما همین امرو  صبح ا  ایران -
 

 و گارسون که با یه کیک که شمب سبز روشه سر میرسه...
 

باورم نمیشدده همون عیی پسددرخاله ن رون ماگم رون کییه... و این یه کیک 
 شیالتیه...

 
بهت  ده نگاش میینم... امیان نداره یه کییو گرفته باشدده دسددتت و ا  ایران تا 

 اینجا آورده باشه...
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 رگتر ا  اونی بود که ساعتی پیت شمعشو خاموش کردم...سایزش کمی بز
 
 مهندس... -
 

 و این مهندس بی اختیار ا   بونم میزنه بیرون...
 

گارسددون شددمعو روشددن میینه... چا و و دوتا سددرویس کارد و چنگال رو میز 
 میذاره و میره...

 
 من... من... شما این کییو ا  کجا آوردین؟؟؟ -
 
 فروشی...چون تو بوتییان اینجا کیک نمیفروشن... طبیعتًا ا  شیرینی -
 
 ولی این خیلی شبیه اونیه که حنا و ترانه خریده بودن... -
 

 کیک شیالتی پنتن تو همه ن دنیا امیان پذیره...
 
 اما این عیس.. -
 
 عیس رون ماگتو دادم انداختن رو کیک... چیز عجیبی نیست... -
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 کار حناست؟؟؟ -
 
ترانه و حناسددت... کار خودمه... چون حنا رو با خودم نیاوردم که  پیشددنهاد -

 بنواد کار اون باشه...
 
 اما شما امرو  صبح ا  ایران با من تماس گرفتین... -
 
صف رو  بران پنتن - سم... فیر کنم یه ن صله ام راه افتادم تا به پروا م بر بالف

 ن شددمعتو فوتیه کیک شددیالتی کوچیک کافی باشدده... حاالم کم حرن بز
 کن...

 
 کمی تو بهت و سیوت نگاش میینم... با ابرو اشاره به یک میینه...

 
یه رو  بهم  هارم تو  بار چ نه.. فقظ بران  بدون حرن فوت میینم... کف نمیز

 میگه تولدت مبار ...
 

 و من بران بار اول جواب تولدت مبارکشو میدم: ممنونم...
 

 هوه مینوریم...کادو تولدن جا به جا کیک تو سددیوت بریده و خرده میشدده.. 
 نمیشه...
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و من تمام مدتی که سددر اون میز نشددسددتم فیر میینم که تا به حال کادو به این 
به سددمب و  که نبض  لبمو ا  تو دهنم  کادو تولدن  هیجان انگیزن نگرفتم... 

 ن رم برسونه...
 
 
 

  دم  نان راهی عمارت پدر بزرگم هستیم...
 
 بزرگم ا  کجا میشناستتون؟؟؟میشه بگین مادر -
 
من سدده هفته پیشددم اومدم اینجا... به دیدن پدربزرگت رفتم... مادربزرگتم  -

 اومد تو رستوران باهم نار خوردیم... ن خون گرم و مهربونیه...
 

 و آدمی که تعج  پشت تعج  غافلگیرش میینه راهی جز سیوت داره؟؟؟
 

حاال فاشددو حالجی کنم...  تا حر گذره  هان  کمی می له  یل پی میفهمم دل
مادربزرگم و اصرارش به این که کسی تو  ندگیم هست یا نه... کسی رو دوست 
دارم یا نه... حاال میفهمم معنی ضددرب المثال  صدده هایی رو که ا  عشددگ و 
سنتیاش میگفت... اون باعث شده بود اونا فیر کنن من ا  عشگ نافرجام فرار 

 کردم...
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 اخته... چاق شدن...سرمان استانبول بهت س -
 

نگاهی به خودم میندا م... خودم متوجه پف بدنم شدم... و این ییی ا  عارضه 
 هان  رص اعصابیه که مینورم... ولی لو ومی نمیبنم که بگم...

 
 شاید... -
 
 یعنی عوارض اون  رصایی نیست که مینورن؟؟ -
 

 ییی نیست بگه تو که میدونی مریضی میپرسی؟؟؟
 

 کدوم ا  ما دونفر ا  اون ییی انت ار نداره که جواب حرفاشو بده.. امرو  هیچ
 

به سددداعت بی ن یررون م ت  به رم میایسددته.. نگاهی  نزدیک در خونه رو
شو کنیاش کنم... هیچ تغییرن نیرده...  صورت صت میینم  میندا ه... و من فر

شه... با هم سالن با همون چهره ن مردونه و  منت با کمی ته ری ون همون ار
چشددم و ابرو و موهان مشددیی... با همون هییل طعنه  نت به هرکول افسددانه 

 ها....
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سم تا تو یه  - صبح پروا  دارم... میتونم تا اون مو ب همینجا وای ساعت چهار 
 دل سیر نگام کنی..

 
خجالت نداره... اما تعج  چرا.. تعج  ا  اینیه یه آدم خیلی باید خل باشدده 

طی کنه تا بیاد چیزن نزدیک به دو ساعت با ییی باشه که مسافت دو تا کشورو 
 و به اندا ه ن انگشتان یه دست جمله بگه و بعد برگرده...

 
 نگام به نو  نیم بوت چرممه که داره برفان  یر پامو  یرورو میینه...

 
 برو تو سرده سرما مینورن... اون و ت منم و پدربزرگت... -
 
 نمیدونم چی باید بگم... -
 
 م نیسددت چیزن بگی... فقط بزرگ شددو ... و تو مشددیالتت  بل ا  فرار ال -

 بشین فیر کن شاید راهان بهترن بران حل و فصل مسائل  ندگیت باشه...
 
-... 
 
 خواستی برگردن اونجا خیلیا منت رتن... -
 

 سرمو بلند میینمو نگاش میینم...
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 مواغ  خودت باش... -
 
- ... 
 
 خداحافظ... -
 
- ... 
 
اون که میره... و من که تو سددیوت انقدر مرد شددد   م*س*تونی رو نگاه  و

 میینم تا ا  برد دیدم محو بشه..تا با صدان مادربزرگم به خودم بیام...
 
 
 

و اون مرد امش  اومد... منو ن *و*سید... موهامو بو کرد... بهم فحت داد... 
ر من گفت دلت برام تنه شدددده...تو تاکسددی جلو ننشددسدددت... عق  کنا

نشست... در رستورانو برام با  کرد... خودش برام صندلی کشید...برام جشن 
گرفت... باهام  هوه خورد... بهم کادو نداد... منو رسددوند خونه... مواغبم بود 
شین  شم که ما سمتی نبا شدن ا  خیابون من  سر ننورم که مو ب رد که رو برفا 

 میاد... و رفت...
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 کمتر ا  بیست تا جمله همه ن این کارارو کرد...تو کمتر ا  چند ساعت و با 

 
 و تی میرفت شونه هاش آویزون و سنگین نبودن...

 
 درو با  میینم و میون چارچوبت میایستم...

 
 سیل یه عالمهحس رو حس میینم که سیلی میشه تو صورتم...

 
 سه شنبه ست امرو  و میدونم که باید ترانه تا عصر بیرون ا  خونه باشه...

 
 من تا ش  فرصت دارم که خلوتی داشته باشم با خودم و با این دل دیونه... و
 

سایی که دلم  ستم... وا  ک ست که من مرد دور موندن ا  خاطراتم نی شیی نی و 
 تو گرو خوشیاشونه...

 
 
 
 
 
 من گفتم که دخترمو بهت میدم؟؟؟ -
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 هر دو ا  جا میپرن و ا  هم فاصله میگیرن...

 
 دوتا هنو  محرم نیستن... این

 
 و من ه دلیل این نزدییی بیت ا  اندا ه رو نمیدونم...

 
 غیرتم درد گرفته...

 
 اما دلم مینواد با صدان بلند بزنم  یر خنده...  یافه هاشون دیدنی شده...

 
 دست اردالن میره پشت گردنت و با اون چشمان ور لنبیده  ل میزنه بهم...

 
ت... کمی بهت... و کمی خجالت چاشددنی جیم فرا ترانه بعد ا کمی سددیو

 صوتت میینه...
 

 دستاشو ا   یر ب*غ*لم رد میینه و حلقه میینه دور شونه هام...
 

 آخ که هنو  بهت نرسیده دوباره باید ا ش جدا بشم...
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 گریه هاش تمومی نداره...
 
 
 
 
 

م نو راهی کناردالن که پا میشدده بران رفتن رو میینم به ترانه: میشدده من اردال
 امش ؟؟؟

 
نگاه گنگشددو جواب میدم: ا  فردا مال مال خودت... همین امشددد  چند تا 

 جمله دارم با دومادم... همینطورن که نمیشه دختر بدم دستت...
 

 لبنندش ا  من دل میبره...
 

 با اردالن چه میینه؟؟؟
 

 دسدددت درا  میینه سددمت اردالن: پس این تو اینم مادر نت... منم برم کمی
 درس بنونم...

 
 ایندختر آروم میتونه هر پیل تنی رو با نا  صداش به  انو در بیاره...
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شه اون مردن که  سه که این اجا ه بهت داده که اون با شان و اردالن چه خوش 
 اجا ه ن گرفتن دستان غریفشو داره...

 
دسددتشددو میگیره و انگار نه انگار که یه سدداعت پیت م شددونو گرفتم و اونا 

 کشیدن... ب*و*سه ان رو انگشتان کشیده و سفیدش میذاره... خجالت
 

 و آیا این مرد منو نمیبینه؟؟؟
 
 شبت بنیر گلم... خوب خواب... -
 

سددرفه ان میینم که عمدًا نهایت سددعیمو میینم که متوجه مصددنوعی بودنت 
 بشن...

 
ست ترانه که ب شاره میینم به د شوخی واربا ابرو ا شون که میاد رو من د  ان رنگا

 بار دوم  یر لبان اردالن گرم شده...
 

اردالن بلند میننده و دسدددت ترانه رو ول میینه: بابا تو با یه گردان برادر  ن و 
 پدر ن برابرن میینی مادر ن جان...

 
 شوخی بی من ورش خنده رو ا  لبان ترانه پر میده...
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ه اسمو بغم مهمون همیشگی این رو ان کمنه... کمی با این شوخی بیشتر حو

 مهمونم میدم...
 

 اردالن متوجه میشه و خنده ن خودشم  هر میشه رو لباش...
 

 سر پایین میندا ه: ببنشید... من ور بدن نداشتم...
 
 میدونیم... اشیال نداره... -
 
 
 

ومن اعتقاد راسددخ دارم مرد اونی نیسددت که اشددتباه نینه... مرد اونیه که پان 
 عذر بنواد بابت  لبی که شیسته... اشتباهت وایسه...و گاهی

 
 و مرد اونیه که  لبایی که میشینه ا  رون عمد نباشه...
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 سرش پایینه و هنو  بابت اون شوخی حال خودش گرفتست...
 
 شوخی بود تموم شد رفت... -
 
 وا عًا من ورن نداشتم... -
 
ستت بود - شمات کف د شتی... وگرنه االن چ ... اما مام میدونیم من ورن ندا

همین شددوخی خیلی حرفا دارهد خیلی جا داره واسددده فیر کردن... اردالن ما 
مان دارم من...  نه اولم بیشددتر ا  صددلح آخر ای به ج ناریم...  عارن  باهم ت
حواسددتو خوب جمب کردن؟؟؟ میدونی با کی دارن راه تو جاده میذارن؟؟؟ 

 اال پایین میینهدخترن که اون تو میدونم االن به جان درس خوندن اتا شددو ب
پدر نداره.. من نمیدونم چی بهت گفته... ولی پدرش به دست برادر ناتنیت که 
باشددده برادر تنی من کشددته شدددده... علت اون  تلو نپرس که چیزن عایدت 
نمیشدده... ولی بدون که هسددت... بدون که برادر ما دوتا به خاطر همین  تل به 

شددد... تعجبم نداره... تو  دسددت مادربزرگمون و خواسددت عموهامون اعدام
 ندگی ما اتفا ان عجی  انقدر  یادن که این ییی جلوشون هیچ چی نیست... 
که  یدونم  ندارم... م مادرشددم من نمیتونم چیزن بگم چون حقشددو  در مورد 
میدونی تو همین شددهر داره کنار یه مرد دیگه که ترانه رو  بول نیرده  ندگیشددو 

یه دنیاسددد نه.. یه نفس... همین االن خودت میینه... اردالن االن  یه ترا ت... 
گفتی که با یه گردان پدر و برادر  ن برابرن میینم... پس حواسددتو جمب کن... 
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که اگه رو ن چشددمان ترانه خیس میشدده بابت این باشدده که ا ت دوره یا دلت 
برات تنه شددده... نه بابت اینیه اشددتباه کرده که همسددفرت شددده... میدونم 

ن مینوام بهت هشدار بدم که لیلی و نرگس و مرضیه و و و وبران میدونی اما م
گذشته ان... بران دوران جاهلیت... تو دارن مسئلیت خواهرمو گردن میگیرن 
پس بهتره ا  پسددت خوب بربیان...و گرنه اردالن به همون خدایی که چیزن 
شو ا ت میگیرم... شی سم تقاص هر  طره ا شته   ست دادن برام نذا  بران ا  د
شه که دارن با اطالع کامل میان تو این میدون... اگه یه رو  ثروت  ست با حوا
شونت میدم که با  سیله ن چزوندنت اونو ت ن سی اونو بینی و خودتو یا بی ک
شم  یه گردان برادر و پد ن برابرن نمیینم بلیه خیلی خیلی ویرانگرتر ا  اونا می

... 
 

م به نگاهی که معنیشددو عمیگ و بی حرن چشددم دوخته بهم... چشددم میدو 
 نمیدونم...

 
 بی دلیل نیست که جونت بران تو در میره... -
 

راه میفته سددمت در... من دنبالت نمیرم... برمیگرده و تو همون فاصددله ن دو 
 دمیمون یه لبنند مهمونم میینه: من باید خیلی مواغ  رفتارم باشددم... تو 

مثل آب خوردن تو چشددمات  میتونی برام خیلی خطرنا  باشددی... اینو میشدده
 دید...
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 خوبه... -
 

 سر تیون میده: خیلی خوبه... خوش به حال ترانه...
 

 دوباره عق  گرد میینه...
 

باره برمیگرده: ترانه رو شددناختم و  به در که میرسدده  بل ا  اینیه با ش کنه دو
شک نین  ضیه دیدمت...  شدم... میون اون همه لیلی و نرگس و مر شقت  عا

 دونم ا  خودمو ا   ندگیم چی مینوام...االن می
 

 سر تیون میدم: امیدوارم...
 
 خداحافظ... -
 
 به امید دیدار... -
 
 
 

گان  هومون خلوت میینیم... من براش  ما با  تا صدددبح  نه  و من و ترا
 مینونم...اون برام حرن میزنه... هر دو کمی گریه میینیم...
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 و ما تا ابد خواهریم...

 
 همدردیم...

 
 سیم...مون

 
یعنی این مرتییه یه امرو ه رو نمیتونست بهت مرخصی بده؟؟؟ نمیگه شاید  -

ساعت دیگه اونی که مینواد در این  شن؟؟؟ خوبه ییی دو  شته با خونه کار دا
 خونه رو بزنه بگه منو به غلومی  بول کنین خود الکردارشه...

 
 آجی... -
 
شتباه کردم که  چیه؟؟؟ چه لوسم میشه... دروغ میگم؟؟؟ - اصاًل من ا  اول ا

جلوتو نگرفتم که برن و منشیت بشی... اینجورن االن مجبور نبودم دو دستی 
 تقدیمت کنم بهت... واال...

 
 شوخی میینم باهاش... اما دلم خونه...

 
 میننده به شوخیم... اما دل من گریه مینواد...
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ان فیرو ه ان محشددرش  حنا با اون لباس ده سددانت باالن  انو و آسددتین حلقه
 غاهر میشه وسط آشپزخونه...

 
 من یه رو  اون گیسان المص   رمز فرفریشو میینم...

 
اسددتعداد خارق العاده ان داره تو خشددیل کردن چشددمان آبیز المصددبتر ا  
موهاش با یه مداد مشددیی و کثیف کارن... آرایت کثیف چریوشددی میینه این 

 بشرو..
 
شو تران... دو ول کن ب مو... البد دلت - ضر  شده دیگه... بدو برو حا نگت می

 ساعت دیگه مهمونات میان تو هنو  کارن نیردن...
 
ش   - شاءالله هاوش خان  راره ام سابی عروس کردن... ان  عوض اون تو ح

 دوباره دوماد شن؟؟؟
 

با دسددت محیم میزنه به با وم که دردش تا کتفمو عاجز میینه اما  بونم به یه 
 ه...آخ با  نمیش

 
 بهت گفتم ا  و تی من شوهر کردم تو خیلی روت با  شده؟؟؟ -
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ترانه ا  آشددپزخونه میزنه بیرون و حنا تییه داده به ین ال  ل میزنه بمنز ر حال 
 چیدن میوه ها تو غرن مسیز خودم عاشقت...

 
 بی ن یره این غرن...

 
 میوه سماور و چک میینم و میرم سراغ شیرینی... شیرینی خورن ست همون

خورن رو میذارم جلوم و هنو  و ن نگاه حنا رو ا  پشددت رو شددونه هام حس 
 میینم...

 
یدم... من موندم فقط چرا انقدر  به عمرم خر که  این غرفا گرونترین غرفایین 

 سنگینن...
 

ترانه  سددم خورده که با خودش میبرتشددون... و آیا جون من در مقابل خوحالی 
 دخترکم ار ش داره؟؟؟

 
 حنا؟؟؟ چرا اونجورن نگام میینی.... چیه -
 
ست  - سه ماه تموم د ست  شتی... دو رو  دیگه عیده و تو در شه برگ باورم نمی

 هممونو گذاشتی تو پوست گردو... برنمیگشتی عید  هرم میشد...
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ال م بود این پوست گردوئه...  یادن خودتونو ا  تک و تان  ندگیتون انداخته  -
 رن مییردین...بودن...  یادن حس فداکا

 
تو هنو   رص مینورن... ارسددالن پوسددتمونو کند تو این یه هفته... پاچه ن  -

سه خودش... بدبنتی  شده بود وا ستت در امان نبود... هاپویی  هیچ کس ا  د
دسددت ا  سددرمونم برنمیداشددت... یا اینجا پالس بود یا خونه ن ما... به امید 

 بشنوه...اینیه  نه بزنی صداتو ا  بلندگون تلفن 
 
 بحثو عوض کن حنا... -
 
 با فرار چیزن درست نمیشه نفس... دلت گیرته... چشمات حرن دارن... -
 
 میدونم با فرار چیزن درست نمیشه... منم نمینوام چیزن درست بشه... -
 
 پس.. -
 
گفتم بحثو عوض کن... حدا ل حاال که دو ساعت دیگه مراسم خواستگارن  -

ین مراسددم نه پدر داره نه مادر... مسددنرسددت... منز خواهرم شددروع میشدده و ا
 بیست و پنج ساله بزرگتر بیست و دوسالمم...
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 ا  پشت دستاش حلقه میشه دور کمرم...
 
باشددده بحثو عوض میینیم... من هنو م دلم تنگته نامرد... ما عادت به این  -

ن تو م همه دورن نداشتیم... تو بزرگترین دختر بیست و پنج ساله ان هستی که
 عمرم بیست و هفت سالم دیدم...

 
 
 

و من دلم هنو  تنگه تک تک آجران این خونه و تک تک سددلوالن آدمان این 
  ندگی سگیه...

 
 
 

سته وراج تر ا  نگاه اردالنیه که رون مبل  ش سالنی که رون مبل تیی ن نگاه ار
 دونفره کنار هاوش نشسته...

 
باشه که بنواد همراه برادرش بره بران خواستگارن...  هرگز فیر نمییردم مردن

اما امرو  یادم افتاد که این دوتا برادر هم اگرچه استاد نریمان یا اییاشون دارن... 
اما هیچ کس بران اردالن ارسددالن نمیشدده... هیچ کسددم بران ارسددالن جان 

تا باشددده... حتی اگر اسدد هاوش خیلی برادر  د اردالنو نمیگیره... حتی اگر 
 بزرگترشون تو این مراسم باشه...
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 نگاهت گویا تر ا  اونه که بشه خودمو بزنم به نفهمی...

 
اردالن حتی یه  طره ام عرق نیرده... ساکت و محجوب ونشسته... ولی سرشو 

 ننداخته پایین...
 

 شاید خواهرم  راره خوشبنت بشه با مردن که محیمه اما و یح نیست...
 

رون من نشسته شوخیان جالبی بلده... در صورتی که این مرد جدن که روبه 
 االن درست به اندا ه ن یه مرا   سر جلسه امتحان نهایی جدیه...

 
 ان مرد امش  اومده اینجا تا مقدمات مهم ترین اتفاق  ندگیشو فراهم کنه...

 
 
 

 حنا با کلی مسنره با ن ترانه رو راضی کرده که چان بگیره....
 

 اشتم که حتمًا ترانه این کارو بینه...من خیلی اصرارن ند
 

 اما خ  ترانه معتقده همه ن مزه ن ا دواج به همین مسنره با یاشه...
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سه اینیه  سورژه وا شه یه  ستت مو ب تعارن کردن چان می میگه بعدًا لر یدن د
حرفی بران گفتن داشددته باشددن... میگه اگه تونسددتی سددینی چایو خالی کن رو 

 کلی اسباب خوشی میشه تو شبان تنهایی...پان اردالن... میگه 
 

و من فیر مییردم اینا تنها تجربیاتین که حنان سددبک مغز تون نزدیک به یک 
 سال تفهلت کس  کرده که بنواد منتقلشون کنه؟؟؟؟

 
 چایی رو که تعارفم شده برمیدارم ...

 
 خواهرم عجی  پرن نا ن شده تو اون لباس آبی...

 
شتم االن ی ست دا شه به جان این فنجون و من دو ستم با ستر د ه لیوان بزرگ دل

 مافوق شیک...
 

با  گه رو  مدی یه دوسدددت داریم چشددم ه ما ا  این ما آد هدن  یدون  و من نم
 لوکسیاتمون در بیاریم چیه...
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نسرین جون و اردالن اصرار دارن که جهیزیه نمینوان... میگن خونه ن اردالن 
 آمادست بران  ندگی...

 
یا ما من احت ندگی ا یه مرد و تو   خالی  جان  نه  که خواهرم حس نی ج دارم 

 مجردیت...
 

باید خونشددو خالی کنه...  مان د یگ  حرن آخر حرن من میشددده... اردالن 
 مراسمم به من بگه تا من بتونم جهیزیه ن خواهرمو تهیه کنم...

 
 مهم نیست که آه در بساط ندارم...

 
 داش میدونه وام گرفتم...شاید ا  شرکتی که هاوش هنو  من ا  کارمن

 
 شاید تا اون رو  این خونه به فروش رفت...

 
 من خسته ام ا  اینیه سعی کنم همه چی سرجاش باشه...

 
 گاهی  ورم نمیرسه...

 
 دلم مینواد وایسم و دست رو  انوهان خستم بذارم و بگم دیگه نمیتونم...
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 حیف که من حگ نتونستن ندارم...

 
ست بیارن..  شاید گاهی ال مه چیزن ست بدن تا چیز دیگه ان رو بد رو ا  د
 هرچیزن یه  یمتی داره...

 
شم و چوب حراج بزنم  سان ترانه اینهیه من این خونه رو بفرو شاید  یمت ح

 به خاطراتی که توش شیل گرفته...
 

که  قدر  نه ن من هرچ خاطراتت خوب و خوش تو سددی با  بد میتونه  تا ا ارس 
 مینواد جا اشغال که...

 
ان خوبی که تو وجود ترانه جوونه خواهد  د ار ش اینو داره که من کمی حسدد

 نرمت نشون بدم تو داشتن یا فروختن این خونه...
 
 
 

صورتم... انقدر  ضان  سره با ن میینه تو تک تک اع سر سالن  وهنو  نگاه ار
عاجزه تو جمب کردن نگاهت که چندتا متلک جانانه هم نسددبیت میشددده ا  

محبوبم... تو بحثان مربوط به مهریه و مراسددم هیچ ن ر طرن اسددتاد همیشدده 
 درخور توجهی نداداه...
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و من شدددیدًا حس میینم که نیا  دارم با انگشددت اشدداره و وسددطیم اون دوتا 
 چشماشو هدن بگیرم...

 
 
 

 هنو  رنه آسمون آبی آبی نیست...
 

لم با باد .. شاسرما  لقک میده تن سرماییمو... لباسم کمه و لر  میشینه تو تنم.
هم آغوشددی میینه و این ور واون ور میره... کالفم می کنه صددددان آمینته با 
شم.. ولت کن بذار بره...  سته می شم... ا  کلنجاررفتن باهاش. خ بادش تو گو
اونی که باید بره باألخره میره...هر چه  ودتر بهتر... با ن موهام  ابل تحمل 

 تره...
 

و  اهالی این ویال تو خواب نا ن من بران فرار ا  صبح کله ن سحره و و تی هن
 کاب*و*سام  دم بیرون ا  اتا م...
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سیافه  ستم و یه ن ش شنه نن شیمونم ا  اینیه چرا تو همون ایوون   و من حاال پ
سرما  ستامو با گرمان تنت بگیرم...  سرمان د ست تا  ستم نی شمزه تو د ن خو

 گرفتم بس که گوژ کردم...داره پدر استنونامو در میاره...کمر درد 
 
 
 

به تنم لذت بنشددده... و نتیجه ن یه کاپشددن مشددیی  گرمایی که میشددینه 
 خوشبوئه... کاپشنی که دیرو  تو تن ارسالن دیدم...

 
صددورتمو یه ورن میینم و اول دسددتان  ویشددو میبینم... که رگان سددبز روش 

 خیلی رگه...
 

....نگام میره باال و میشینه تو و من میدونم که این دستا گرمان نوا شگرن دارن
 نگاه نوا شگرش...

 
نفس عمیقی مییشه... و من حاال میدونم که مار  شامپومو با این نفسا حدس 

  ده...
 

در حالی که نفس گرمتر ا  گرمان دستاشو فوت مینه تو گوشم توبینم میینه: 
 تو این هوا اینجا چی کار میینی؟؟؟ هنو  سگا ولن این اطران...
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سی شاید کمی خوشایند تر ا   لقلک مجبورم میینه گردنمو  ح مثل  لقلک... 
 کج کنم... متوجه میشه و عق  مییشه...

 
 و خوبه که این مرد تصمیم نداره با استفاده ا  نقطه ضعفام منو اغوا کنه...

 
 و هنو  دستاش رون کپاشنه... همون کاپشنی که االن رو شونه هان منه...

 
 بپوشت... -
 

باال  اطاعت به روم میایسددته و  یپشددو  میینم... خودش کمیم میینه... رو 
 مییشه...

 
و من نمیدونم دلیل اینیه خودم این کارو نمیینم چیه... و من طبیعتًا ا  سددده 

 چهار سالگی به بعد باید یاد گرفته باشم  یپ لباسمو باال کیشدنو...
 

 من االن دلم کمی گریه مینواد...
 

ان که تون اون تیشددرت ضددنیم و  یر کاپشددن سددبز  شدداید رون همون سددینه
 ور شی بد جور داره بهم دهن کجی میینه...
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شددرم آوره اما حرصددم میگیره ا  این که نمیتونم این کارو بینم... من متنفرم ا  
 اون سینه ن پهنی که مال من نیست...

 
نو مو این مرد نمیدونم تا کی  صددد داره همینجورن مثل بت ابوالهل بایسددته و 

 تماشا کنه...
 

و این مرد بته... این هیبت بعیده مال یه الهه ن  درت نباشده بی شدک... و من 
 شک ندارم که الهه هان یونان باستان چیزن شبیه به این مرد بودن...

 
 مجبورم چیزن بگم گویا... تا نگاه پوارو وارشو ا م بگیره...

 
 ببنشید... -
 
 چیو؟؟؟ -
 
 اب بیدارتون کردم... اینیه  ابراتون کردم...اینیه احتمااًل ا  خو -
 
 بیدار بودم... رو ایوون بودم و تی میومدن اینجا... -
 

هه ن  ید  دن ال نه تو د ته و همراهیم میی یایسدد نارم م ندم جواب داده... ک ترف
  ندگی... آب... این آب به منلو ات اطرافت  ندگی داده...
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 خوشحالم... -
 
 ا  چی؟؟ -
 
نیه کم کم میتونم رو اعتمادت حسددداب کنم... ا  اینیه که میبینم مثل ا  ای -

  بل بابت اون اشتباه به روم نمیارن که میتونم موجود ترسناکی باشم برات...
 

ا  یادآورن اون اتفاق شدداید آب جوشدده میدوئه رون مویرگان پوسددتم به جان 
 خون...

 
 من بابت اون رو  متفسفم... -
 
-... 
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  بنشددیده نشدددم... ولی لطفًا سددعی کن ییم درکم کنی... اون میدونم هنو -
رو خیلی  بون درا ن کردن... خ  نباید میشد اما شد...تو برام دختر جذابی 
مت میون  تان گرفت مارسدد که تو بی بودن... چرا دروغ... ا  همون رو  اولی 

 نبا وهام تا مانب حملت بشم به اردالن و هاوش دلم ییم پی حسایی بود که او
شدد  لمسددشددون کرده بودم... مطمئنًا خودتم میدونی که فیس و اندام خیلی 

 جذابی دارن...
 

و من سالهاست که این وا عیت سیاه رو میدونم... که من بران محارمم میتونم 
جذاب باشددم... من انقدر جذابم که پدرم نتونه حسدداشددو کنترل کنه... نتونه 

غال  بشددده...هه هه من  نه هاش بهشددون  بایی بادرا انقدر جذابم... چه  ی
 شددتی...چیزن که شدداید همه آر وشددو دارن... و بزرگترین آر ون من اینه که 

 کاش میشد کبریت بیشم و دودش کنم بره هوا...
 
تو هنو م سددعی میینی خیلی منو نگاه نینی... فیر نین نمی فهمم... لطفًا  -

ست ا  پا خطا نیردم. ..اون و ت اگه من ببنت... حدا ل تا جایی که دوباره د
 با م اشتباه کردم گردنم ا  مو بارییتر... بزنت...

 
ما  گاه تو اون چشدد هاسدددت ا  ترس خودم ن مدت که من  نه  یدو و این مرد نم
نمیینم... سددابقه داره چشددمان من تو رسددوا کردن... تو لو دادن... تو بی آبرو 

 کردن دل بی اره...
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 این دل بی اره... ید طوالیی داره این المص  تو با ی ه کردن
 
نمیدونم سددیوتتو چی معنی کنم... سددیوتت یه کتاب حرفه... اولین آدمی  -

هسددتی که تو  ندگی عاجزم کردن... انقدر تنس و محیمی که آدم و تی ا  
شه نمیتونه خردت کنه... اما  شه حس میینه چیزن جز تی صبانی می ستت ع د

صه دلم عجی  شن شماتو خیس میینی من ییی به  ه*و*س چوبه ن  و تی چ
 دار میینه به جرم  تل...

 
 
 

 و این مرد هنو  درگیر شیایتیه که ارمیا ا ش کرده...
 

 دلم مینواد باور کنم که دلت هوان چوبه ن دار میینه با چشمان خیس من...
 
 
 

دسددتی که ا  تو جی  شددلوار گرمینت درمیاد و میشددینه  یر چونم به رنه 
 آتیشه...

 
 نگام کن... -
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 یینم...نگاش م

 
سته  شی سو ندن تتمه ن  ستاش بران  ستی میینه با آتیت د نگاهت که همد

 هان  لبم پر ا  تمناست...
 
 تو این چشا رو ا  کجا خریدن؟؟؟ -
 
 
 

لبنند نمیدونم به چه حسددابی میشددینه رو لبام... بی شددک این مرد ترانه ن 
 منصورو گوش داده... به ابهتت نمیاد...

 
 مذابت میگه کنترل کن اون خنده رو ...نگاه انباشته ا  مواد 

 
 ل  میگزم تا خنده بره...

 
دندون من که میشینه رو ل  پایینی باعث میشه چشماشو جورن ببنده که حس 
سارت دندونم  شو می رخونه لبمو ا  ا صورت شه... در حالی که  کنی درد میی

 آ اد میینه... دستت گرمتر شده...
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 مین دریاچه ن خزر روبه رومونه...ولم میینه و نفست شاید به عمگ ه
 
میدونی من هر صد سال یه بار شاید عذر خواهی میینم؟؟؟ اونم ا  کسایی  -

 که برام خیلی عزیزن؟؟؟
 
-... 
 
میدونی چرا دارم ا ت عذر مینوام؟؟؟ چون حس میینم من شدم شبیه اون  -

کرده  توبی ناموسی که نمیدونم کیه و چی کار کرده که مرد جماعتو تو چشمان 
یه حیوون... درکت میینم... چون یه رو  یه  ن د یقًا همین کارو بامن کرد... 
باعث شددد  نا برام بشددن آلت لهو لع ...کسددایی که فیر کنم سددزاوارترین جا 

 براشون رخت خوابه...
 

 کمی سیوت میینه...
 

 شاید کمی کمتر ا  یک ربب...
 

 یه نفس عمیگ مییشه...
 

 دارم تو خلسه ن این سیوت... و من حس خوبی
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سال  ساله بابامو بر  د... جورن که ا  هون  ست و دو  سالم بود که یه  ن بی ده 
دیگه دیدن بابام شددد یه آر و... دوا ده سددالم بود که ا  پشددت در نیمه با  اتاق 
پدربزرگم شددنیدم که تو رخت خواب همون  ن سددیته کرده و جابه جا تموم 

دم... هرگزم سددعی نیردم بفهمم...اون خودش این راهو کرده... دلیلشددو نفهمی
 انتناب کرده بود... بعدش میدونی چس شد؟؟؟

 
سنگینی نگام نگاه یخ  شونه ن ا  کجا باید بدونم...  شاید به ن نگاش میینم... 
 دشددو که تا چند د یقه ن پیت طعنه میزد به گرمان جهنم مییشددده سددمت 

 خودم...
 

حت میینم با دیدن نگاه ماتم دوباره کمی گرم و شدداید من اشددتباه میینم که 
 میشه...

 
 دوباره دست درا  مییه سمت صورتم... انگشت مییشه رو گونم...

 
معنی لبنند  *ث*ا*ن*تی که میشددینه کنج لبت رو نمیدونم... این خنده 

 خیلی آشغاله... مثل  نان روسپی دلبرن بلده آخه...
 
 ا اینجورن پریده رنه نباشن...حاضرم همه چیمو بدم ولی این گونه ه -
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 سرم پایین میفته...
 
و تی نو  دماغت  رمز میشددده اینجورن ا  سددرما... و تایی که بلند بلند  -

مینندن...یا و تایی که عصبانی میشی و دور چشمات  رمز میشه دلم مینواد 
سی هم ین جایی  شنا سه... می ست خدام بهت نر وردارم ببرمت جایی که د

 رو؟؟؟
 

که عق  میذارم گویا براش حیم هشدار داره... دست تو جی  کاشپنمو  دمی 
 میگیره...

 
 نرو... -
 

 و من نمیدونم دلیل اینیه اجا ه میدم انقدر راحت لمسم کنه چیه...
 

کمی آروم میشدده... به منم مجال میده کمی ا  جو حسددایی که بی پروا به  بون 
 آورده بیرون بیام...

 
نارو - یدونم چرا ای پدربزرگ  نم هت میگم... ولی میگم... ییم آبرون  ب

شدیم دربه در... چون پدرم دارو  شد وبعد ا  اون رو  ما  سم با ی ه  شنا سر
ندارشددو  ده بود به اسددم اون پتیاره... حتی خونه ان که ما توش بودیم... رفتیم 

http://www.roman4u.ir/


 1245 ستیدر جگر خار

 یر بال و پر پدربزرگم... نذاشددت بهمون سددنت بگذره... نذاشددت کمبودن 
اما هیچ و ت نتونسددت  خمی که تو سددینه ن من نشددسددته بود و  حس کنیم...

درمون کنه... ا  همون شددبایی که صدددان گریه هان مامانمو میشددنیدم... ا  
همون رو ایی که اردالن بینبر ا  همه جا سراغ باباشو میگرفت...  ن برام شد 

سلوالم لمس میینم که بران تو هم مر شیطان... حاال دارم با تک تک   دسنبل 
شون داد اون  ن و خیلی  سمه... اما من یه  ن جز مادرم دیدم که ن شیطان مج
ست... دلم مینواد تو هم  شن اما اون نی شیطان با ست پرورده ن  شاید د  نا 

 ببینی که همه ن مردا  اییده ن شیطان نیستن...
 
 
 

 و این مرد نمیدونه که بران من شیطان مجسم فقط پدرمه...
 

 ادن تو  ندگیم هستن که به چشم بد نمیبینمشون...نمیدونه که مردان  ی
 

 نمیدونه که من فقط ا  مردا می ترسم...
 

 نمی دونه که من فقط خالیم ا  اعتماد...
 

 و پرم ا  حقارت...
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و نگاه حنا و هاوش نشسته تو آشپزخونه خیلی چرته و تی من همراه ارسالن ا  
 .تو میام و کاپشن گرونتر ا  گرونت تو تنمه..

 
 این خوبه؟؟؟ -
 
 خ  حاال مینوان خودت چی کار کنی؟؟؟ -
 

هم  مان با براندا  کردن مدل لباس جواب حنا رو میدم: چی کار باید بینم... 
 میرم یه آپارتمان نقلی رهن میینم میشینم توش دیگه...

 
چشددم غره ان به ترانه میرم: تو االن داشددتی جدن حرن میزدن دیگه؟؟؟ من 

 ن لباسم؟؟؟آدم پوشیدن ای
 
شگاها رو  یرورو میینیم  - ساعته داریم فرو شنگه دیگه... بابا ده  آجی خ   

 هنو  چیزن چشمتو نگرفته؟؟؟
 
 من که پسندیده بودم شماها نذاشتین بنرم... -
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نفس جون من  ر  یادن نزن... مینوان یه چادر بندا ن سرت بشینی گوشه  -
 ه ها...ن مجلس ختم انعام بگیرن؟؟؟ عروسی خواهرت

 
مه ن جونمو بریزم بیرون بگم - مه مینوام ه نه َپ... چون عروسددی خواهر

 بفرمایین غرن بیارین فیض ببرین...
 

 فیر کنم تا امرو  ما سه تا هم دیگرو دیوونه نینیم ش  نمیشه ...
 
 نمیتونی چیزن بنرن؟؟؟ -
 
اشم... شما ب نمیدونم... ا   یمتا خبر ندارم... توئم که میگی بیام باال نزدیک -

حتی اگه بنوام رو کادو تولد ددن بزرگ جانم حسدداب کنم نمیدونم بتونم این 
 کارو بینم یا نه...

 
 کادو تولدت چقدر هست حاال؟؟؟ -
 
شتم ایران... فعاًل ییی  - سر بهت بزنم...  ودم برگ شد برم  نمیدونم... و ت ن

 رهن میینم تا بعد که سرم خلوت بشه...
 

گشدددت اشددداره میینه به لباس  رمزن که تن مانین تک تو در حالی که با ان
 ویترینه میگه: ولی نفسی من موندم چطور  بولت کردن...
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خودمم موندم... دیدم ناراحت میشن... مادربزرگمم  سم خورد که هر سال  -

 بران اونو و سه تا نوه ن دیگشم اینیارو میینه وا دادم...
 
 ؟آجی نرفتی ب ه هان خالتو ببینی؟؟ -
 
خشدیله ولی خیلی کوتاهه... نه... فقط چند بار یه دختر و یه پسدرش همراه  -

شتن که  شون... تران بهت گفتم برات پیغام گذا خودش اومدن خونه ن بابابزرگ
اوناروهم دعوت کنی؟؟؟ میهوان یه سددر بیان اینجا میگن یه دفعه تو عروسددی 

 توئم شرکت کنن...
 
 آره آجی... -
 
 یینی؟؟؟خ ؟؟؟ دعوتشون م -
 
این حرن ج یه آجی؟؟؟ من هنو م باورم نمیشه اونا باین تو مراسم منی که  -

 دختر هوون دخترشونم...
 
شونم... اونا منو  - سی خواهر من که نوه ن خود مفت نگو بابا... اونا میان عرو

 دوست دارن... و دوست داشتنیان منم براشون باار شه...
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گه... ا - باش دی یل مینوان... نفس کشددتیمون  ود  ر ون مینوان... خشدد

پوشددیده مینوان... جنس اعال مینوان... مینوان بریم برات ا  مریخ لباس 
 بگیریم؟؟؟

 
باشددده من  - ته  نه هم ین چیزن داشدد جا ممی یان اون گه فیر میینین بوتی ا

 موافقم...
 
 یعنی انقده رو نوبره به خدا... -
 
ین بریم ات نینی... تشنمه بیامینواستی اون کفشان پاشنه پنجاه سانتی رو پ -

 یه چیزن بنوریم...
 
من بسددتنی مینوام... راسددی آجی چرا ا  اونجا چیزن ننریدن؟؟؟ اونجا  -

 راحت تر میتونستی مدل شیک و ساده ان رو که مینوان پیدا کنیا...
 
بسه که خله... فیر کن سه ماه مقیم ترکیه باشی بعد و تی برمیگردن دریم ا   -

 یه تیشرت...
 
 منیه مثل تو نیستم که ماه عسلو با چهارشنبه با ار اشتباه گرفته بودن... -
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 کوفتت شه... بیشتر ا  خودم واسه تو خریده بودم... -
 
آره... حتمًا هاوشم هربار منو میشست میذاشت کنار دیگه... فقط من موندم  -

 تو اون همه خریدو چطور تو دو هفته انجام داده بودن...
 
 فس حنا م ا  سرت  یاده...یعنی ن -
 
یعنی حنا من  ربون اون حرص خوردنات میرم... جز نزن ما تا عروسددی ده  -

 رو  داریم حاال...
 
 
 
 
 

انقدر جنگولک با ن و فشددن تی ون با ن در آوردیم که ا   ور خسددتگی و 
 خنده نا نداریم...

 
شددده واسدده  رون میز نهار خورن پر ا  لباسدداییه که خریدیم... با ار شددامی

ست... ا   شده... همه چی ه ساط کولیان دوره گرد  شبیه ب خودش این میز... 
لباس  یر گرفته تا تی شددرت مردونه ان که حنا واسدده هاوش خریده...همه ن 
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لباسارو هم هر سه مون امتحان کردیم...و بعضی ا  خریدان همدیگه رو  اپ 
  دیم...

 
ویت کنین... حنا پاشددو یه بدون لباس میایسددتم جلو چشددمان هیزشددون: در

 چیزن بیار کوفت کنیم مردیم ا  گشنگی...
 
 به من چه؟؟؟ پاشو خودت بیار... -
 
یاد چی  - گه شددوهرت م عت دی نت دو سدددا بدب ند مهمون نوا ن...  یعنی ا

 مینوان بذارن جلوش...
 
  نه  دم گفتم مهمون دارم غذا بگیر... -
 
دواج مییردم... تا ه واسدده ترانه ام من بودم طالق تورو میدادم با رسددتوران ا  -

 کالس شوهر دارن دایر میینه...
 

که  باسددی  بال ل مه ب*ر*ه*ن*ه داره میگرده دن نان نی یال هم  و اون بی خ
 امتحانت نیرده...
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تی شرت ساده و راحتی رو که واسه تنهاییام خریدمو تن میینم... عیس خرس 
ت دارم.... میرم یه شددلوار کوچولون روشددو که تو یه لنگه پوتین خوابیده دوسدد

 راحتی ا  تو لباسان حنا برا خودم جدا میینم و راهی آشپزخونه میشم...
 

 ا  رو اپن نگاشون میینم که هنو  درگیر مدل لباس منن...
 
ا  فردام دیگه باید بریم دنبال جهزیه... همیشه کارامون میمونه واسه د یقه ن  -

 نود...
 
 پس خونه واسه تو چی؟؟؟ -
 
بال  - یت منم میگردم دن ماده کنیم... ا  فردان عروسدد ها  تو رو آ بذار اول ج

خونه...یارو خونه رو ال م نداشت یه یه ماهی مهلت داده... ییمم کشت بدیم 
 اشیال نداره... نمینواد بیاد بشینه که...

 
 چقده ا  پولو داده؟؟؟ -
 
شه رس با همونم میدوسومشو داده... بقیشم  راره مو ب تحویل کلید بده... نت -

 یه جها  آبرومند برات خرید که آپارتمان اردالن جانتو پر کنه...
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 من ورم این نبود... -
 
میدونم شددوخی کردم... من نسددیافه درسددت میینم واسدده خودم شددمام  -

 مینوایین؟؟؟
 

 دو تا صدان آره و مشتاق لبامو کت میده...
 
 
 

سیویت برمی سته بی سیافه و ب شو تی با یه ماگ ن شیل  شون  اخ گردم هردو
 میشن...

 
 نفس مال ما کو؟؟؟ -
 

 کمی ا  نسیافمو مینورم...
 
مگه نگفتین مینوایین... پاشددین درسددت کنین دیگه... من مینواسددتم رفتم  -

 درست کردم...
 
 یعنی خونت حالله نفس... -
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 اون نسیافه ما خودمه آجی... -
 

 و هردوشون همزمان میدون دنبال من...
 
شون به من  و ست شویی  بل ا  اینیه د سیافم میدوم میرم تو رو من که با ماگ ن

 برسه...
 

تییمو میدم به سینک روشویی و با خیالی آسوده نسیافه با بون بو گیر حمام و 
 دستشویی صرن میینم...

 
 
 

ند  پا ت یذارن و من  قام م نان انت یام هنو  بی خیاللم نشددددن و ب که م بیرون 
 دونفرن و  ود گیرم میندا ن...میینم...اما 

 
 بابا ییم نسیافه بودا... ببینین میتونین بیشینم؟؟؟-
 

یل  نا و هی کل هییم  یر نیشددگو که  یاد  حالی ا   بونم در م این حرن در 
  ناصشون داره ا  رینت میفته...
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 نینین  *ث*ا*ن*تا تنم کبود شه تا عروسی خوب بشو نیستا... -
 

 ه و کبود میینن...وهمون جورن دارن منو سیا
 
آن ترانه ن آشددغال مییشددمت بذار ا  این  یر بیام بیرون...موهامو کندن  -

 بیشرن...
 
 ببین اصاًل  نده بیرون میان که بتونی کسی رو بیشی؟؟؟ -
 
ست میینم...  - سه هاوش خورش در حنا خانم تو ییی رو  یمه  یمه میینم وا

 آن...بیشعور...
 
میمردن نفس؟؟؟  دن دنده هامو شددیوندن  تو االن داشددتی ا  خسددتگی -

 گاو...
 

شلنه  شنه ن پان من که مو ب  سقف فلک رو چا  میده و پا جیم جیغامون 
 تنته انداختن مینوره به عسلی کنار مبل و با م جیغمو در میاره...

 
ست کنم  - ست براتون در ست ولم کنین... بابادلم ننوا شی حنان میمون پام 

  وره مگه...
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دسددت ترانه اسددتفاده میینم مینوام ا  رو مبل سدده نفره بپرم که  ود به  ا  شددلی
پام تو  بل آویزون میمونه و کمرو رون  یان... نصددف تنم ا  رو م خودشددون م

 دستان اونا اسیر مشه...
 

اما ا  دیدن چیزن که روبه رومه حیرت میینم... سه تا مرد گنده با نیشان با  و 
نن... البته دسددتان ارسددالن تو جیبشدده و دسددت به جی  دارن تماشددامون میی

 لبنندن رو لبت نیست...
 

ا  تقال که میفتم اونام کنجیاو سددربرمیگردوننو با دیدن دلدار شددرمزده صددان 
 میشن...

 
 
 

و تی توآینه ن اتاق خودمو نگاه میینم دلم مینواد ا  خجالت بمیرم... شدددم 
شی سلیطه ن تو خیابون که گیس و گیس ک .. هرتا راه میندا ن. شبیه این  نان 

 موم یه مسیر منالف با بقیه رو در پیت گرفته و یه  خمم رون گلومه...
 
 ما دیونه ایم نه؟؟؟ -
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و اون دوتا میزنن  یر خنده... اونا که مزدوجو محرمن با عشا شون من بدبنت 
 آب شدم جلو چشمان بر خی ارسالن...

 
 تی اینام میان؟؟؟کوفت... باألخره  هرتونو رینتین؟؟؟ چرا نگف -
 
به خدا منم نمیدونسددتم... گویا خودشددون تا فهمیدن اینجایین خودشددون  -

 دعوت کردن...
 
میگم آجی خوب شد  ود لباساتو تنت کردن... وگرنه دیگه وا عًا این ارسالن  -

فیر مییرد اینا همت نقشددسددت که تورش کنی که هر بار ل*خ*ت تر ا  دیرو  
 جلوش سبز میشی...

 
 ترانه... رفتیم خونه واسه تو ییی دارم... اگه برات جها  خریدم... ببند -
 

با م صدددان ریسدده رفتناشددون میره هوا و هی الیی مینندن... انقدر که باعث 
 میشن لبان منز عصبانیم کت بیاد...

 
 گم شین برین بیرون االن فیر میینن خوش خوشانمون شده... -
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اون چهارتا جفت جفت میرن تو حیاط یا آشپزخونه  و ارسالنی که باألخره و تی
مه ن گردنتو  نت... ه یذارن بزن که چرا م یده  له کنن گیر م عام که دل و  لوه م

 خراش دادن با اون ناخنان درا شون...
 

 و من که متعجبم ا  اینیه ما دعوا و  دن نداشتیم...
 

ونه ن واین شددوخیان خشددن بنشددی ا  رو مرگیهان ما بوده تو دنیان دختر
 دیرو مون...

 
 
 
 کاش موهاتو میپی یدن نفس... -
 
سردرد  - شم  شهد همینجوری سنگین با سرم  ساعت  نه حنا طا ت نمیارم چند 

دارم... بعدم مینوام با ن پشددت لباس بمونه  یرش...حنا مهمونان من دربه 
 در نشن؟؟؟

 
گذره... میگم  - بد ب یذاره بهشددون  هاوش نم حت  لت را یا اون نفس... خ

به در  *ث* یا... مینوان جوون مردمو در  ا*ن*ت ارسددالن کت شدددد
 دارالمجانین کنی؟؟؟
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ببند دهنتو حنا.. .االن من به خونت تشددنه ام... واسدده چی  رمزیان محبوب  -

 منو ور داشتی رنه کردن؟؟؟
 
خودت ببند... موهان خودم بود... دلم خواسددت... بابا مردم انقدر خودمو  -

 یپ اینو بیت باال... رمز دیدم تو آینه...  
 
 حنا کار ترانه خیلی مونده؟؟؟ -
 
 نه یغمایی گفت تقریبًا آمادست  نه  دم اردالن بیاد دنبالت... -
 
 
 
 
 

یا اردالن و  شددوکه ام ا  تاالر غرق تو تجمل و بزرگی و ا   یادن مهمونا... گو
 ترانه کل شهرو دعوت کردن...

 
... و کمی معذبم ا  نگاهایی که چشددمم دنبال مادربزرگ و پدر بزرگم میگرده

تاد و سددیمین  نار اسدد به تیره ن پشددتم...ک ندا ه  حس میینم داره عرق می
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میبینمشددون... میرم کنارشددون... هنو  دلگیرم ا  آردا که با وجود اینیه تو ترکیه 
 بوده نیومده...

 
ه کاسددتاد  بل ا  بقیه متوجهم میشدده و با دیدنم ابرو میندا ه... شدداید اولین باره 

 اینطور دیده میشم تو جمعی...
 
 ببنشید خانم اشتباه اومدین... ا  ما بهترونا سر این میز نیستنا... -
 

 من مینندمو و اونا سر برمیگردونن تا مناط  استاد رو ببینن...
 

سددیمین و مادربزرگم برام بلند میشددن... سددیمین دسددت درا  میینه و من میون 
شدن ت شم: چه ماه  و... انقده آرایت نیردن با دوتا  لم پرن آغوشت جاگیر می

 شدن...
 

 ا م فاصله مگیره و سرتا پامو ا  ن ر میگذرونه: نگاش کن چقدم شیک شده...
 

نگاه میینم به لباس ساده ن مشیی رنه تنم که اون همه پول بی  بونو فقط به 
خاطر جنس پارچت دادم... پارچه ان که باعث میشددد لباس خود به خود تو 

 اشه...چشم ب
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 ممنونم سیمین جون... لطف دارن شما... خودتم خیلی نا  شدن... -
 

شم تو ب*غ*ل مادر بزرگی که ا  و تی منو دیده  اون میننده و من پاس داده می
 صدان  رون صد ه هاش بلنده...

 
 
 

راه رفتن برام سددنته... هم به خاطر کفت پاشددنه بلندم که باعث میشدده خواه نا 
مه و من مجبورم خواه  ر دار راه  پان چپ که رو  چاکی  خاطر  به  برم... هم 

 کوچیترین  دمایی رو که بلدم بردارم تا پام خیلی بیرون نیاد ا  تو لباس...
 
 سالم نسرین جون خوبین؟؟؟ -
 

دل میینه ا  عروسددت که تو لباس سددفیدش داره دلبرن میینه... دل من خیلی 
  تو آرایشددگاه عاشددگ تر شدددم و  بل ا  این رفته بران خواهرانه هاش... امرو

بیشتر غبطه خوردم به حال اردالنی که  راره بعد ا  این بیشتر ا  من سهم داشته 
 باشه ا  این همه  یبایی...

 
نهایت سعیم اینه که  یاد دورو برش نباشم و چشم تو چشمت نشم که دل من 

 کردن سرجاش بمونه... و آرایت اون که میدونم دنبال بهونست واسه گریه
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 طفلی دخترکم که مادرش هنو  نیومده تا عروس شدن دخترکشو ببینه...
 

مادرن که هفته ن پیت همراهیت کردم و باهم رفتیم به دیدنت بران دادن خبر 
 عروسیت...

 
و اون فرو رفته تو اون راحتیان کافی شاپ بسیار بسیارشیک همسرش به جان 

شه طلبیار بود بابت  اینیه شه ا  مادرانه هایی که بدهیار دختر خجالت  ده با
 اینیه آخر ا  همه و مثل غریبه ها خبر دار میشه ا  عروسی دخترش...

 
و من موندم این  نی که انت ار داره کمی بیشددتر ا  یک غریبه به حسدداب بیاد 

یا  رها کرد نتونست کمی بیشتر ا  خودش به دخترن فیر کنه که تو اوج بلوغ و 
 و رفت و حاال شده یه دختر جوون  یبا و یه خانم دکتر بعد ا  این؟؟؟

 
فیر کرد که ممین بود این دختر االن هرچیزن شده باشه؟؟؟ یه خیابونی... یه 
معتاد... یا هرچیزن که هیچ جشددن عروسددی منت رش نباشدده تا بنواییم اونم 

 خبر کنیم؟؟؟
 

ظ عزیز خبر دار بشدده ا  عروس شدددن تنها انت ار داشددت  ودتر ا  خواجه حاف
 فر ندن که به دنیا آورد؟؟؟
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 سالم دخترکم... واه مادر چه کردن؟؟؟ -
 

 دنبال چیزن میگرده و پیدا نمیینه...
 
 چیزن مینوایین نسرین جون؟؟؟ -
 

کمی ا م دور میشدده و میرسدده سددر میزن که خالیه... سدده تا ضددربه میزنه و 
 برمیگرده...

 
پات مادر... چشددمم شددور نیسددت... اما میترسددم با این همه چشددمم کف  -

  شنگی امش  بالیی سرت بیاد...
 

سه ربب تنم کر.دم که با ن  ستینان  ساده با آ شیی  ش  من فقط یه لباس م و ام
پشددتت که ا   ضددا تنها مدلیه که بهت دادن هم  یر موهام پنهونه.. یه میاپ 

هان  با همون مو ندم رو صددورتم...  ل*خ*ت و شددال ی منتصددر نشددو
 همیشگی...موهایی که خودم ارادت خاصی دارم بهت..

 
 مینندم به حرکتت...
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نه  - نا... خودتونو تو آی جاریتو ما و  نسددرین جون متنصددص اغرا ین شدد
دیدین؟؟؟امش  ا  پس پسرا برمیایین برا رد کردن خواستگارایی که کفریشون 

 فیر جها  شما باشم... میینن؟؟؟ فیر کنم بعد ترانه باید
 

شه به  شم ا  گفته ن خودم و چند تا نگاه رو میی شیمون می  هقهه ان میزنه که پ
 سمتمون...

 
 چه خبر شده بگین مام بنندیم... -
 

 بر میگردم و نگاهت داره داغ میذاره رو نقطه نقطه ن تن و سرو صورتم...
 
 هی ی مادر حرفان  نونه بود... -
 
 سالم مهندس... -
 
شنا... نمینوان گاهی بیان تو  - سال آ ست ام سال دو سالم نفس خانوم... پار

 اون شرکتی که کارمندشی یه سک سیی کنی برن؟؟؟
 
ببنشددید مهندس سددرگرم کاران عروسددی و خرید جها  بودیم... تا همین  -

 دیش  کار داشتیم...
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ن ونسرین که توسط سیمین احضار میشه بران خوش آمد گویی به چند تا مهم
 سررسیده و مهمد چشماش هنو  آتشیده این واسه خودشون...

 
 ببینم تومینوان مامان منو شوهر بدن؟؟؟-
 

شنیده آ ا... به هنراش باید  ستم... پس حرفامو  شمت میاد د ساب آتیت چ ح
فال گوش ایسددتادن حرفه ان رو هم اضددافه کرد... و فال دید  دن شدداید... این 

 یر کردن من با چشم و گوشت...مرد تنصص خوبی داره تو غافلگ
 

ن که میینم گوشه ن لبت طرح لبنند میزنه... ن مز  مز
 
 تو آینه نگاه کردن اومدن؟؟؟ -
 

تعج  میینم... شاید کمی ترس میشینه تو دلم... نینه تو سروصورت یا تن و 
 لباسم عیبی هست... پس چرا بقیه چیزن نگفتن؟؟؟

 
لبت پررنه تر میشدده: تو که مینوان  شدداید رنگم پریده که طرح لبنند رون

مامان منو شدوهر بدن میشده بگی من امشد  باید چه طورن دووم بیارم و این 
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نگاه هان خیره رو رو تو ا  حد ه در نیارم؟؟؟ تو ا  اینیه منو بندا ن به جون 
 مردم خوشت میاد...

 
کمی غض  و می شم تو طعم لحنت اما خیالم راحت میشه ا  اینیه عیبی تو 

 غاهرم نیست...
 

 ولی چرا دلم به جان اینیه آروم بگیره مسابقه گذاشته با خودش؟؟؟
 

 و من باید چیزن بران گفتن داشته باشم؟؟؟
 

میشدده بهت بگم برام عجیبه که همیشدده ن خدا تو شددرکت کراوات یا همون 
معادل فارسددیت درا  بند  ینتی بندن دارن و امرو  که عروسددی تنها برادرته 

 نه؟؟؟
 
سمتی برنزه می سینه ن کمی تا   شمم دلت هیزن مینواد و تی اون  شه بگم چ

 ا  تو اون بلو  مشیی خود نمایی میینه؟؟؟
 

میشه بگم غوغاییه تو  لبم و تی میبینم لباس سرتا مشییت تو عروسی برادرت 
سددت شددده با لباس مشددییم تو عروسددی خواهرم که شددک ندارم کار حنان 

 بیشعوره؟؟؟
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صاًل  شاید ا بهتره این نگاه م*س*تقیم و بی پروان این مرد بی پروا رو همین یا 

 جا جا بذارم و در برم...
 
 
 

و فیر کنم بهترین کار همینه که ببنشدیدن میگم و تن لر ونم رو ا  تو کوره ن 
نگاهت بیرون مییشم تا برم... که ا  دیدن کسی که وسط سالن حیرون ایستاده 

یه آشددنا میگرده و نگاه  بال  به و دن بالم و اونایی که دم بنتن رو  تا ه  دختران 
 خودش مییشه شوکه میشم...

 
 
 

 جلوش می ایستمو باور ندارم اونی که جلومه خودش باشه...
 

کمی دلم داد مینواد... و کمی گریه... و شدداید چند تا ضددربه ن جانانه به اون 
 سینه هان ستبرش...

 
 تو جاش بند نیست دلم...

 
 تا لمست کم... تا باورکنم این حضور باور نیردنی رو ... دست درا  میینم
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دستمو میگیره و تو دستان داغ خودش نگه میداره... کمی فشار میده دستمو که 

 دردم میاد...
 

ست میدادم  ور و  صت بود... هر و ت بهت د شگی و خا صلت همی این خ
 م...فمردونگیشو با همین فشاران درنا  به دستم مییشید به رخ دست غری

 
 میگفت انقدر کوچولویی که آدم یه دفعه دلت مینواد ابیتت کنه...

 
اشیی که مهمون چشمام میشه نه ا  درد دستم که ا  درد رو اییه که رفته و من 

 نتونستم تو اون رو ا داشته باشمت...
 

و این نتونسددتنو من خواسددتم و اون  بول کرد... هیچ کس مقصددرتر ا  دیگرن 
 نیست...

 
 و می *و*سه و دست من داغ داره...دستم ر

 
 داغ رو ایی که دلت یه دست داغ مینواست که سرما رو ا ش بگیره...
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یاد ر*ق*صدددایی میفتم  دسددتمو میبره باال و مجبورم میینه دور بزنم... و من 
 گاهی به مسنره با هم داشتیم...

 
ت به ینواسددییم دلم گریه مینواد به یاد رو ایی که یه دنیا خندیدیم و تی که م

که هیچ و ت ا شددون سددر در  بده  یاد  مارایی رو  فت و  هر تانگو و کو من 
 نیاوردم...

 
شئگی این دیدارو میپرونه یه جفت نگاه  مو ب دور  دن تنها چیزن که میبینم و ن

 شبیه به نگاههان کینه کنگه و تی نامی استوارت رو ا ش گرفتن...
 

ینه ا  کفت تا لباسددمو... و آرایت و تی دوباره جلوش ثابت میشددم براندا  می
 محو صورتمو...

 
 دست مییشه رو موهام...

 
 میشه ا ت یه مدل بی ن یر ساخت... -
 

به  گذروند... اینیه  و این مرد همه ن عمرش همه ن  نا رو همینطور ا  ن ر 
 درد دنیان مد مینورن یا نه...

 
 ا ت متنفرم... -
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 ولی من عاشقتم... -
 
 بگم برو که دیگه پشت سرتو نگاه نینی... منت ر بودن -
 
 شت سال منت ر بودم صدام کنی تا برگردم... -
 
 
 

 دلم گریه مینواد و دستشو مییشم تا بریم جایی که دید نداره...
 

و تی حس میینم جامون خوبه دوباره رو به روش میایسددتم... دسددت میندا م 
 دور گردنت... دست میندا ه دور کمرم...

 
ست ندا سال همینطور بمونیم تا دو صد  ش ش ست دارم  شم... دو رم ا ش جدا ب

 جبران این شت سال دورن بشه...
 

 ولی خیلی ا  اتفا ا هستن که ممین نیستن...
 

 و کی گفته که غیر ممین غیر ممینه؟؟؟
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سیر  ستن هنو  ا  هم  ش سر میزن که پدرو مادرش دورش ن وو تی اونو میبرم 

 نشدیم...
 

سرویس  اونو میدم سرن به  سرش تا خودم برم یه  ستاد و هم ست خانواده و ا د
بهداشددتی بزنم... که احسدداس نیا  شدددیدن بهت دارم... نیا  به اینیه کمی 
که بتونم این  نه رو آروم کنم...  تا بتونم تپشدددان این دل دیوو خلوت کنم... 

 حضورو باور کنم...
 
 
 

و خشددمگین شددگفت  دم ا  در دسددتشددویی که بیرون میام اینبار یه حضددور 
 میینه...

 
 و این مرد تو نگاهت ا امه ن دعوا کرده علیه من بران طلبان نداشتت...

 
 دستم که کشیده میشه ا  تو شو  بیرون میام و صداش میینم...

 
 مهندس... -
 

 و اینبار اونه که داره سعی میینه در امان باشیم ا  دید مردم...
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 کی بود؟؟؟ -
 
 بله؟؟؟ -
 
 رد  کی بود اونجورن رفته بودن تو ب*غ*لت؟؟؟اون م -
 

 این مرد حگ استنطاق داره آیا؟؟؟
 

 و من اشتباه کر کردم که تو خلوتیم؟؟؟
 
 
 

تییمو میدم به دیوار تا بلندن این پاشددنه ها آ ارشددو کمتر کنه... و لعنت به من 
 ن اگر یه بار دیگه تو انتناب لباس عقلمو بدم دسدددت حنا و ترانه که به بهانه

عروسی خواهرم مجبورم کردن چیزن بپوشم و کارن بینم االن مثل سه ا ش 
پشددیمونم... من آدم کم حجابی نبودم که این چا  نه چندان بزرگ رون پام و 

 این موهان افشون عذاب شده و چشبیده به وجدانم...
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اهارو بهونه ها بزرگترن اشددتب گاهی آدما انقدر اشددتباه نمیینن که با کوچیترین
 مرتی  میشن...

 
 دلیلی بران توضیح کارام وجود داره مهندس؟؟؟ -
 
 نداره؟؟؟ -
 
 نه نداره... -
 

ستاخی کردن تو  شدن و گ و کاش ییی بیاد و به من بگه ا  کی من دیگه ا  تنها 
 رون ین مرد نمی ترسم...

 
 نداره؟؟؟ -
 
 داره؟؟؟ -
 
 داره... -
 
 کی و به چه مناسبت؟؟؟اون و ت ا   -
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ا  همون مو ب و به همون مناسدبتی که نشدون دادن دیگه ا م نمیترسدی... ا   -
و تی که تو چشددمات دیدم که دارن بهم اعتماد کنی... به همون مناسددبتی که 
خودم دیدم تنها مردن بودم که چشددمات دودو میزد دنبالت... و همه ن این 

ددادن که تنها مردن هستم که سوان حساب کارا رو کردن و دل بردن... که امی
 هاوش دارن بهت اجا ه میدن بهت نزدیک بشه...

 
 من هیچ و ت ننواستم که شما بهم نزدیک بشین... -
 
یه پسددم نزدن...  - ماهورن و بق ثل  ننواسددتی ولی و تی دورو برت بودم م

حواست هست بعضی حسابا بدون این که کالمی رد و بدل بشه با  میشن؟؟؟ 
 ان با  شدن یه سرن حسابا سیوتم کافیه و برات مسئولیت و تعهد میاره...بر
 
 و من االن در  بال شما تعهدن دارم؟؟؟ -
 
 البته که دارن... -
 
 اون و ت میشه روشنم کنین که این عهد چیه؟؟؟ -
 
 این که نپرن تو ب*غ*ل هر مردن که ا  راه میرسه... -
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 ا  من شوکست بابت حرفی که  ده... و حاال اون بیشتر
 

 بل ا  این که ا  جلوش رد بشم سد راهم میشه و دستاشو ا  دو طرن ا  جایی 
نزدیک به با و هام میگیره به دیوار تا راه پس و پیت نداشددته باشددم... تو همون 
حالت چشمامشو میبنده تا هم خودش مسلط بشه به اعصابت هم من در نرم 

 ا  دستت...
 
 بدن  دم... حرن -
 
-... 
 
 نباید اینو میگفتم... -
 
-... 
 
 ببنت... -
 
-... 
 
 نفس یه چیزن بگو لعنتی... -
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 همه ن گفتنیارو شما گفتین... -
 
 عصبانیم کردن... من ورن نداشتم... -
 
شه بران من  - شما همی صبانیت  صبانیتون کردم... ع شید که ع میفهمم... ببن

پان  عوا   سددنگینی داشددته... خیلی به پرو احمقم که هنو  نفهمیدم نباید 
 اعصاب شما بپی م...

 
گام نمیینی حرن میزنی؟؟؟ دارم  - یه میگی؟؟؟ چرا ن تا چ این چرت و پر

 ا ت عذر خواهی میینم لعنتی...
 
 باشه... چیزن نیست.. بیاین تمومت کنیم... من ناراحت نشدم... -
 
چرا تو چشددمم نگاه نمیینی... به خدا نفس  دز لعنتی اگه ناراحت نیسددتی -

 بنوان اون با ن رو با م شروع کنی میدونم باهات چی کار کنم...
 
 چی کار میینین؟؟؟ به  ور می *و*سینم؟؟؟ -
 

و این منم که انقدر و یح و بی رو دوایسددی دارم با یه مرد درمورد ب*و*سددیده 
 شدن حرن میزنم...
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  یر  بونی ا  دهنت در میاد...دوباره چشماشو مینده و یه آخ 

 
گاتو بگیرن... حگ  - ندارن ن ما تومم حگ  نه... هم ین غلطی نمیینم... ا

 ندارن... یه جور دیگه  هر کن... یه جور دیگه ناراحتی تو نشون بده...
 
 بذارین برم... -
 
 کی بود اون مرد ؟؟؟ -
 
... مینوام مواغ  حرفاتون باشددین... اون مرد  برام خیلی عزیزه مهندس -

 برم...
 

 و با م این منم که با تنم ضربه ان به دستت میزنم و ا ش رد میشم...
 

 و تی بران باردوم ا  سرویس بهداشتی بیرون میام کسی اونجا نیست...
 
 
 

شک  سالن که با آردا هم کالمه تعج  نمیینم...  سم ا  دیدن ار به میز که میر
شتم حاال که من نگفتم به  ول خودش ا ست به کار ندا ون مرد  کیه خودش د
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ست  بل ا  ناراحت  شه... این کار رو خیلی راخت میتون سایی می شنا عملیات 
سبونه...  یافت با تر ا  چند د یقه  صله ب  کردن منم بینه... نیا ن نبود بهم و
پیشه که داشت منو مینورد... کمی صمیمی تر ا  دوتا آدم تا ه به هم رسیده به 

 ن ر میرسن...
 
 
 

سر میز جایی بران من نیست... راه کج میینم و میرم سر میزن که  بل ا  رفتنم 
دیده بودم ب ه ها نشسته بودن...رو صندلی ان میشینم که پیت دستی جلوش 
ست این  حطی  دگی با ن...  شک ندارم کار محبوب ست...  ست میو پرا  پو

ه ن من رفب دلتنگی رو میذارم واسدده آخر شدد  که بی شددک آردا مهمون خون
خواهد بود... نگاهم میره پی محبوبه و شمیم و ساینا یی که پا به پان حنا دارن 
عد ا  کمی ر*ق*ص ا   گاهم ب یدن ن با د نا  یارن... سدددای با ن در م شددلوغ 
ستمال کاغذن برمیداره و عرق  شینه ود شه و میاد طرفم... می شون جدا می جمع

 نینه... پیشونیشو با احتیاط میگیره تا کرم پودر روشو پا 
 
 ببینم من اشتباه میینم یا تو وا عًا خواهر عروسی؟؟؟ -
 

 مینندم: اشتباه نمیینی خواهر عروسم...
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اونو ت میشدده بگی واسدده چی تمرگیدن اینجا؟؟؟ اونم این طور بی حال و  -
 دمم؟؟؟

 
 پس کجا بتمرگم... -
 
 جنابعالی امش  اصاًل نباید بتمرگی... جان تو امش  اون وسطه... -
 

 و اشاره به پیست ر*ق*ص میینه...
 
خدا خیرت بده... با این لباسددی که تنمه  دم ا   دم نمیتونم بردارم بیامو  رم  -

 بدم؟؟؟
 
 چرا؟؟؟ -
 
 چا  داره لباس ندیدن؟؟؟ ا  پشتم که یقت تا  یر کتفم با ه... -
 
... با ه؟؟؟ معلوم نیسدددت که... همه موهاتو رینتی دورش... عی  نداره  - از
 وضت خیلی مامانه... شرط میبندم گرونترین لباسیه که تا حاال پوشیدن...ع
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شک نین نه تنها گرونترین لباسیه که تا حاال پوشیدم که تا آخر عمرمم دیگه  -
سان بی  بون جیگرمو  سینا سی با این  یمت تنم نمیینم... هنو م یاد اون ا لبا

 اتیت میزنه...
 
 ج کردن این رو ا این به چشمت اومد؟؟؟خر نشو بابا.. صد برابر اون خر -
 
بار مینوام  - ند  گه چ نه... م ید ولی این  جا بود و می ار  به  جا  اون خر

 بپوشمت...
 
اینم به جا بود... شددک نین... برق نگاه ترانه و تی میبینتت میگه بیشددتر ا   -

 همه ن اون خرجا به جا بوده...
 
 لباسه؟؟؟ یعنی برق نگاه ترانه فقط به خاطر این -
 
کوچه علی چپ تو محله ن خوبی نیسددتا... خودتم میدونی چی میگم... تو  -

همه کس و کار اون ب ه ان... االن و تی میبینه این همه نگاه پر تحسددین روته 
 دلت مینواد بال در بیاره... داره بهت افتنار میینه...

 
شه و آخر  سو ید  میی سم مادر عرو شیرینی که ا سمت  ا  همه نگاهم میره 

 رسیده و من حس میینم کمی ا  بغض ترانه کم شده...
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 بی اره دل دخترکم که به همین ناچیزم  ائله و خوش میشه...

 
 منم به اون افتنار میینم... -
 
 خوش به حال ترانه که خواهرن مثل تو داره... -
 

 و ساینایی اینو میگه که تو پول غر ه و سالی دو سه تا سفر فرنه داره....
 
ولی میگم بیشرن عج  تییه ان رو تور کرده... میگنا ا  آن بترس که سر به  -

تو دارد... کی  یر مییرد دل اردالنی که به همه نخ میداد بره پی دختر سدداده و 
 سر به  یرمون؟؟؟

 
 هووو... درویت کن اون کور شده ها رو... -
 
نه او - ما....  ید داشددتم در مورد شددوهر خواهرت حرن میزد یارو ببنشدد ن 

داداشددت که گردنت داره میشددینه انقدرنگاه گردونده اینور... یه گوشدده چشددم 
بهت بندا  نفسددی... هال  شددد انقدر جون کند که نگاتو شددیار کنه...میگم 
یه؟؟؟ چیز میزن بینتون  ته بودن ب*غ*لت ک که رف یارو جیگره  نفسددی اون 

 هست نا ال؟؟؟
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 نه چیز هست نه میز... داییمه االغ... -
 
 جون من؟؟؟-
 

 جون منو تقریبًا فریاد میزنه...
 
 کجات  ایمت کرده بودن توله؟؟؟ -
 
 درست حرن بزن سانی... اینجا جمب خودمون نیستا... ییی میشنوه بده... -
 
تا  - جا بوده  جدن ک یه...  چه خوردن نت  جا جان  بی خی... میگم این دایی 

 حاال؟؟؟
 
ل کاماًل شنصی که ا   ضا اصاًل به این چند سال آخر آمرییا بوده... به دالی -

 تو مربوط نیست ییم دور بودیم ا  هم...
 

ابرو میندا ه: آها... باشه نمیپرسم... ولی میشه این چند سال دورن شما رو ما 
 با نزدیییمون جبران کنیم؟؟؟

 
 خواستی میتونی خودت امتحان کنی... -
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خدا آهنگو دار - مت فرمودن... آن  جا ه مرح که ا چه الیت و مرسددی  ن 

عشقوالنه ست؟؟؟ ایراد داره االن این دایی خشیله پاشه بیاد به من درخواست 
 یه ر*ق*ص دونفره و عشقوالنه رو بده؟؟؟ بنده نوا ن بفرما خدا....

 
سانی  سرمون... و  سایه ن آردا میفته رو ساینا التماس میینه و تو همین لح ه 

جان و تعج  داره فواره میینه... فاصله ن  یادن با سیته نداره... ا  چشاش هی
باور اینیه خدا نه گذاشددته و نه برداشددته و آر وشددو در جا بر آورده کرده براش 

 سنته...
 

عد ا  اون دوسددتی عمیگ ولی  حال هیچ مردن ب به  تا  یدونم  که م نایی  سدددای
 نافرجامت تو  ندگیت نبوده و عماًل هیچ تمایلی بهشون نشون نمیده...

 
 نه و نیمرخت به طرن آردا خنده رو مهمونم میینه... یافت که رو به م

 
 چیه نفس؟؟؟ به چی مینندن؟؟؟ -
 
به حرفان دوسددتم می خندیدم... آردا جان معرفی میینم دوسددتم  - هی ی 

 ساینا...
 

 رو به ساینا میینم و به فارسی ادامه میدم : ساینا جان آردا دایی من...
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ست درا  میینه و نایس تو میت یو ان میگه... و تنها کلمه ان که ا  دهن  آردا د

سددداینا در میاد یه یو تو خونگرم اما عادیه... این دختر متنصددص  ایم کردن 
 حساشه...

 
 نفس افتنار یه ر*ق*صو به داییت میدن؟؟؟؟ -
 
 آردا دارن شوخی میینی؟؟؟ من ا  این ر*ق*صا بلدم آخه؟؟؟ -
 
ی منو باهام تیون بنورن... تو بکارن نداره که بانو... کافیه ییم ب سددبی به  -

اسددتعداد ترین موجود رو  مینی واسدده ر*ق*ص... رواسدد  آبی اون همه کار 
 کرده بودم تا حاال تو امریین آیدل اول شده بود...

 
 نه آردا حرفشم نزن... -
 

صی که  ست ر*ق* سمت پی ست آردا دارم میرم  ست به د و من درحالی که د
یبینم که چیزن شبیه به جیم تعج  داره ا  توش حاال تارییه برق نگاه حنا رو م

ست که حنا نتونه  ست و گذر  مان انقدر ه شک تارییی پی بیرون میزنه... بی 
آدمی رو که فقط یه بار شددت سددال پیت دیده به یاد بیاره... پس جان تعج  
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نداره اگه همین االن برم دسددت تو اون موهان تا ه رنه شدددش بیشددم و با یه 
 رو بشم...جفت شاخ روبه 

 
 آردا جدًا برام سنته این کار... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
خودت میدونی من اهل این هان کالس با یا نیستم تا حاال تو هیچ مجلسی  -

 با هیچ مردن نر*ق*صیدم...
 
 خ  هرچیزن یه بار اولی داره نه؟؟؟ -
 
 آردا سنته... -
 
 نزن...نه نیست... بین تو همین االن دارن با من میر*ق*صی پس غر  -
 
 هنو م همونطورن هستی اصاٌل عوض نشدن... -
 
 چه طورن؟؟ -
 
 حرص درآر و رو مخ... -
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ولی تو خیلی عوض شدددن... خیلی خشددیلتر شدددن... خانم شدددن...  د  -

 کشیدن...
 
 دلم برات تنه شده بود... -
 
 منم... -
 

 سرمو فشار میدم رو سینه ن نه داییم که دوستم...
 
 باهات حرن دارم... خیلی -
 

 گونشو میماله رو موهام...
 
 منم... -
 

 حس میینم صداش خت دار شده... بغض میشینه تو گلوم...
 
 دوست دارم مراسم  ود تموم بشه ما بریم خونه... -
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 منم... -
 
 پاهامم درد گرفته تو این کفشا... -
 
 منم.. -
 

 شونه...دستی که رو شونشه رو مشت میینم و مییوبم رو همون 
 
 کوفت... آردا دارن منو مسنره میینی؟؟؟ -
 

 تنصص داره تو عوض کردن جو...
 
 
 

دستی ا  پشت میشینه رو شونه ن آردا که به خاطر  د بلندش نمیتونم ببینم مال 
 کیه...

 
آردا استپ میینه و من میتونم ارسالنو ببینم که یه دستت تو جی  شلوار خوش 

ست دیگت شه و د شونه ن آردا... چیزن تو گوش آردا میگه و  دوخت هنو  رو 
شاره میینه با  ستت به من ا سرتیون میده وبا یه لبنند در حالی که با یه د اون 

 دست دیگت دست منو میذاره تو دستان اون...
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 ومن که حتی نمیدونم چطورن باید تعج  کنم...
 

که آردان خبر دار ا   امیان نداره یه آشددنایی یه سدداعته انقدر پیت رفته باشدده
 رو گار من به همین راحتی منو بسپره دست ارسالن و بذاره بره...

 
 
 
 
 

تصددمیم میگیرم حیرت کردن ا  آدم فروشددی آردا رو بذارم واسدده بعد... االن 
 مسئله ن مهمترن وجود داره بران حیرت و صد البته ترس...

 
 ن لف ی داشتم...ترس ا  مردن که تقریبًا یه ساعت پیت باهاش یه دلگیر

 
 ترس ا  اینیه من تا به حال غیر ا  آردا با کسی دنس نیردم... حتی با ارس...
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ستنونانمو درد میاره... فیر کنم  سم ر*ق*ص ا سبم بهت به ا صور اینیه ب  ت
 چیزن ا   لبم با ی نمونده که درد کودتا  ده به استنونام...

 
 
 

یرسه بهت... اون مرده و من دستمو مییشم اما هیچ عجی  نیست که  ورم نم
  ن... ا  ا ل اون مرد بوده و من  ن...

 
جلوتر میاد و خودش دستمو میذاره رو شونت... یه دستشو ا  پشتم رد میینه و 
میذاره رو پهلوم و اینطورن رسددمًا میرم تو حصددار تنت... و من شدداید ننوردم 

و نا ال مه  طعًا... نون گندم اما دیدم دسددت مردم... انقدر نزدییی غیر طبیعی 
دسددتی رو که تو دسددتت میگیره منجمده... درسددت مثل همون پهلویی که با 

 وجود اینیه داره میسو ه تو جهنم دست دیگت هنو  طعنه میزنه به  ط  ...
 

 و کی گفته جهنم پر ا  آتیشه؟؟؟
 

 جهنم تن من پر ا  ینه... انقدرن که طعنه بزنه به  ط ..
 
 ورم...من نمینوام تورو بن -
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ستم که بنوام در مورد  شرایطی نی صاًل تو  شروع میینه به تیون خوردن و من ا
یه  با خودش همراه کرده شددب که مینوره و منو هم  نایی  که تیو بدم  این ن ر 

 ر*ق*ص حرفه ان هست یا نه...
 
مت... لطف کن آروم بگیر.. اینجورن  - به تو گفتم نمینوام بنور نت  لع

 شه...میلر ن اعصابم خرد می
 

ساش پیشونیمو آتیت  لبت جایی نزدیک به پیشونیم تیون مینوره و حرارت نف
 میزنه...

 
 مینوام برم... -
 
 هیچ جا نمیرن... اینجورن تقال نین دارن دیونم میینی... -
 
 مینوام برم... -
 

اینبار لبشددو میینه تو گوشددم: تو تا آخر این آهنگو همین جا تو ب*غ*ل من 
ص سعی نین با این کولی با یا توجه بقیه رو جل  میمونی و میر*ق* ی... پس 

 کنی... دوست ندارم مسنره ن کسی بشم...

http://www.roman4u.ir/


 1291 ستیدر جگر خار

 
کمی که تیون مینوره به نام نامی دنسد دوباره حرارت لباش جایی بین شقیقه 
و پیشددونیمو میسددو نه: چرا این جورن میلر  گفتم که کاریت ندارم...نیا ن 

 نیست یخ کنی...
 

شار میده و من بران بار هزارم عهد میبندم که دیگه غیر  اون ستت ف ستمو تو د د
شان حنا  سی اعتماد نینم... که اگه این کف سلیقه ن ک سیلیقه ن خودم به  ا  

 پسند انقدر پاشنه بلند نبودن این پیشونی االن در حال بوب شدن نبود..
 

اتل  نجیره لحنت ارومتر میشددده: نفس خواهت میینم اروم باش... حس یه  
 ان رو بهم میدن...

 
شل میینه و اینبار میزاره رو کمرم... کمی که  ط  تنمو ا  کوره  شو کمی  ست د
ن تنت فاصددله میدم نفس کشددیدن راحت تر میشدده... اما نلر یدن ناممین 

 نمیشه...
 

 دستمو باال میاره و مهر داغ لباشو میذاره پشتت...
 
 با من ا دواج کن... -
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له ایه که خیلی و ته منت ر رسددیدنشددم... جمله ان که خیلی و این همون جم
 و ته ا ش میترسم...

 
 
 

سرین چی بود و تی گفت مردان نریمان جزو عجای   و حاال میفهمم من ور ن
 رو گارن یعنی چی...

 
بل پیت بینی  هان غیر  ا پدیده  ی  رو گار و ا   جا مان ییی ا  ع مردان نری

منو تو آغوشت نگه داشته و داره با خودش تیون دنیان... و این مردن که به  ور 
 میده و ا م خواستگارن میینه یه نریمان لعنتیه...

 
 گفتم با من ا دواج کن... -
 
 نه... -
 
 چرا؟؟ -
 
 نه... -
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 شنیدم... چرا نه؟؟؟ -
 
 مینوام برم... -
 
 دارن گریه میینی؟؟؟ -
 
 بذارین برم لطفًا... خواهت میینم... -
 

ستاش ش   د شم... و گویا  راره من بهترین  شویی می ست شه راهی د شل می که 
تاالران این شددهر  هداشددتی ییی ا  بهترین   ندگی خواهرمو تو سددرویس ب

 بگذرونم....
 

همونطور پا ب*ر*ه*ن*ه پیاده میشددم و درو مییوبم... درسددت به اندا ه ن یه 
 ون کفشان ا  اینآتت فشان آماده ن انفجار پرم... بران راحت رانندگی کردن ا

شه که پام بره رو  لح ه به بعد من ا ش متنفرو در آورده بودم... همینم باعث می
 یه تییه ریه که دردشو نادیده میگیرم...

 
امشدد  عروسددی خواهرم بود و من نمیدونم یه سدداعت پیت داشددتم بران جدا 
حال  ار دل بی اره و در  نشددددم... اونم  یر  یا بران  یه کردم  شددددنمون گر
نگاهان خیره و بر خی مرد مزخرفی که نمیدونه مراسددم غروسددی برادرشددو 
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خواهرم جان درسددتی نیسددت بران خواسددتگارن ا  منی که به گفته ن خودش 
 میدونه فراریم ا  مرد جماعت...

 
 اصاًل نفهمیدم این مراسم ا  کجا اومد و به کجا رفت...

 
ن ار بود ییی ا  خاطره هامیتونم ادعا کنم یه گند اساسی  ده شد تو شبی که  ر

 خوب  ندگیم باشه...
 

و چه خوب که پدربزرگم همون اول اعالم کرد که ترجیح میده تو هتل سدداکن 
 بشه تا خونه اییه ا  مردن به اسم تیمور به یادگار مونده...

 
با ارس و کمی  یادگار رو ان خوبم  که  یادگار تیمور  نه  و این خونه بران من 

 خوشبنتیه...
 

  فروختم این یادگارن رو...که حاال
 

به که نیا ن به فیلم با ن کردن ندارم تا به مهمونام بر ننوره یه  به هرحال خو
 و ت...

 
 آردا دنبالم میدوئه و اون تنها کسیه که میتونم عصبانیتمو سرش خالی کنم...
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 و من امش  م*س*تعد اینم که بیشتر ا  اون ه که حقشه سرش داد بزنم...

 
 اط برسم به در ورودن خونه مانتومو در میارم...تا ا  حی

 
شالمو پرت میینم  شده میرم تو...مانتو و  دروبا  میینم با همون پاهان کثیف 

 رو اولین مبلی که بهت میرسم...
 

میرم تو آشددپزخونه تا بران خودم ییم نسددیافه درسددت کنم و حمله نینم به 
 ورده... رصایی که دکتر افنمی این رو ا د شونو پایین آ

 
تمام شبو سعی کردم جلون گریه کردنمو بگیرم همین باعث شده حس کنم یه 

 توپ بسیتبالو  ورت دادم که اینطورن ابیت میشه...
 

 دست آردا میشینه رو با وم...
 
 هی نفس تو چته؟؟؟ -
 

 برمیگردم سمتت...
 
 بگم و هردومونو ناراحت کنم تنهام بذار... هی ی آردا...  بل ا  اینیه چیزن -
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 هرچی مینوان بگی بگو... من ناراحت نمیشم... -
 
 آردا ممینه خودم ناراحت بشم... -
 
 نفس؟؟؟ -
 
 چیه؟؟؟ -
 
 چته؟؟؟ من چی کار کردم که م*س*تحگ این غضبم... -
 
با هیچ مردن نمی - یدونسددتی من  یدونی؟؟؟ تو نم کار کردن؟؟؟ نم  چی 

ر*ق*صم؟؟؟ بران چی مثل یه جنتلمن روشن فیر منو سپردن دست و اونو با 
 اون گردن صان و برافراشته گذاشتی رفتی؟؟؟

 
شه... من  - صیدن خیلی گذ هی ا  اون رو ایی که تو با هیچ مردن نمی ر*ق*

 چه میدونستم تو هنو  تو پیله ن خودت  ندونی هستی؟؟؟
 
وسددط ر*ق*صددی که خوت اصددرار بهت  آردا... این دلیل نمی شددد که منو -

 داشتی پاس بدن به ییی دیگه و برن...
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حنا اون خیلی مؤدبانه ا م خواسدددت اجا ه بدم همراهیت کنه چون احتمال  -

اینیه یه بار دیگه بران ر*ق*ص بلند شددی صددفر بود... اصدداًل ا  اولم اون ا م 
 خواست که یه جورن بیشمت تو پیست...

 
 رم؟؟؟حگ دارم داد بزنم ندا

 
چی آردا؟؟؟عذر بدتر ا  گ*ن*ا*ه دارن میارن یا اینیه وا عًا باهاش تبانی  -

 کردن؟؟؟ بگو که دروغ گفتی آردا...
 
 من باهاش تبانی کردم... -
 

باالتر... این  بذار  به... من ا ت ممنونم و تو کالتو  ندم: خیلی خو  هر مین
سم حگ انتناب فیر کردن؟؟ به اینیه  سط به چیزن به ا ممینه من هم ین و

 حقی داشته باشم؟؟؟
 
نفس چیزن نشده که... گفت یه اشتباهی شده مینواد ا ت معذرت خواهی  -

 کنه...ا م خواست شرایطشو برات جور کنه...
 
معذرت خواهی؟؟؟ اصاًل آردا چطور عرض یه ساعت تونستی انقدر باهاش  -

 گرم بگیرن؟؟؟
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 نفس آروم باش برات توضیح میدم... -
 
ینوام آروم باشددم... تا و تی جواب درسددت و حسددابی به سددؤاالم ندن نم -

نمیتونم آروم باشددم... تو منو سددپردن دسددت آدمی که شدداید یه سدداعتم نبود 
 میشناختی...

 
اینطور نیسددت نفس... من بارها با این مرد تلفنی حرن  دم.. من ا  حضددور  -

 مت...این مرد تو  ندگی تو خبر دارم... فقط حضورن ندیده بود
 
شتی با این مرد بگی که چند بار  - ضور... تو چی دا چی میگی آردا... کدوم ح

 باهاش تلفنی حرن بزنی... اصاًل ا  کجا میشناختیت...
 
نفس داد نزن دختر خوب... گلوت پاره شددد... بابا و تی برگشددتم ترکیه کلی  -

شدن...  درموردت با بابا و مامان حرن  دم... گفتن که با هم ین مردن شنا  آ
من خیالم راحت نبود... من نگران یه ضددربه ن دیگه بودم...  نه  دم باهاش 
ستم فیر نینه تنهایی...  حرن  دم... دفعه ن اول فقط تهدیدش کردم... مینوا
مینواسددتم فیر کوچیترین آسددیبی رو ا  سددرش بیرون کنه...اما خ  اون بهم 

 ینواد...اطمینان داد که بیشتر ا  هرکسی حال خوبتو م
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آردا من سددالهاسددت تنهایی  ندگی میینم... تنهایی خودمو و آسددیبان دورو  -
سه  سال اومدن مینوان نقت بادیگاردو وا شیت  برمو مدیریت میینم... بعد 

 من با ن کنی؟؟؟بعدم به ن رت کار امرو  خودت شبیه یه آسی  نبود؟؟؟
 

 دستاشو با  میینه و ب*غ*لم میینه...
 
تو عروسددی خواهرت یه دور ر*ق*صددیدن انقدر حرص نداره دختر تو فقط  -

 که... چته تو؟؟؟
 

 مشت محیمی میزنم رون سینت...
 
 آردا اون وسط اون ر*ق*ص لعنتی ا  من خواستگارن کرد... -
 

 کمی ا م فاصله میگیره... با بهت نگام میینه...
 
م ین یه  لآ آ... بگو درد دخترکم چشه... ا ش خواستگارن شده... نفسی ا  ا -

 خبر نداشتم به روح خودت  سم... اون مرد کثیف با ن کرده و منو گول  ده...
 

محیم فشددارم میده و من دلم یه کتک درسددت حسددابی مینواد که بزنم به این 
مردن که لجم میگیره ا  خنده ان که حس میینم تو نگاهت ولی رون لباش 

 نمیبنم...
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 کوفت آردا... روح عمتو  سم بنور... -
 
 عزیزم... میشه آروم شی ییم حرن بزنیم؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 خ  پس تو بگو چی کار کنیم... -
 
دلم مینواد االن به اندا ه ن همون چند سدداعتی که گریمو نگه داشددتم گریه  -

 کنم...
 
خ  پس بیا یه کارن کنیم... من دوتا نسیافه درست میینم... باهم میرم رو  -

شی سیافت یه عالمه گریه میینی و اون مبالن تریاکی رنه می نیم... تو همراه ن
من تماشددات میینم... بعد که حس کردیم خالی شدددن برام میگی که ا  چیه 
ستگارن ناراحتی...اونم ا  طرن مردن که مامان میگفت و تی نگاش  این خوا

 میینی شیفتگی رو تو نگاهت میبینه...
 
 خستم خوابم میاد... -
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که ب - حال اینطور  یه لح ه ام ننواهی به هر  یاد تو امشددد  حتی  وش م
سه  شینی و وا شی چه اینیه تو حال ب خوابید... چه برن و رو اون تنتت تنها با

 من درددل کنی... به ن رم بهتره ییم راجب به ترسات حرن بزنیم...
 
 ادان باسوادا و روانشناسا رو در نیار بدم میاد... -
 
 دوتا گوش مهربون دارم...من باسوادم... روانشناسم که نباشم  -
 

ش  بران دایت  ست... و تی تمام  صاًل چیز عجیبی نی دیدن این  یافه تو آینه ا
گریه کرده باشددی ... و تی یه سدداعتم ننوابیده باشددی... و تی تا صددبح خودتو 

 مرور کرده باشی... و تی بران اولین بار تا صبح فیر کرده باشی چرا من؟؟؟
 
 
 

پروپیمون حاضددر میینم و خودمو مجبور میینم و چند دوش میگیرم... یه میز 
شتر ا  نه  سه آردایی که میدونم خوابو بی شت میذارم وا لقمه مینورم... یه یاددا

 نه باباش دوست داره...
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مک  به ک هارت  مال م که دیشددد  در ک ندا م  نده می مک ران به در ک گاهی  ن
ش ستم... پوفی میی ش شو  سمت بزرگی ا  رنگ ا  م و دروبچارچوب در آهنی  

میینم... ماشینو بیرون می برم... دوباره برمیگردم تا درو ببندم... متنفرم ا  این 
 پروسه ان که هرو  باید تیرارش کنم...

 
در حالی که لنگه هان درو به هم نزدیک میینم شددماره ن ترانه رو میگیرم... 

 الون خواب آلودش خنده رو هدیه میینه به لبام...
 
 انم سحر خیز...به به عروس خ -
 
 سالم آجی... -
 
شدنه؟؟؟ تو ا   - سته و رفتت... االن و ت بیدار  ش سالم به رون ماه  علیک 

 امرو  کد بانو و مدیر یه خونه محسوب میشیا...
 
 امرو و مرخصی بده آجی...-
 
سرین جون با  - شونت بزن االن ن شونه به اون موهان اف شو یه  شه... بلند  نمی

 کاچیت پیدا میشه...
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 میشینم پشت رل و ا  دیدن آدمی که نشسته رو صندلی جلو حیرت میینم...
 
 الو آجی اونجایی؟؟؟ صداتو ندارم... -
 
 آره تران اینجام... کار ندارن من باید برم... -
 
 کجا رو  تعطیلی؟؟؟ -
 
باید برم فرودگاه... مادربزرگ و پدربزرگمو بدر ه کنم... بعدشددم باید برم  -

 ورامین...
 
... مگه دارن میرن؟؟؟ -  از
 
 آره... -
 
 چه  ود... -
 
منم ن رم همینه... ولی پدربزرگم میگه همین یه هفته رو هم شدداهیار کرده  -

 کارا رو گذشته به امان خدا...
 
 ساعت چند پروا  دارن؟؟؟ -



  1304 

 

 
 مینوان چی کار؟؟؟ -
 
 بودن...مام بیایم بدر ه دیگه...  شته خوب... اونا واسه عروسی ما اومده  -
 
ال م نیرده... مادربزرگم  سددمم داه که نذارم خودتون تو دردسددر بندا ین تو  -

 اولین صبح  ندگی مشترکتون...
 
 بد میشه نفسی... -
 
 نمیشه... بلند شو یه  هوه حاضر کن اومدم... -
 
 میان اینجا؟؟؟ -
 
 آره... میام ببینمت برم... احتمااًل تا فردا ش  نتونم ببینمت... -
 
 نهار درست کنم؟؟؟ -
 
 نه... گفتم که بعدش میرم ورامین... ساینا گفت با ب ه ها اونجان... -
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 تنها تنها... -
 
 آره تنها تنها... بان... -
 

 چند لح ه دست به فرمون و تو سیوت روبه رو رو نگاه میینم...
 

من با این مرد باید چه کنم؟؟؟ با  کردنت ا  سددرم  طعًا سددنت تر ا  بیرون 
 وردن ماشین ا  حیاط خونه خواهد بود...آ

 
 سر ماشینو به سمت خونه ن بنت خواهرم کج میینم...

 
 
 

شم...  شین میذارمو پیاده می سوئی و رو ما شدن نداره  صد پیاده  و تی میبینم  
 تمام مدت آرنج به لبه ن پنجره و دست به دهن سیوت کرد...

 
ست  در با ه... میرم تو... ماگ  هوه ن خودش رون شت تا تون شو ک اپنه.. خود

 لنگه ن اون ماگی رو که ا ش بر  ده بودم پیدا کرد...
 

 میشینم رو صندلی پایه بلند و  هوه رو مزه میینم...
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این دختر تا ابد خواهر منه... حتی اگه ا  دیشدد  خانم خونه ن اردالن شددده 
ی دوسددت باشدده... اون تا ابد فراموش ننواهد کرد که من  هوه رو با چه طعم

 دارم...
 

دسددتت ا  پشددت حلقه میشدده دور گرنم... موهاش میریزه رو شددونه هام و تی 
 صورتشو می سبونه به صورتم...

 
 موهاتو خشک کن... مریض میشی... -
 
 خیلی دوست دارم آجی... مرسی که اومدن... -
 

 سرمو عق  میدم و گونه ن نرمشو می *و*سم...
 

با  ندلی  دسددتشددو میگیرمو ا  دور گردنم  هدایتت میینم رو صدد میینم... 
 ب*غ*ل دستم...

 
شیلت  شو تغییر داده و خ صورت شو که خیلی  شیالتی نگاش میینم... موهان 
سی  شو با اون گالن یا سفید شو... تن پوش  شد صالح  کرده... ابروهان تا ه ا

 رنه...
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بلند میشم و کاله حوله رو مییشم روسرش... در حالی که آبشونو میگیرم سر 
 وشت میینم: این نا  کشیا وغیفه ن آ ا داماده ها... کجا تشریف دارن؟؟؟تو گ

 
 گونه هاش رنه شقایگ میگیرن...

 
 چه دلبرن ان کرده این موجود دیش ...

 
 سر صبح خوابیده... -
 
 با این نا ن که تو میریزن همونم شاهیار کرده... خوبی؟؟؟ -
 
 اوهوم... -
 
ندارم ببنت که مادر نصددفه نیمه ایم...  - ببنت که تجربه ان در این مورد 

 برات...
 
 تو ببنت که من رفیگ نیمه راهم... تو کاملترین مامان کوچولون دنیایی... -
 
 منم دوست دارم تران... -
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تییه میده به با وهام... با تمام وجودم ب*غ*لت میینم و موهان خیسددشددو 
 می *و*سم...کمی میون با وهام نگهت میدارم...

 
 من دیگه میرم...میترسم نرسم واسه بدر شون...تران  -
 
چشددمات  رمزه آجی... ننوابیدن دیشدد ؟؟؟ نزنی بال مال سددر خودت  -

 بیارن...
 
 نه مواغبم... -
 
  هوتو تموم نیردن... -
 
یارم... سددر  - تا فردا دووم ب که بتونم  مدم خودتو ببینم  گه تران... او و ت تن

 فرصت میام کدبانو گریاتم مینورم...
 
 مواغ  خودت باش... -
 
 تومم... سالم به فرهاد کوه کن برسون...سالمتو به برو ب ز میرسونم... -
 
 به همشون بگو خیلی کثفاتین... الهی کوفتتون بشه... -
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با خنده میزنم بیرون و تو دلم آر و میینم خونه ن خوشددبنتی خواهرم تا ابد 
 آباد باشه...

 
 عوض کرده... و تی برمیگردم فیگورشو

 
سوار میشم و روشن میینم... شنید که مقصدم کجاست... اگه مینواست نیاد 

 حتمًا تا حاال رفته بود...
 

یارم  ماشددینو ب نه و تی مینوام  یاط خونمو بد  لگ تر ا  در ح این مرد خیلی 
 بیرون...

 
 
 

به من نگو  بدون اجا ه پت و روشددن میینه...داریوش...  بان که میفتم  تو اتو
 ست دارم...دو
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 حاال که کار تو شده پر ا  نیرنه و ریا...
 

 حاال که دل تو شده فرسنگها دور ا  خدا ...
 

 به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه...
 

 نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه...
 
 
 

به مزاجت خوش نمیاد که گره ن کور میندا ه میون ابروهاش و دسدددت  یا  گو
 خاموشت میینه... میندا ه و دوباره

 
دلم مینواد بنندم.... اما خنده ن من با اخم اون عجی  ناسا گاره... خنده ن 

 من و اخم اون هارمونی نداره...
 

شت فرمون برمیدارم... همزمان با  دنت  شه و پ شی عینک دودن رو ا  جلون 
به چشددمم صددورتمو رو به بیرون می رخونم تا بتونم خنده ن ناهنجارمو گا  

 ...بگیرم
 

http://www.roman4u.ir/


 1311 ستیدر جگر خار

کاش بتونه این حرفا رو ا  طرن دل من تفسیر کنه... کاش باورکنه با  نان رنه 
 به رنگی که دوروبرشه غیر  ابل اعتماده...

 
 
 
 خنده هاتو کردن؟؟؟ -
 

 این مرد همیشه بران من عجی  بوده...
 

 منیه ننندیدم... فقط  ورتت دادم... ا  کجا فهمید خنده دارم؟؟؟
 

   سیوت...نگاش میینم... پر ا
 
 حاال بگو... -
 

ضح تر  با م نگاش میینم... چیو باید بگم؟؟؟ من مگه گفتنیا رو نگفتم؟؟؟ وا
 ا  نه کلمه ان اختراع شده مگه توسط اوالد آدم؟؟؟

 
شده  شیطنت امرو  تو وجودم بیدار  این مرد امرو   یادن جدیه... و من به این 

 رم یه و دهنی ا ش بنورم...نباید اجا ه ن جولون بدم.... که وگرنه شک دا
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سننرانی  سنت ترا   ضر این مرد  طعًا  سرفه میندا م... حرن  دن تو مح تک 
 تو سا مان ملله...

 
آ ان مهندس حرفی بران گفتن نمونده... همه ن گفتنیا دیشدد  گفته شددد...  -

شما خواستگارن کردین منم گفتم نه ... تموم شد ورفت... چیز ناواضحی این 
 داره؟؟؟وسط وجود 

 
 چرا نه؟؟؟ -
 
 بله؟؟؟ -
 
که چرا رد  - بدونم  ندادن... فیر کنم حگ دارم  تو هنو  جواب این سددؤالمو 

 میشم...
 

 کمی سیوت....
 

این مرد خیلی خیلی بد  لگ تر ا  در خونمونه و تی مینوام ماشددین بندا م یا 
 بیرون بیارم ا  حیاط... نفسمو سنگین پرت میینم بیرون....

 
 ... کاماًل و خیلی خیلی شنصین مهندس... خیلی...دالیلم -
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به منم مربوط میشددده... مینوام  - نا خواه  به هر دلیلی ردم میینی خواه  و تی 

 بدونم...
 
 
 

 و من هنو م معتقدم این مرد بد لگ تر ا  در حیاط خونمونه...
 

ندارم.... خ   بدم... چون جوابی  به این حرفت  ندارم جوابی  ومن تصددمیم 
 ره... من دارم ردش میینم...حگ دا

 
 
 
 کمم؟؟؟ -
 

 با تعج  نگاه مییم به مرد چغرتر ا  در خونمون...
 
 با تومم... میگم کمم برات؟؟؟-
 
 مهندس... -
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کوفت مهندس... من اسم ندارم یا بران این که اعصابمو به با ن بگیرن ر به  -
 ر مهندس مهندس میینی؟؟؟ جوابمو بده...

 
 جناب مهد... جناب نریمان... سر من داد نزنین -
 
ست میارم... داد که چیزن  - صدام کن تا ببینی چه بالیی  یه باردیگه مهندس 

 نیست...
 
 
 

 کمی آرامت گم شده تو این اتا ک کوچیک...
 

اون عصبیه ا  پس  ده شدن...شاید ا  اولین بار تو عمرش پس  ده شدن توسط 
 یه  ن...

 
صبیم... ا  خیلی چیزا...  شدن... ا  اینیه منم ع ستنطاق  شدن.. ا  ا ا  در  ن

 دل نمینواد ولی دارم پس میزنم...
 
 شما بران هر  نی نه کافی که  یادمهستین مهندس... -
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 «گل بگیرن دهنتو نفس...» 
 

 کاش تنها بودم تا ییی بیوبم تو دهن خودم...  دم چت و چالشم   کردم...
 
 دز پس دردت چیه؟؟؟ -
 
 
 

 و تو  ندگیم تجربه نیردم...خیلی این لح ه ر
 

لح ه ان که مثل چی تو گل بمونم...لح ه ان که با تموم وجودم عجزو حس 
 کنم... لح ه ان که هر چی میگم و هرکارن میینم اوضاع خراب تر بشه...

 
امرو   یر لف ی مینوان تو برا حرن  دن؟؟؟ تا دیرو  که با  بونت  ورتمون  -

 میدادن...
 
 
 
 بونم سر جاشه مهندس هنو ...  یر لف یم نمینوام... منم کم آورده... بی  »

چاره شددده ا  دسددت دلم... دلم ناتو شددده مهندس... گوش به حرن منو عقلم 
ناب...  مال دکت کنیم ج مام و ک یذاره ت یاییم... نم یده... ا  پسددت بر نم نم
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شحال باش... پارتی و هوا خواه پیدا کردن تو ا لیم نفس.. ستخو به  . بعید نی
 « ودن باشگاه هواداران بزنه برات...

 
من سددیوت میینم... و اون پر حرن تر میشدده... جرن تر میشدده بران طلبیار 

 بودن...
 
 پان کسی در میونه؟؟؟ -
 
کسددی؟؟؟ چه کسددی؟؟؟ میون؟؟؟ کدوم میون... خ  آره به گمونم... پان »

.. حتمًا پان عشگ در میونه... کسی در میونه.. شاید پان عشگ... نه نه... حتمًا.
شگ بد  ست که... اگه تو هواخواه دارن تو ا لیم من... ع میون دلم... اما تنها نی
خواه داره... مارگزیده داره... فقط عشگ نیست... ترسم هست... و تردید... بی 
که دور بر تو هسددتن... سددهراب... تیمور...  گا رنگی  نان رن مادن...   اعت

. خیلیا جناب مهندس نریمان... اما اونی که تو فیر میینی نفیسددده... خیلیا..
نه... تو تنها کسددی هسددتی که کنار همه ن اینا تو ا لیم نفس میتا ونن... دل 
نفس شددده سددر مینی که پادشدداهیت روبه  وال میره و هرکی یه گوشدده واسدده 
خودش پرچم الم کرده به خیال پادشدداهی....اما خ  شدداید بد نباشدده ا  راه 

 «نهادن خودت استفاده کنم... خیلیم بد نیست فیرت... پیش
 
 بله... -
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 یه نگاه...

 
یه نگاه که تا به حال ا ش ندیدم... یه نگاه که عال رغم همیشدده  لدر بودنت... 

 پررو و طلبیار بودنت هیچ و ت تو چشماش ننشسته و منو هدن نگرفته...
 

ا  ونم میینه ا  اینیه بران بیه نگاه که بران اولین بار منو میترسددونه و پشددیم
 کردنت ا  سرم به هر ریسمونی چنه میندا م...

 
 یه پلک طوالنی میزنم و رومو برمیگردونم...

 
این مرد  صد کرده امرو  هردومونو به کشتن بده... با پیت کشیدن این بحث... 
شون میده... با  شو کمتر ن سن شمی تیره رنگی که  شرت ی با این نگاه... با اون تی
نه درا   با ل با یاد  ندز منو  پااهی بل یده رو اون  که کشدد مه ان  اون شددلوارو ر
که دیشددد  دلبرن کرده و االن داره ا   ور  نه ن پهنی  با اون سددی ند ش...  ا

 عصبانیت باال و پایین میشه و کنار این ترس خود نمایی میینه...
 
 کی؟؟؟ -
 

 کی؟؟؟ کی کی؟؟؟
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 ه؟؟؟اهان... اونی که پاهان خیالیت در میون
 

 ارمیا؟؟؟ خنخ... خودم مضحیه کردم؟؟؟؟
 
 آها... ماهورن... -
 

ماهورن جورن ا  دهنم در میاد که انگار همه ن کالفگی اینرو ام ا  دسدددت 
شدم... جناب  شک با یگر خوبی می صدام... بی  سته تو  ش شو مادرش ن خود

با یگرن حاتمی و ده نمیی عمرًا  یا و  حاتمی ک حال   ادرن و  به  تا  ثل منو  م
 کشف کرده باشن...

 
 جملمو درست میینم: مهندس ماهورن...

 
و  هقه ان که اتا یو پر میینه...  هقهه ان که باعث میشددده دسدددت رو گوش 

 راستم بذارم...  هقه ان که میدونم ا  ده تا چک و داد بدتره...
 

 و سیوت...
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 چرا این جورن شد؟؟؟
 

ستمت؟؟؟ مرد  لدر و من ا ستم؟؟؟؟ شی شی صی این رو امو  ستت عا   د
مردن که ب*و*سددیده منو؟؟؟ مردن که ترسددوند منو؟؟؟ مردن که دلم و تی 

 میبینتت سلیطه با ن در میاره؟؟؟
 

 شیستم بابا لنه درا مو؟؟؟
 

 شاید اینجورن بهتر باشه...
 

 حدا ل سالم میرسیم فرودگاه...
 
 
 
 
 

 دست درا  میینه...
 
 من میرونم... -
 

 یت طلبیار...بی نها
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 مثل تمام این دوساعتی که منت ر بودیم تا پدر بزرگ و مادربزرگم راهی بشن...

 
 یه لح ه شک میینم که صاح  مال من باشم...

 
 
 
 میرن ورامین؟؟؟ -
 

و این مرد دیوونه ست... در صورتی که من با سرعت باالن شصت نمیتونم رو 
با  مان  گه ان تمرکز کنم اون داره همز گا  ا  منم سددؤال چیز دی ته کردن  تن

 میپرسه....
 

 و من باید این سرعت و این تن صدا و لحنو بذارم به حساب عصبانیت؟؟؟
 
 بله... -
 

 کی برمیگردن...
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 اسمت چیه؟؟؟ -
 
 اسم کی؟؟؟ -
 
 همونی که پاش این میونه و من  ول میدم اون پاها رو  لم کنم... -
 

 میون و اون کس میفتم... ماهورن... کمی خنگوارانه نگاهت میینم... یاد
 
 گفتم که مهندس ماهورن... -
 

 پو  خند... داره منو مسنره میینه؟؟؟
 
سم کوچیک اونی که مینوان  - سمت مهندس ماهوریه... ا جلل خالگ پس ا

 به خواستگاریت جواب بدن چیه؟؟؟
 

گه اینو  گارن کرده؟؟؟ ا ماهورن ا  من خواسددت ندس  نه مه یدو جا م این ا  ک
سوتی دادم؟؟؟ چرا این همه مادرش می شم میدونه؟؟؟ یا خدا.. یعنی  دونه بقی
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 نه  د و خودش سر راهم سبز شد من سعی نیردم اسم کوچییشو به خاطر 
 بسپرم؟؟؟ بعضی و تا مسائل کوچیک چقدر مهم و سرنوشت سا  میشن؟؟؟

 
 من ورتون چیه ا  این سؤاال مهندس؟؟؟ -
 

  میینه... برمیگرده سددمتم و کمی نگاهم ماشددینو مییشدده به حاشددیه... پار
 میینه...

 
حاال  هاش...  جه  هامو میگیره میون پن با و  نه  غافلگیرا کاماًل  یه حرکت  طی 

 کامل صورتت تو صورتمه...
 
 در اصل این تویی که باید بگی چی تو اون کله ن کوچولوته... -
 

 سدددت که ابیتماین بار دیگه این مرد مالیم نیسدددت... این بار دیگه مواغ  نی
 نینه... با وم درد گرفته... داره  ورشو به رخم مییشه..

 
 چی مینواد بگه با این کار؟؟؟ که اگه بنواد سه سوته حسابم پا  و پوکه؟؟؟

 
دستامو میندا م به با وش تا فشارشونو کم کنه... استنونام دارن  یر انگشتاش 

 میپین... کم نمیینه فشارو که بیشترم میینه...
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ناخنمومیینم تو با ون بیرون  ده ا  آسددتین تیشددرتز من ُکشددت...یه آن بی 
شیامم به اون  اختیار ا  دهنم بیرون میاد... وا عًا دردم اومده... چیزن نمونده ا

 آن ملحگ بشن...
 
 نفس میگی چی تو سرت میگذره یا همین االن استنوناتو پودر کنم؟؟؟ -
 

 بره؟؟؟این مرد این طورن مینواد دل ا  من ب
 

 ناله میینم: مهندس تو رو خدا ولم کنین... دارم میمیرم...
 

 دهنشو انقدر با  میینه که احتمال میدم بتونم کلمو توش جا کنم...
 

 تا ه میفهمم درد گوش اینه نه اونی که با سیلی مهدون حس کرده بودم...
 
 نفس من لعنتی اسم دارم... اسمم امیر ارسالنه... -
 

 جایی نیست واسه نگه داشتن اشیام... دیگه تو چشمام
 

 پس دلیل سیوتت  بل ا  رسیدنمون به فرودگاه این بوده نه آرامت...
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 مینواست با خیال راحت رو سرم خراب شه...
 

سپرد بهت... منو  چقدر حرص خوردم و تی مادر بزرگم مو ب خداحاف ی منو 
 ا  دست خودش به خودش سپردن؟؟؟

 
چشمم فواره مییه نهایت ولوم صداشو به رخم مییشه:  با اولین اشیی که ا  تو

 گریه کنی مییشمت نفس...
 

 ولی گریه نیردن تو این لح ه و میون این پنجه ها کار من نیست...
 
 خفه شو نفس... -
 

و در اصدددل من دارم خفه میشددم ا   ور ترس... ترس ا  این تن صددددا و این 
 چشمان خونی...

 
 من که ا  به میون کشیدن پی ماهورن عصبانیه... این مرد نه ا  گریه ن

 
تفخیر  به  تا حاال  یده و  یه که دیشددد  شددن نه ا شدددایدم این عصددبانیت مال 

 افتاده...درست مثل پروا  پدر بزرگ و مادربزرگم...
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 اون داد میزنه و ا م مینواد خفه شم و گریه نینم...
 

 سیالب تر...گریه ن من تبدیل به یه هگ هگ بی صدا میشه... اشیام 
 

 این مرد حگ عصبانیت داره؟؟؟
 

 من اختیار یه نه گفتن ندارم؟؟؟
 

 اون نفسان آتشین مییشه و من به سیه سیه میفتم ا  ترس...
 

 اون مینواد من گریه نینم...
 

 و من  ول میدم اگه دستامو ول کنه راحت تر بشه این کار...
 

ه و من ا  اون فر ترم تو دهنشددو با  میینه دوباره تن صددداشددو به نمایت بذار
لر یدن و برداشتن دستم ا  رو با وهاشو گذاشتنت رو گوشام..... دیگه تحمل 

 شنیدن حتی یه کلمه با اون تن صدارو ندارم...
 

نداخته  به جون من ا که  باشددده و  لزله ان  به خودش نبوده  که حالت  گار  ان
 سددعت چشددمان بهبیدارش کرده باشدده تو کمتر ا  یه ثانیه به خودش میاد... و

 خون نشستشو کم میینه و دهنشو  بل ا  اینیه چیزن ا ش در بیاد میبنده...
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 آروم صدام میینه: نفس..

 
 این لحند لحن چند ثانیه پیت نیست... ارتفاع این صدا خیلی کتر ا   بله...

 
اون صددددا میینه... آروم... و همین آرامت به من مهلت میده بران اینیه یادم 

 دلم بیشتر گریه مینواد... بیفته
 

 خودش جلو مییشه و من جیم مییشم نه... استپ میینه...
 
 ولم کنین تو رو خدا... -
 
 نترس کاریت ندارم... -
 
 ولم کنین... -
 

 ول کردن اون همانا و بیرون پریدن من همان...
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ستت درد گرفته رو ب*غ*ل  شین و با وهان تو د شت ما تییه میدم به پهلون پ
... سک سیم آرو نمیشه...چند تا نفس عمیگ مییشم تا بتونم این کارو میینم

 بینم...
 

 یشم تیشرتت میشینه جان سبزن گندمزار هنو  طالیی نشده ن روبه روم...
 

 دست میذاره رو دستان رون با وم...
 
 نفس... -
 

شار میدم تا  سینت و ف ست میذارم رو  سبونه به خودش د  بل ا  اینیه منو ب 
 ه...تو ف کن

 
 عق  مییشه...

 
دسدتشدو کمی فشدار میده رو پشدت دسدتام... بون نوا ش دارن فشدار کم این 

 بارش...
 
یه فقط  - مال این لت و هییلم ببین احت به هیی گاه بین  یه ن مد؟؟؟  دردت او

  لقیم اومده باشه هست؟؟؟
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 نه کلی خوش گذشت...
 

بشددرن ا   ور  نگاه اشددییمو میدو م بهت... یعنی اینیه چشددمان هیچ بنی
 خوشی خیس نمیشه...

 
  دم میندا ه عق ... دست تو موهاش میینه و  ل میزنه بهم...

 
 و من هنو  دلم پر ا  گریه ست...

 
 نگاه ا ش نمیگیرم... بلیه همه ن گلگیمو اشک میینم میریزم رو گونه هام...

 
 ...آدم ا  آدمایی که روشون حساب با  کرده بیشتر و  ودتر گله مند میشه

 
 این مرد این اواخر باعث شد روش حساب با  کنم...

 
 با اون لطفتان  خمت نشسته تو حرکتاش...

 
 با نگاه هایی که حس مییردم مهربونن...

 
 با توجه هایی که فیر مییردم متوجه منن...
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این مرد یه رو ن شاکی بود ا  اینیه اجا ه داده بودم میون شوخی گردنم خراش 

 ن حنا...برداره با ناخنا
 

 و حاال با وهان من ا   ور درد دارن میترکن...
 

شو میگیره به  سا سته...د سبزن گندمزار می ای شت به من و رو به  عق  میره و پ
 پهلوش... صورتشو میگیره رو به آسمون... کمی تو همون حالت میمونه...

 
 ا  همون جا برمیگرده و کمی نگام میینه...

 
 تو ماشین آب دارن؟؟؟ -
 

 تیون میدم... سر
 

 میاد نزدیک: کجاست؟؟؟
 
 صندوق... -
 

و یه سددک سددیه که باعث میشدده کالفه چشددماشددو ببنده و بره طرن دیگه ن 
 ماشین...
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چهار لیترن رو که با آب پره میبره کنار علفان خودرو کنار گندم  ار... رو سددر 

صورت شو پر آب میینه و میریزه رو  شت سه بار م شینه... ... تپنجه هان پاش می
 دستشو دوباره خیس میینه و مییشه پشت گردن و گوشت... داغ کرده شاید...

 
 سرشو میاره باال: خوردنیه؟؟؟

 
شو پر میینه و  شت ستام رو با وهان درد ناکمه... م سر تیون میدم... و هنو  د

 کمی آب مینوره...
 

 نگام میینه با .. چشمامو این بار میدو م به کفشام...
 
گا - جا صددورتتو نگیر اون ن یا این گه  هر کن... ب یه جور دی تو...  بلنم گفتم 

 بشور..
 

 پشت دستمو مییشم به صورتم که آب چشم دماغم توش ادغام شدن...
 
 بریم لطفًا... -
 

 بلند میشه و میاد سراغم... دستشو میاره جلو... خودمو مییشم عق ...
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میگیره تو  یه َاه  یر  بون میگه و همون دسدددت خیس ا  آب سددروصددورتمو

شه پایین... مثل خودش  شینه و منم میی شم... می شیده می ستت... دنبالت ک د
 میشینم سر پنجه هام...

 
کمی سر غرفو کج میینه... دستمو لر ون میگیرم  یرش... مشتمو پر میینم و 
میزنم به صورتم...اما لر ش شدید دستم باعث میشه تا رسیدن به صورتم آب 

  یادن توش نمونه...
 

 لبه هان شالمو ا  صورتم کنار میزنه تا خیس نشن...
 

 ته مونده هان سک سیم گاهی سر  مییشن...
 
 خیله خ  نفس آروم باش دیگه... نین اینجورن... -
 

 میاد کنار دستم... خم میشه ...
 

االن باال سددرمه... مشددت دسددت بزرگشددو پر میینه و میگیره جلو دهنم... با 
 رو اشاره به دستت مییینه...تعج  نگاش میینم... با اب

 
 ییم بنور آروم شی... -
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شت کرده و چیزن  شتاش ن ستت... آب ا  میون انگ شمان مرددم میره رو د چ

 نمونده... دوباره پرش میینه و میگره جلون دهنم...
 
 بهت میگم بنور نفس...بذار سک سیت  طب شه... -
 

سعیمو میینم بدون  ستشو با صداش محیم اما مهربونه... نهایت  اینیه کف د
 لبم لمس کنم بنورم... اما نمیشه... شاید یه  لپ بیشتر نمیتونم بنورم...

 
 دوباره آب میریزه کف دستت...

 
 درست بنور نفس... -
 

 چشمامو میبندم...و هر چه باداباد...
 

مچ دسددتشددو مگیرمو لبمو تییه میدم به کنار دسددتت... لیوان پر گنجایت و 
ساخت... آخر سر دست خیسشو مییشه رو صورتم... خوبی میشه ا  دستت 

دوباره یه مشددت آبو ناغافل میریزه رو صددورتم که باعث میشدده نفسددم یه لح ه 
 طول بده باال اومدنو...
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 ساعد دستمو میگیره و بلندم میینه...
 
 بیا بریم اونجا ییم بشینیم... -
 

یه ردیف کمی تا درختی که تو  به سددده  ما  د راسدددت  اشددداره میینه  دورترا  
 کردن...نگاهم میره رو ساعتت...

 
 چیه دیرت شده؟؟؟ -
 

دیرم نشدده... کاًل رفتن بی فایده شدده... اگه بنوام  بل ا  تارییی برگردم ییی 
به این همه راه و رفتن و  دو سددداعت بیشددتر نمیتونم اونجا بمونم... نمی ار ه 

 برگشتن...
 
 نه... نمینوام برم... -
 
 ؟چرا؟؟ -
 
 حوصله ندارم... -
 
 خوبه... موبایلتو میارم  نه بزن بگو نمیرن... -
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 من همونجا میمونم... آب رو میبره و موبایل من به دست برمیگرده...
 

دستمو مییشه... دنبالت میرم... میشینیم  یر سایه ییی ا  سه تا درختان کنار 
 گندمزار...

 
 خوبی؟؟؟ -
 

 نمیدم...دیگه سک سیه نمیینم... جوابشو 
 

ساینا... دو ا  سخ دارم... چهار تا ا   ستم... هفت تماس بی پا موبایلمو میده د
 ا  حنا... ییی ا  ترانه...

 
 شماره ن ساینا رو میگیرم...

 
  بل ا  الو صدان جیم و ویغشون میشینه تو گوشم...

 
 الو کجاییتو؟؟؟ یه ساعته دارم میگیرمت... -
 
 سالم سانی خوبی؟؟؟ -
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 مرسی... چی شدن َپ؟؟؟سالم  -
 
 سانی  نه  دم بگم نمیتونم بیام... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 کار برام پیت اومد... -
 
 چه کارن؟؟؟ -
 
 میگم بعدًا.. -
 
 صدات چرا اینجوریه نفس؟؟؟ گریه کردن؟؟؟ -
 
 اره... -
 

 نگرانی میریزه تو صداش...
 
 چرا؟؟ چی شده؟؟ -
 
 حاال... -
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 نگرانت شدم نفسی خوبی؟؟؟ -
 
 خوبم... چیزن نیست... کار دارم مینوام برم... -
 
 باشه بابا... افتاد... نمینوان بگی... اما کارن پیت اومد خبرم کن خ ؟؟ -
 
 باشه... به ب ه ها نگی؟؟؟ -
 
 ب ه ان؟؟؟ معلومه که نمیگم... گوشیم کنارمه کار داشتی حتمًا بزنه... -
 
 اوکی... مرسی... -
 
 خداحافظ... -
 
 ...خداحافظ -
 

  طب میینم و خیره میشم به من ره ن اطرافم...
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سر تیون دادنشو...  ست حس میینم... و کالفه  شو ا  ب*غ*ل د سنگینی نگا
 و پون بلندشو...

 
و تی میینه بی خیال اطران نمیشم دست میندا ه رو با وم... همونجایی که تا ه 

ه سستاشو بمصدوم شده... هین کوچولویی مییشم و دستمو عق  میبرم... د
 حالت تسلیم باال میبره: آخ ببنشید حواسم نبود... خیلی درد میینه؟؟؟

 
 نه... مهم نیست... -
 
 شرمنده ام نفس... نمینواستم بهت آسی  برسونم... عصبانیم کردن... -
 
-... 
 
 نفس خانم هزار بار گفتم با نگات  هر نین خواهشًا... -
 
-... 
 
 نفس؟؟ -
 

 مهربونه... ملتمسه... صداش
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 نگاهم بی اختیار میره رو چشمان باریک شدش که دارن منو کنیاش میینن...
 

 ا  کی تا حاال دلم طا ت بی طا تیان دلشو نداره؟؟؟
 
بارم  - نا   دارن... این  نه ان نیسددتی و دل  بانو... من که میدونم کی ببنت 

 بگذر ا  خطان من...
 

 ت کت اومدن بنواد...لحن با مزش باعث میشه لبم دل
 
به رون ما  - یا  با خندت دن تا  دز خ  دلت خنده مینواد بنند دیگه... بنند 

 بننده بانو...
 

 سرمو میندا م پایین... اونم جدن میشه... بحثو ا  سر میگیره...
 
 نگفتی اسم کوچیک ماهورن چیه... -
 
 چه اصرارن دارین رو این موضوع؟؟ -
 
ندارم... مینوام - پان  اصددرارن  گه  که خر نیسددتم... نفس ا هت بفهمونم  ب

ماهورن این بین بود... اگه میدونسددتم دلت رفته براش انقدر نمیسددوختم که 
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ماهورن  بدونم  که  مت  ناخت قدرن شدد ها گولم بزنی... ان ثل ب ه  مینوان م
توجهتو جل  نیرده... خبرم دارم که چندین بار ب خواسددتگاریت نه گفتی... 

تی که بگم با ارتو گرم مبینی... اصاًل مگه ممینه یه با ار تو اهل نا  اومدن نیس
باشددده؟؟؟دختر تو انقدر درگیر خودتی که اصدداًل مردن مثل  تا این حد گرم 
بل بگیرن  فان خودم  یه ا  حر جان این به  فًا  ماهورن رو نمیبینی... پس لط

 راست حسینی بگو چرا جواب منم نه ست... چرا برات کافی نیستم...
 

 آروم و لحنت پر ا  نوا شه... پر ا  یه نوا ش صاد انه... صدش
 

صدق  ندگی من اونقدر برام دردناکه که تمام این  شه... اما  صدا ت حق شاید 
سه خودم دوَرش نیردم...چطور باید بهت  سال حتی یک بارتو بیدارن وا چند 

که  مبگم که تو خودم نمیبینم برآوره کردن نیا ان طبیعی یه مردو؟؟؟ چطور بگ
 ا  مردا میترسم؟؟؟

 
 و تی گفتم بران هر  نی کافی و شایم  یادید صادق بودم... -
 
 بران هر  نی غیر تو؟؟؟ -
 
 بران هر  نی... حتی بران من... -
 

 میمیرم تا ین جمله ن پر تردید ا  دلم بیاد رو  بونم...
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 پس مشیل چیه نفس؟؟؟ -
 
 من... مشیل منم... من کمم... -
 
 ؟؟؟تو کمی -
 

 سرمو تیون میدم...
 

یه کمبود بزرگ  به  یل  بد که خودمو ت هاییم  نه من پر   کمبود یدو این مرد نم
 کردن...

 
کمم... خیلی کم... باور کنید انگشدددت کوچییه ن  نایی نیسددتم که دورو  -

 برتونن...
 
 ببند دهنتو نفس.... خودتو با اونا تو یه ترا و نذار... -
 
 ..اما وا عیت اینه... من. -
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تو به اندا ه ن اونا آت آشددغال نمی مالی به صددورتت بران همینم  یباییت  -
انقدر شیرینه... تو لباس جلف و هر  پسند نمیپوشی بران همینم تو چشمی... 
تو مثل اونا م*س*تانه  هقه نمیزنی بران همینم دلم رفته برا خنده هات... تو 

مو ب حرن  دن برا همین تشنه ن  مثل اونا صدا نا   نمیینی و عشوه نمیریزن
ته...  که تو وجود نا ن  ندارن ا   ما خبر  هاتم... نفس ا با همیالم شددددن 
سددیوتت...کم حرفیت... سددعی کردنت بران تو حاشددیه موندن... راه رفتن 
سنگین و محیم و بدون  رت... این دستان سفید و کوچولوت... این چشمان 

که شیطونی نشدن... این تنت که هیچ براق و بی ن یرت... این ابروهان پهنت 
هان خوش  یده... این مو نان محر  و س* *س*ن رو نم و ت بون ادکل
رنگت که هیچ و ت تزئینشددون نمیینی واسدده دلبرن... همه و همهت... تک 
تک سددلوالن تنت... تییه تییه هان روحت... نفس همشددون در حد اون  نا 

.  ابل  یاس نیسددتن... پس لطفًا نیسددتن... خیلی خیلی ماورائی تر ا  اونان..
خودتو پایین نیار... منم عصددبانی نین... شددک نین اگر فقط تو یه مورد  ابل 

 مقایسه با اونا بودن جذبت نمیشدم... درد اصلی رو بگو نفس...
 
 درد اصلیی خیلی خصوصیه مهد... -
 

 نگاه تند و شاکیشو میدو ه بهم: نگفتم فحت نده؟؟؟
 
 ندارم عادت کردم به این لفظ... ببنشید... من ورن -
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 دستمو میگیره... هنو  کمی لر ش ا  تون بدنم حس میینم...
 
تر  کن عادتتو... و بدون و تی این دلیل باعث میشه من و رد کنی یه جورایی  -

 به منم مربوط میشه... حگ دارم بدونم به کدوم گ*ن*ا*ه د  میشم...
 

 دساش گرمن... خیلی...
 

. دسددتمو میبره باال و در حالی که نگاه ا  نگاهم نمیگیره لبان نگاش میینم..
 داغشو میذاره روش... کف دستمو برمیگردونه و یه نفس عمیگ توش مییشه...

 
 اون نفس عمیگ مییشه و نفس من بند میره...

 
 یه ب*و*سه ام مینشونه کف دستم...

 
 اون می *و*سه و  ل  من به التماس میفته...

 
نامرد..»  نه نین  جانو...  لبم داغو مه هی یارم این ه . نین... من دووم نم

 «داغون... طا ت نداره...
 

 مینوام بیشم دستمو... دلم نمینواد... اون نمیذاره...

http://www.roman4u.ir/


 1343 ستیدر جگر خار

 
که ا ش  مه... مرده... همون موجودن  نامحر نه... این مرد  ی  میز عقلم نه

 میترسی...
 

 ولی دلم نمینواد... و اون نمیذا ه...
 

دستت نگه میداره دست این بار ا  هیجان لر ونمو... با انگشت اشاره ن  میون
ستم...  شیدن خطان نا مفهوم میون کف د شروع مینه به ک ستت  اون ییی د
 لقیم میاد و انگشتام جمب میشه... میفهمه... تو چشمام میننده... با چشم و 

 با لبت میننده...
 

ند نداره؟؟؟ دل من محبت  یده نیسدددت؟؟؟ ترد شدددده دل من حگ دیوونگی 
 نیست؟؟؟؟ تنها نمونده؟؟؟

 
 دل من حگ نداره محبت بنواد؟؟؟ حگ نداره دیوونه بشه؟؟؟

 
 ورش می ربه به  ور انگشتام با شون میینه و میون پنجت میگیره... دوباره با 

 نگشت اشارش نقاشی مییشه کف دستم...
 

 لم بی اره میشه...نقت تنهایی من شاید...نقت دلبرن کردن رو شاید... که د
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شن نفس... هرکارن... فقط  - ستان کوچیک مال من  هرکارن میینم تا این د
 بگو چی کار کنم...

 
-.... 
 
سرم  یادن... میدونم  یادن آفتاب  - شتنت حقمه... نفس میدونم ا   نفس دا

مهتاب ندیده ان واسدده منز به  ول خودت هفت خط... نفس دارم میبینم که ا  
بگیرم می ترسددی... می بینم که انقدر بی تجربه ان که با گرفتن  اینیه دسددتتو

دستت میتونم هیجان  دت کنم... نفس اما منز هفت خط با گرفتن این دستان 
شم... منی که خودت  ست مثل یه نوجون هیجان  ده می شده در ناب و لمس ن
 میدونی و منفی کردن نداره که  نان  یادن دورم بودن... فعل حرام نداشددتم
اما خیلیا رو تجربه کدم... به خدا میدونم بران تو  یادن با تجربه ام... شدداید 
سرم آوردن که انگار  سنت... نفس اما تو بالیی  سنمم ییم نامربوطه به  حتی 
خدا  به  یا دسدددت لطیفشددو لمس میینم...  یه  ن میبینم  باره تو عمرم  اولین 

س دیگه ان فیر کرد... داشددتنت باعث میشدده خواه نا خواه نشدده به چیز و به ک
نترس ا  حضددور این تجربه ها.....  ول میدم با حضددور تو همشددون محمو 
بشددن... همونطور که االن شدددن... همونطور که االن بدون داشددتنت فقط با 
به  نه نترس...  بودنت دیگه هیچ  نی توجهمو جل  نمیینه... اگه ترسدددت ای

ها  که ا  خیلی و ت پیت تو تن  ن حاضددر تو بهن و شددرفم  سددم مینورم 
  ندگیمی...
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جناب مهندس من ا  این موضددوعم میترسددم... اما این ترس جلون ترس » 

 «اصلیم هی ه... نابوده...
 
 مسئله این حرفا نیست... -
 
 پس چیه؟؟ بگو حلت میینیم... -
 
 دلم مینواد... نمیشه... -
 

 اشک من شاید مال من نیست که اختیارش به دست من نیست...
 

میشه و روبه وم میشینه... انگار که پولی باالن اون شلوار سورمه ان مار   بلند
 نداده باشه... خودشو تو خا  و خول مییشه این ور اون ور...

 
 اشیمو با سر پنجت مگیره... هنو  دستم میون دستت اسیره...

 
خدا دردتو بگو...  - نارو نفس... دیوونم نین... م لوم نشددو... تورو  نریز ای

 ردم اگه واسه درمونت جون نذارم کف دستم...نام
 
 درمون نداره... -
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 داره... خودم درمونت میشم بگو... -
 

 جون میینمتا بگم: کمم...  ادر نیستم هیچ مردن رو خوشبنت کنم...
 
نفس این جا روبه رون من نشددسددتنت خود خوشددبنتیه.. میدونی داشددتنت  -

 ی تو... ا  چی میترسی نفس؟؟؟میتونه آدمو بوق مرگ کنه؟؟؟ چی دارن میگ
 

 عاجزانه سر تیون میدم... اون میگه گریه نین و من پر ا  گریه ام...
 
ته  - یه نین... تو رو جون عزیزت دلمو خون نین... چ نفس تورو  رآن گر

آخه؟؟؟ بهم بگو... عاجزم نین نفس... بگو بذار هرکارن ا  دسددتم برمیاد نه 
.. دلت برا دلم بسددو ه... دلم مینواد تییه گاه بران تو که بران دل خودم بینم.

 ن محیمی مثل تو باشددم... دلم مینواد گرچه دردم میاد ولی محرم اشددیات 
 باشم... بذار بشه... بذار بشم... بذار محرم دلتو اشیات بشم...

 
 کمم مهندس... به خدا کمم... -
 

همین االن که داد میزنه: دز المصدد  میگم ا  سددرم  یادن... خیلی  یادن... 
دارن با این اشددیا دلمو خون میینی خوشددبنت ترینم... به خدا چیز دیگه ان 
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گاه و هر  با هر ن که لر  میینی  یدونم... میبینم  نمینوام... میترسددی؟؟؟ م
لمس... اما نفس ببین و تی دستتو میگیرم گر میگیرن... دست آ ادمو میگیره و 

جلون  پ و تولوپی میینه  لبت...بینمیذاره رو  لبم:ببین و تی کنارتم چه تاال
من سدداکت میشددی و م لوم... بر خالن مردان دیگه... نفس ببین برام گریه 
میینی... ببین ا  اینیه حس میینی برام کمی ابیت میشددی... ... به خدا نفس 
خیلی و تا تونستم ببینم که ا  شدت نبضت و تندن ریتم  لبت و تی منو میبینی 

تم نبض میزنه.. نفس اینا تنها چیزایین که یه مردو صددورت کوچولون خشددیل
شتم... نفس و تی همه  شبنت میینن... تنها چیزایین که من تو  ندگیم ندا خو
سا فقط با دیدن من به وجود میاد یعنی اینیه برام کافی ان... یعنی که  ن این ح

 داشتنت خوشبنت ترین مرد  مینم میینه...
 

م: اما حرن یه عمر  ندگیه... تا کی گرفتن دستم میون گریه به  ور ل  با  میین
 آرومتون میینه؟؟؟ به خدا بیشتر ا  این پیت رفتن کار من نیست...

 
چه بالیی سددرت  - گه  ندگیم؟؟؟ چرا نفسددم؟؟؟چرا نمیتونی؟؟؟ م چرا  

آوردن... کی چی کار کرده که اینجور م لوم و گریونی... کدوم حروم  اده ان 
 بده؟؟؟ چی شده نفس... برام بگو...دلت اومده دلتو خراش 

 
 شاید اشتباه میینم اما...

 
 حس میینم چشمان اونم تر شدن...
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همین... انگار دنبال یه سددنه صددبورم... ییی که پایه باشدده... گریم شدددید تر 

 میشه... کاش بدونه خود مرگه ا  اون موضوع حرن  دن...
 

صورتم میینه: دردت به جونم نین این شو  اب  ستا شدن  د جورن... هال  
سی جرمت کرده  ص  بگو دردت چیه... نفس ک خ ... خون نین دلمو... الم

 دست درا  کنه بهت؟؟؟
 

 خودش میمره تا این حرفو بزنه... اینو گوشان  رمزش میگن...
 

اگه گفتنت بران اون سددنته... حس کردنت... تجربه کردنت باید تا حاال منو 
 هفت کفن پوسونده کرده باشه...

 
 اون ا  یه بی شرن حرن میزنه و میمیره... من پدرمو تجربه کردمو و  نده ام...

 
 نده ام اما با خیالت نفسددم بند میره... شددداید همین کافیه که بدونه جواب 

 حرفت بله ست...
 

شقیقه  شه...  سبزتر و گنده تر می با همین هگ هگ کردنم میبینم که رگ گردنت 
شروع به پریدن میینه... در ست هاش  شه که هو  د شبیه اون رو ایی می ست 
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ارس رو نشددده بود... هنو  پشددت اون میله هان  اتل من و داداشددمو دلم نرفته 
بود... اگه بدونه پدرم چشم طمب انداخته بود رو  شنگیایی که چند د یقه پیت 

 تعریف مییرد که سیته رو شاخشه...
 

ه ان که و تی غیرتت درد نفسددم بند میاد ا   ور گریه... شدداید مثل هر مرد دیگ
شه و  ست داره پا شاید دو ستن مینواد...  شی میگیره دلت داد و فریاد و  دن و 
سینه هان پهنت و  ستبرن  طوفان به پا کنه... اما... اما به جاش منو مییوبه به 

 میون با وهاش فشارم میده...
 
م نین نفس... نین با خودت و من اینجورن... هال  شدددن آروم بگیر آرو -

 جونم... بگو کیه تا مادرشو عزادارش کنم...
 
 
 

 و مادر اون مرد و من سالهاست که عزاداریم...
 

 اون بران پسرش...
 

 من برایپسر پسرش...بران برادرم....
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 کمی فاصله میگیره... دوباره دستت  اب صورتم میشه...

 
 
 

سینت  و دوباره...عقلم نهی  میزنه؛ این مرد نامحرمه... این مردن سر رو  که 
صداش دو  شو خیس میینی... این مردن که  شرت میذارن... این مردن که تی 
رگه شده... این مردن که چشماش ابریه اما بارونی نیست... این مردن که داره 

 ل   یریشو با دندونت تییه پاره میینه...
 
 
 

دلم داد میزنه...جیم مییشدده؛ خسددته شدددم... نمییشددم... تنهایی بسددمه... 
شیستم ...شیسته بند اینجاست... مریضم... طبی  اینجاست... شیسته بند 

 نا محرم نیست... طبی  نا محرم نیست...
 

من به دسددتان شددیسددته بندم محتاجم... من رو سددینه ن طبیبم ت  میینم... 
 بذارین میون این ت  بمیرم بلیه تا ابد آروم بگیرم...

 
 این مرد شیسته بنده اما نا محرمه...
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 دل من گ*ن*ا*ه کردن مینواد...و
 
آروم باش... فقط بهم بگو چته... بگو اگه نشددد درمون بشددم همدرد شددم...  -

ساختن  لبت...  ساختنت...  سه  سعی کنم وا سا .. بذار  سو ... تنها ن تنها ن
روحت... ییم تییه کن... به خدا تنهایی سددنته نفس... بذار رفیگ تنهاییات 

شیا یه سینه مینواد که روش بریزه...  شم... به خدا این ا شونه مینواد... یه 
 نمینوام گوشه ن دیوار تو تنهاییات بریزیشون...

 
 سنته... -
 
چی سددنته همه کس؟؟؟ بگو خودتو سددبک کن نفس... سددنگینه این درد  -

 برات... بذار سبک شه...
 
 سنته... گفتنت سنته... -
 
به کردن. - ته و تو خودشددو تجر که گفتنت سددن جا بودم من اون بمیرم  .. ک

شیدم اون بی همه چیزن رو که جرمت کرد  صالبه میی رو ؟؟؟ کاش بودم و به 
بهت نا کتر ا  گل به...نین  ربونت برم... نفسدددت در نمیاد دیگه... ببین چه 

 کردن با این چشما؟؟؟
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خ  سنتته... نگو....  من هگ میزنم میون دستاش و اون اشیمو میگیره: خیله
با این دل بی چاره ن من این جورن نین... ولی  با خودت و  االن نگو... ولی 
 ول بده نفس... مرگ من نفس  ول بده که یه رو  برام بگی دردت چیه که این 

 جورن نا آرومی میینی... چی انقدر بی  رارت کرده...
 

شنیدن مرگ من ا   بون  و من فیر مییردم ُمردم تو رو ان سنت گذشته... اما
شنیدن مرگت میتونه به  صلم به دیار فانی و  شون میده که من هنو  و این مرد ن

 مرات  مرگ آور باشه با همون شدت...
 
  ول نفس؟؟؟ -
 

 سرز میون دستاشو تیون میدم...
 

 مهر داغ لبشو مییوبه پان نوشته هان پشیونیم...
 

گرمان همین دسددتان بزرگه که  گرمایی که رو گونه هام حس میینم بیشددتر ا 
 دور صورتمه...
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ل  میگزم با دوندونان نیشددم... اشددیان روون ا  پی هممو بران بار نمیدونم 
چندم پا  میینه و لبمو ا  حصددار دندونم مییشدده بیرون... میدونه خجالت 

 کشیدم... خندش پهنه ا  کنار این گوشت تا کنار اون ییی گوشت...
 
 م من اون شرم وحیاتو... ربونت برم... بنور -
 

و من  سم می خورم این مردن که دوست داره شرم و حیان منو بنوره خودش 
 بویی ا  حیا نبرده و نمیدونه شرم چه رنگی داره...

 
بایلو ا   بایلت  نه مینوره... صددورتمو ول میینه و نیم خیز میشددده تا مو مو

شت در بیاره... همزمان با جواب دادن ب شلوار نفس ک ه موبایلت هر دو جی  
 دست منو میگیره تو یه دستت...

 
 جونم مامان... -
 
-... 
 
 سالم  ربونت برم... -
 
-... 
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 آره پیت منه... تا ه پدر بزرگ و مادربزرگشو بدر ه کردیم... -
 
-... 
 
 تفخیر داشت پروا شون... -
 
-..... 
 
برات انجام  باشددده میگم بهت... چیزن نمی خوان؟؟؟ کارن دارن بیرون -

 بدم؟؟؟
 
-... 
 
 باشه.. پس من دو سه ساعت دیگه خونه ام... -
 

 بدون خداحاف ی  طب میینه و تمام مدت مشغول با ن با دستان من بود...
 

 دستت ا   ید موبایل که آ اد میشه میشینه رون گونه ن من...
 
 تو که هنو  دارن اینا رو میریزن؟؟؟ -
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 نه... -
 

یه و من هنو  دلم می یا این بده...  نه منو  ورت  با  ک ته دهن  یا این درخ نواد 
ضان فانتزن  شک ندارم اون میدونه من هنو  تو ف  مین این کارو برام بینه... و 

 دخترونم دارم خجالت مییشم...
 

 لباش کت داره و به اخم ابروهاش نمیاد: چی نه؟؟؟
 

نمیینم... چشمام صدام لر ونه ا   ور خجالت و خت داره ا   ور گریه: گریه 
 میسو هد آب میده.. هم کم خوابم هم گریه کردم واسه همین میسو ه...

 
لت برم من... نمردن ا   - مان بی خواب و گریون خشددی  ربون اون چشدد

گشددنگی تو؟؟؟ بلند شددو بریم ببنیم جایی چیزن پیدا میینیم بنوریم یا نه... 
بذارمت خونه ییم بنواب که  بلند شددو االن ضددعف میینی... بعدشددم بریم

 ش  مهمون مامانی...
 
 مهمون؟؟؟ -
 
آره... همین االن واسددده شددما  نه  ده بود... خودتو دایی جونت شددد   -

 دعوتین... ترانه و اردالنم هستن...
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 باشه... ممنونم...  حمت کشیدن... -
 
 پاشو... -
 

 دستمو مییشه و ا   مین بلندم میینه...
 

ه جا شدددن و با این چشددمان منت ر بهونم اولت چشددام به خاطر یهویی جاب
 سیاهی میرن و فیر کنم با کله میرم تو سینت...

 
 دوتا شونه هامو میگیره: هی... چی شد؟؟؟

 
 فاصله میگیرم... کمی گیجه سرم: ها؟؟؟

 
 چته؟؟؟ خوبی؟؟؟ -
 

شمان میدونم ورم کردم در  شه و نگاه نگرونت میون دوتا چ ضح تر می دیدم وا
 و آمده...رفت 

 
 ها؟؟؟ آها... آره آره... خوبم... یهویی بلند شدم چشمم سیاهی رفت... -

http://www.roman4u.ir/


 1357 ستیدر جگر خار

 
 د یگ میشه تو صورتم: مطمئن؟؟؟

 
 آره... خوبم... -
 

نگاه مشددیوکی بهم میندا ه و در حالی که هنو  دسددتم تو دسددتشدده اون ییی 
شه و میتیونه... منم همین شلوار خاکیت میی شوکمی به  ست و و کارو با مانت د

شددلوارم میینم... میریم کنار ماشددین... من صددورتمو آب میزنم... اون دسددت 
 خیسشو مییشه به شلوار تیرش که خیلی خوب خاکی شدنشو نشون مده...

 
 و بعضی چیزا رو تا نبینی هرگز باور نمیینی...

 
سان مار  ییی ا  اون  شرکتت با اون لبا ستن مهندس با اتییت  ش رو خا  ن

 زاست...چی
 

صندلی کمک راننده کنارم میمونه و درو میبنده  شم رو  خودش تا و تی جاگیر ب
 و دور میزنه و پشت رل میشنه...

 
نه درا  جودن ابوت  باا ل پان ب به  نه  نت  هان طع پا به  گاه  نه ن و تی میشددی
میینم... خندم میگیره... این هییل اصدداًل برا نده ن این ماشددین نیسددت... 

س شا شین  شتر الیگ این  د و همون ما شین هاوش خودش بی ی بلند جفت ما
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 واره ست... و شیی نیست که خدا بهتر ا  هرکسی میدونه چی رو باید به کی 
بده... خدا میدونه که  واره ان مثل این یه شدداسددی بلند ال مه... نه ابوطیاره ن 

  راضه ن من...
 

 نگاهی به خودش میندا ه:چیه به چی مینندن؟؟؟
 
 هی ی... -
 

 یه طل  شوخ میشینه تو نگاهت...
 
 خ  به  ور جا میشین پشت فرمون... -
 

 ابرو میندا ه: واسه تو تو سوراخ موشم جا میشم... شک نین...
 

 با م خجالت میزنه به رگ و ریشم و نگاهمو مید دم...
 

 حاال اون میننده و ماشینو روشن میینه....
 

 ی... مریض باشی...میشه نفس باشی... شیسته باشی... خسته باش
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ارسدالن کنارت باشده... شدیسدته بندن بدونه... تییه گاه باشده... طبابت بلد 
 باشه...

 
 و تو غایت آر وت داشتن اون نباشه؟؟؟

 
 
 

سته تا این دایی و خواهر  اده ن بی نهایت برا نده و  درو با  میینه و کنار می ای
 چشم خیره کن وارد شن...

 
رو اش میینه که در حال عوض کردن کفشان مشیی و سادش  نگاه به پرن این

 با یه جفت صندل خونگیه...
 

 دخترن که امرو  کیلو کیلو  ند پیشیشت  لبت کرده بود...
 

و تی تو اون برهوت بهت اطمینان کرده بود... و تی سددر رو سددینت گذاشددته و 
 ته بود وگریه کرده بود... و تی در حال حرن  دن باهاش تو ماشددین خواب رف

شناخته  شاید بتونه یه رو  مهمتر ا  میالد نامز ندیده و ن اجا ه داده بود حس کنه 
 ولی حسادت برانگینته بشه...

 
 تمام مسیر دستان سردشو تو دستت نوا ش کرده بود...
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 بهنت عجی  به هم رینته ن اون کسی بود که نفسو به این رو  انداخته بود...

 
 تونسته بود  ل   منت و بی پرواشو ببره... عروسک غریف و کم حرفی که

 
 
 

شان  شغول تما شه که م سی میبینه نزدییت می شغول احوال پر و تی بقیه رو م
 خوش و بشان بقیست...

 
شمان ورم کرده...  - شتی با این چ سک؟؟؟ دختر تو که هنو    چطورن عرو

 ننوابیدن؟؟؟
 

گه... که ا  دروغ و و امرو  مو ب خداحاف ی بهت گفته بود؛ نمینواد دروغ ب
کلک بیشددتر ا  هرچیزن تو دنیا متنفره... که اولین چیزن که توجهشددو جل  
کرده بود  یبایی تن و صورتت بوده... که سیرتت و وجناتت بعدًا مهم شدن... 

 بعدًا توجه جل  کردن...
 

سیرت و وجنات و اون تپنده  شتن این  و حاال خودش میدونه و خدا که بران دا
 اضر بود بدترین من ره هارو تحمل کنه...ن شیسته ح
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سرشو باال میگیره تا بتونه صورتشو ببینه... بی شک این نگاه بدون نا  و خالی 
 ا  عشوه  شنگترین نگاه دنیاست تو نگاه این مرد...

 
 سالم... نتونستم بنوابم... -
 
 سالم... چرا؟؟؟ -
 
ه دورن  دیم... اون خواب ییم کار داشددتم... بعدشددم با آردا رفتیم بیرون ی -

 نصفه نیمه ن تو ماشینم مزید بر علت بود البته...
 
 چشماتو تو آینه دیدن؟؟؟ الا ل یه کمپرس می کردن... رنه خونن... -
 

 صدان استاد مانب جواب گرفتنت میشه: چطورن تو گل دختر؟؟؟
 
 خوبم مرسی... شما خوبین؟؟؟ -
 

با اون صددددان نرم و روح نوا ش اغ به سددیمین  نه: خوب  هار وجود میی
 ن رنمیان... چشمات خیلی خستن...
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خ  خسددتگی ا  عوارض  - تا ه دختر عروس کردم...  چه تو عی دارین... 

 طبیعیشه...
 

سان کم  شبیه تا ه عرو سمت ترانه ان که  یادن  شو میگیره  ستا نیت و با و د
 ...سن و سالو رنه پریدست... و نگاه اردالنوهمه جا دنبال خودش مییشه

 
یه رو ن فیر اینیه اردالن یه عاشگ پیشه بشه درست به اندا ه ن جیان دست 

 اولی که میومد به موبایلت خنده دار بود...
 

شدن خودش محال ترین و خنده دار ترین و اغرق آمیزترین  شگ  صدالبته عا و 
 جک دنیا...

 
سم بودن بدون این که خنده دار شماش مج  و هردو جک بامزه امرو  جلون چ

 باشن...
 
 
 

 ترانه پروا  میینه تو ب*غ*لت و میننده...
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 آردا به انگلیسی تییه میندا ه که: مگه چند و ته همو ندیدین؟؟؟
 

شه... اما  یافه ن مثاًل  شون متوجه نمی سی جز خود شو میده که ک به ترکی جوا
 آویزون آردا یعنی اینیه این دختر هنو   بون تند و رکشو داره...

 
دختر فلفل  بون همونیه که چند سدداعت پیت داشددت میون با وهاش ا   و این

 ور گریه و هگ هگ هال  میشدددد... همونی که کلی  لبشددو به درد آورده بود 
بابت اینیه خیلی دیر  یام درداش بینه...  بابت اینیه نمی تونه کارن بران الت

 وارد  ندگیت شده بود...
 
 
 

ا مهم اون چشددمان پف کرده این که بی نگاه هان دوروبر براش معنی دارن ام
 شک هنو  کسی نمیدونه دلیلت چیه...

 
دست دلت بران همه روئه... همه میدونن که  ل  ارسالنز هرکول پییر لر یده 

 واسه دختر   ون تر ا  هییل خودش...
 

دخترن که بارن رو کشیده که شاید خود همین ارسالن ا  کشیدنت عاجز می 
شیده و  بود... دخترن که همه شو ک میگن مادریه که درد دورن ا  دو تا ب ه ها

شده بود  سمت آماج نامردن  شاید ج شد  شک نداره که و تی مادر می سالن  ار
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سنتی نبود... یه  شک اون ب ه ها مال خودش نبودن... فهمیدنت کار  اما بی 
 گمارده ال م بود ییم پول تا الف نا یان  ندگیت بیاد رو داریه...

 
یل که اصدداًل چیزن جز غاهرش مهم نبود... بعدها هم که رفتاران اما اون اوا

خودش مهم شد... و خیلی بعدترها که متوجه شد دلت سریده ا  اونجایی که 
دروغ و دو  منفورترین گزینه ن  ندگیت بود تصمیم گرفت همه چیز و ا   بون 

 خودش بشنوه...
 
 
 

که غاهرًا چزوندتت باعث ضربه ان که آردا به شوخی میزنه تو جواب تییه ان 
شو اون  شرمنده خود سالنو  گاه ا  دهنت بیرون بیاد که ار شه یه آن ناخودآ می

 هییل گندش بینه...
 

شو و البته  ستان گنده ن خود شو د یه جانم  یر  بونی میگه و لعنت میینه خود
 آردا رو...

 
دایی که چی شد ا   بون ترانه ن هنو  آویزون ا ش درمیاد و اون گله میینه   آر

 ضربت آروم بوده و هیچ گ*ن*ا*هی نداره...
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شینه تا ا ش حال جان  سعیت نتیجه میده و میتونه کنارش ب شام  سر میز  و تی 
پنجه هاشددو رون با وهان غریفت بپرسدده لبنند بزرگی مهمون لبان باریک 
شم عروس نگاه میینه مالحتان  ش  یه عروس اورده و داره به چ سرینیه که دی ن

 خواهر ناتنی عروس دیشبشو... فطرن
 
 
 

و این سددیمین همونیه که دیشدد  کلی  شددرق به پا کرده بود ا  شددنیدن خبر 
خواسدتگاریت... که تا ابان صدبح بحث کرده بود تا غال  بشده بهت که مادر 
مند من میدونم و شددک ندارم نفس ا دواجت سددورن بوده... که اگه سددوریم 

دل گاهی  یادن نفهم و بیشددعور میشدده... که  نبوده و وا عی بوده کار کار دله و
ا دواج و مطلقه بودنت برام خیلی کمرنگه و تی انقدر شیرین و خواستینیه... و 
ما و اگر تو کتت  پا  و تمیزه... و دل من ا قدر  مه مهمتر و تی میبینم چ ا  ه

 نمی ره...
 
بران به دسددت آوردنت کافیه کنار تمام حسددایی که بهت دارن و نشددونت  -

 میدن سعی نینی استقالل و  درتشو ببرن  یر سؤال...
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یعنی ولت کنم تو این مملیت بی دروپییر تنها تنها هرکارن دوسدددت داره  -
 بینه؟؟؟

 
 و این جمله نماینده ن بحثیه که دو رو  پیت داشتن...

 
 بحثی که نتیجه ن سر خم نیردن جلون حرفاش بود..

 
ن اجاره کرد خونه... و نفس این ارسددالن مینواسددت ن ارت داشددته باشدده برا

 اجا ه رو نداده بود...
 

 امرو  نفس تنهایی عا م امضان  رار داد اجاره بود...
 
آره... د یقًا همین کارو کن... میدونم که دوسددت دارن و اصددواًل معتقدم که  -

و تشدده که تییه کنه... ییم ا  بار رو شددونه هاشددو بذاره  مین... ولی این یه 
شدن که تا و تی خودش ننواد و وا عیته...  شگ یه  ن خیلی خیلی  ون  تو عا

اجا ه نده نباید سدعی کنی کمیت کنی... اون جورن احسداس خطر میینه... 
حس میینه  یادن ناکارآمد و سددر بار شددده... خوب میدونی که دلیل بی خبر 
رفتنت به ترکیه ام همین بود... دوست نداره حضورش باعث سنگینی بار کسی 

 .. نفس تا امرو  خودش  ندگی خودشو مدیریت کرده...شه.
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 نگرانشم... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
خ  تعارن نداریم که...  یادن تو چشمه... چه میدونم همه چیزایی که هر  -

 مردن ا  غاهر یه  ن مینوادو داره... خشیله... لونده... غریفه...
 

 ه...کالفه دستاشو تیون میده: چی بگم  یادن شیرین و خواستنی
 
ست...  - شیی نی شیله  شدن... در اینیه خ شقت  شیرینه که عا بران تویی 

ولی دوروبرتو نگاه کن...  نان خشددیل  یادن میتونی دوروبرت ببینی... کاًل 
شون... ما خیلی  سربوق اومد با نگاه کردن به چهره ها شه  ایرانیا آدمایین که می

نفسددم ییی ا  همین کم داریم آدمایی که نشدده تو صددورتشددون نگاه کرد... 
آدماسددت... بران تو این شددیلیه ولی بران بقیه ییی ا  همون  نان شددر ی تو 

  صه هاست... ا  چی میترسی؟؟؟
 

کف دستشو فشار میده پشت گوشت: خ  چه طور بگم... من خودم با وجود 
اینیه  نان  یادن دوروبرم بودن تو همون دیداران اول بهت کشت پیدا کدم... 

ح ته ا  ل جذاب بود... همت حس میینم مردان الب غاهرن... خیلی برام  اظ 
دیگه ام همین ن رو بهت دارم... بنصوص اینیه استاد اینه که با بی توجهیاش 

 هر مردن رو به  انو در آره...
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فیر میینی با هر چه  ودتر ا دواج کردن این مشددیل حل میشدده؟؟؟  راره  -

ین طر  فیرت میتونه جر ه ن یه غاهر نفس با ا دواج عوض بشه؟؟؟ میدونی ا
 وسواس خطرنا  باشه که  ادره نفسو ا ت بگیره؟؟؟

 
سی که تا ه تا ه داره اعتماد میینه  ا  خیال هم ین چیزن گر میگیره... اینیه نف

 و رون خوش نشون میده ا ش دور بشه...
 

و افنمی روانشاس  ابلیه که خیلی راحت میتونه خط به خط صورت مراجعشو 
 ..بنونه.

 
که اما تو اومدن اینجا که من کمیت کنم که  - میدونم فیرشددم برات دردنا

ست اما حف ت بی  سنتی نی ست آوردن نفس کار  ست بیارن... به د سو بد نف
 شک خیلی سنت خواهد بود...

 
 من فقط مینوام که اسمم روش باشه... که کسی خیال خام به سرش نزنه... -
 
مدیریت نینی... اگه انقدر وسواس داشته  حساتو میفهمم... ولی اگر حساتو -

باشددی روش به مرور اختیار عملتم ا  دسددتت میره و اون و ت خ  میشدده اون 
 چه که نباید بشه...
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 نمیدونم چی بگم... تا حاال انقدر بی تیلیف و عاجز نبودم... -
 
سنتیان  - شگ به آدمایی مثل نفس  شده بودن... ع شگ ن بران اینیه تا حاال عا

داره... خ  نفس یه آدم شیستست... که با دستان خودش خودشو بند   یادن
 ده... اون بلده یه جورایی تعمیر کنه خودشددو... پس لطفًا کارن نین که فیر 

 کنه با حضور تو محدود خواهد شد...
 

  یافه ن متفیرش باعث میشه اون ادامه بده...
 
تت ه که دوست دارن و نیتو احساستو گفتی... نیتتو برو  دادن... اون میدون -

شتباه انجام دادن... ا  این جا به  ا دواجه... کارن رو که باید مییردن با کمی ا
بعد دیگه نفسدده و نفسددت... بذار با خودش کنار بیاد.. در این که دوسددت داره 
هیچ شیی نیست... اما دوست داشتن اون اما و اگر داره... اون نمیتونه و حقم 

حتی اعتماد کنه...ا  مردا میترسدده و احتمااًل ا  یه سددرن بابتا داره که نتونه به را
مشیل خواهد داشت بران ا دواج... بران همینم ییم فرصت ال م داره... اون 

 به راحتی تو نمیتونه با خودش و حست کنار بیاد...
 
 چه مشیلی؟؟؟ -
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له  له دارن... خیلی عج یادن  رمز:عج با اون رژ   باسدددت  ند این  ن  ی لن
ن... و کار تو  یادن صددبر پیشددگی ال مه... به اونجاهم میرسددیم... اما دار

به ن خودش بیفته... فقط  گاماس گاماس... بذار هر اتفا ی سددر و ت و به نو
 بدون که ییم به آرامت رسیدن با نفس کار سنتی خواهد بود...

 
 من همین االنشم با نگاه کردن به چشماش به آرامت میرسم... -
 
سوب گفتم برا - شتن یه لح ت برات بزرگترین پوئن مح شقی... دا ن اینیه عا

شی که ا  کنار تو  ست داره نمیتونه فقط به آرام شه ولی اون با وجود اینیه دو می
بودن میگیره تییه کنه... ییم صبر داشته باش... آ ادش بذار... دست و پاشو با 

حت و تو آر یال را با خ بذار  یادت نگیر...  جا و   هت حضددوران بی  امت ب
بپردا ه... بذار عشددگ تو دلت یواش یواش انقدر بزرگ بشدده که نتونه نبینتت... 
شه  شگ تو دلت جوونه  ده... خیلی طول نمیی نتونه به دوریت توجه نینه... ع
شو با  بذار...  ست و بال سبز کنه...تو فقط د شو  شه و همه ن  ندگی که بالنده ب

 فقط یه چیزن رو بدون...
 

یبینه و میننده: نفس ممینه ییم ابیت بشدده و ابیت کنه این نگاه منت رشددو م
 وسط... خ  ییم مو عیتت و گذشته ان که داشته شینندش کرده...

 
 این گذشته ن نفس چیه که همه دارن راجب بهت اخطار میدن؟؟؟ -
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 میفهمی... اما فقط ا   بون خودش باشه؟؟؟ -
 

شت که ا   صد اینو ندا دهن کس دیگه ان بفهمه این سر تیون میده و ا  اولم  
 موضوع رو...

 
شدداید بتونه تا رسددیدن اون رو  به همین نگاه ها و دلبسددتگیان  یر پوسددتی دل 

 خوش کنه...
 

همیینه سددعی نمیینه فاصددله بگیره همینیه اجا ه میده گاهی با یه کلمه یا یه 
 جمله عشقشو نشون بده فعاًل کفایت میینه...

 
صوًل اولین چیزن که تو وج ستنیت پرت ا ودش حواس اردالن رو ا  غاهر خوا

 کرده بود همین استقالل رمن و محیم بودنت بود...
 

 اون میدونه که عاشگ کی شده...
 
 
 

و این یه مال ات دوسددتانه تو یه پار  آروم با یه آدم با تجربه و عا له که نفسددو 
 میشناسه...که  رار نیست کسی درموردش خبر دار بشه...
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*** 

 
 میندا م تو  فل.. واین  فل  یادن نا مفنوسه برام... کلیدو

 
 و امش  سومین شبیه که من تنهام...

 
 آردا بعد ا  سه هفته رفت... پی تماسان جسییا نامی رفت...

 
 بهانه ن اون جسییا نام شو لباسی بود که  رار بود برگزار بشه... اما...

 
شی فوق مدرن آردا دیدم... یه مدل شو تو گو س ستیل...  من عی لوند و خوش ا

 نی که حس کردم با اون لباسدددان جلف و جفنه به دلم نمیشددینه و به آردا 
 نمیاد...

 
غاهر  فت ا  رو  با حسددم موافگ نبود... گ ما آردا  به  بون آوردم... ا حسددمو 

  ضاوت نینم...
 

ته بودم... و فیرمو... ا  طر   و من  ضددداوت نیرده بودم... فقط حسددمو گف
یومده بود... و جوابم این بود که حنا راسددت میگه اگه مرد لباسدداش خوشددم ن
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بودن  نتو مییردن تو صددندوق و مینداختی رو شددونت با خودت این ور و اون 
 ور می بردن...

 
 و شاید حگ با اوناست...

 
 
 

صله ندارم... کالفه ام.. چند رو یه  سور ا  پله ها باال میرم... حو سان به جان آ
 ایدم میدونم و مینوام خودمو بزنم به ندونستن...نمیدونم چه مرگمه... ش

 
انگار یه چیزن کمه... گمه... شدداید یه نگاه کمه... شدداید یه لبنند مهربون 

 گمه... نگاه و لبنند کسی که حس میینم رنجوندمت...
 

شدداید ا  این ناراحتم که نگاهت همه جا دنبالم نیسددت... خ  اون نگاه و ن 
شد شتنت باعث  شت... بردا شدن یه دفعه دا سبک  شم... این  سبک ب ه  یادن 

 ان تو چشمه...
 

 دیگه ا  جمله هان معنی دار و محبتان  منت خبرن نیست...
 

 امرو  شرکت نیومده بود...
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ست و تی فیر مییردم که تو اون دعوامون  شتن مینوا و دل من دلت تر  بردا
 بد حرن  دمو تاروندمت...

 
حرن  دم... اما... اما تو دعوا حلوا خیرات نمیینن... اونم تند حرن  د و  بد

صدا باال برد... و و تی دید حریف یه دندگی من نمیشه و ممینه با  عصبانیتت 
 باعث یه تنت دیگه بشه بدون خداحافطی رفت...

 
مرور اون شدد  باعث میشدده پله هان پنج طبقه به چشددمم نیاد...اما خسددته 

 شدم...
 
 مون طور که فیر مییردم نبود اون به چشم نیاد... اما کالفم کرده بود...ه
 

 امرو  نیومد شرکت... و من دلم یه نگاه پر و نو کم داشت...
 
 
 

 ا  دیدن صحنه ن روبه روم یه عالمه حس همزمان تحمیل میشه به وجودم...
 

شه و  ستت رو  انو سته و در حالی که د ش سرش رو پله ان روبه رون واحدم ن
 پایین... چشماشو آورده باالو داره تیپ خسته و آویزونمو نگاه میینه...
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نمیدونم  یافم چه شیلیه اما  یافه ن اون چیزن نشون نمیده... فقط شبیه  یافه 

 ن اون شبت نیست...
 
 سالم... -
 

 سر تیون میده و با همون سر اشاره به در میینه...
 

هان د د  فل نرده  تا   ندا م  ید می یه... جلون کل بد  لق فل  با  کنم...   گیرو 
چشددماش با اولین عارضدده ن اصددرارم رو اینیه تنهایی کارامو بینم درگیرم... 
ساخته برام... جان عق   شت یه دیوار  ستم... با تنت ا  پ شینه رو د ستت می د

 کشیدن ندارم... گرمان تنشو حس میینم... ریتم  لبم تنده...
 
 
 

 ون وارد میشم...کنار مییشه و من  بل ا  ا
 

تعارن نمیینم... اما منت ر میشددم تا اونم بیاد تو... دلم تا ه یادش افتاده چقدر 
 تنه بوده...

 
 دلنوریشو با سیوت نشون میده...



  1376 

 

 
 اشاره به مبال میینم: بشینید لطفًا... لباس عوض میینم برمیگردم...

 
 میشینه... و من دلم تنه اون صدان مردونه و صافشه...

 
 ی بران شیست سیوتت نداره... واین سر خوردم میینه...نیت
 
 
 

با یه تونیک کوتاه و با یه شال رو سرم برمیگردم... لم داده رو دونفره ان که اکثرًا 
 روش میشینه و من این چند و تو فقط رو اون نشستم..

 
 نسیافه میل دارین؟؟؟ -
 
 چان داشته باشی مینورم... -
 

شیونه و شو می سم شتر ا  دم کردن  باألخره   ضرم خیلی بی من حس میینم حا
سی  صدا... یه هفته بی محلی دیدن ا  ک شنیدن دوباره ن این  چان بینم بران 

 که معتادت کرده انقدر سنت هست که چان دم کردن براش چیزن نباشه...
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یارم... خودم  یه ا  فیریزر بیرون م بام ته مرغ و  یه بسدد گا  میزارم ...  کترن رو 
 و بامیه ام... اونو نمیدونم... خدا کنه دوست داشته باشه و بمونه... عاشگ مرغ

 
 
 

ش  بی  ستی برمیگردم... مینوام ام شیرینی تو یه پیت د با دوتا چان و چندتا 
خیال نسددیافه و  هوه بشددم... حس میینم دوسددت دارم یه لیوان چان باهاش 

 شریک بشم...
 

 داره خونه رو وارسی میینه...
 

 ذام رو عسلی کنار دستت...خودم چایو می
 
 
 

 تو سیوت چایامونو مینوریم...
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و من تو همین سددیوت تصددمیم میگیرم که به نتیجه برسددم... به این نتیجه که 
دوسددت داشددتن این مرد دسددت خودم نیسددت... و دوسددت نداشددتنت کار من 

 نیست...
 

 من با بی محلیاش دلتنه میشم... با نشنیدن صداش خودمو گم میینم...
 
چان  و نارم  مده و تو سددیوت داره ک که حس میینم ا  سددر دلتنگی او حاال 

 مینوره... حس میینم گم شدم پیدا شده.. کمم  یاد شده...
 

 من تو این سیوت  جر آور و پرا   هر آرومم...
 

 این مرد مغرور به خاطر من اینجا نشسته در حالی که هنو   هره...
 
 
 

 و  بونم بران گفتن تردید داره... لیوان چان تو دستام جا به جا میشه
 

 اما باألخره تصمیمشو مگیره...
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مه ن منو  به گفتن بگیره... مینوام این مرد ه نه تصددمیم  دلم مجبورش میی
 بنواد... گذشتمو... شیستگیا و نقصامو...

 
گاه  به من ن مه پرش میگیره و  یات لیوان نی گاهشددو ا  محتو با اولین جملم ن

 میینه...
 
 
 
 
 
شده بودن... دوتا  - شنا  سفران تفریحی پدرم به ترکیه آ پدر و مادرم تو ییی ا  

به عرق  که  ود  خت  نا ند و بی شدد ت  ت یه  با ن ...  یه میز با ... سددر  ورق 
نشست... اما متفسفانه این عرق مانب تولد منو خواهرم نشد... ارس میون عشگ 

یا اومده بود... بران همینم اسددمت مهم بود و تر به لحجه ن اونا به دن  ...  
سته ام  صوص من که ناخوا سه مهم نبودیم...بن شد...من و نفی سمت آرا  می ا

 بودم... ا  همون لح ه ن اول تردم کرد این دنیا...
 

ته مونده ن چایمو سر مییشم... و نگاه اون بدون کوچیترین حرکتی رو منه... 
 حقیقت... و دل من به درد نیومده ا  گفتن جمله ن آخر... ا  گفتن
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خاطر فوت  به  که  مدن... من تو سددفرن  یا او به دن یه  نا تو ترک یدم: او مه م ادا
پدربزرگم انجام شده بود اینجا به دنیا اومدم... بهونه به عرق نشستن عشقی که 
خود به خود داشت رو به سردن میرفت حضور ترانه و مادرش شد... و نتیجت 

یه  ن صددیغه ان  با چهارتا ب ه و  ندارشددوتو اسددتانبول یه مرد  بود که دارو 
شت ایران... اما پدرم مردن نبود که نتونه پول دربیاره... چند  شت و برگ جاگذا
دسددت با ن کافی بود بران دوباره سددر پا شدددن... پررنه ترین صددحنه ان که 
ا ش یادمه جمعاییه که گاهی تو خونه میاورد و باهم با ن مییردن... بعد ا  

شدنت  یاد سرپا  شیرین به خاطر  کامل  سوا کرد...  شو  نمی دیدمت... خون
اینیه تو ترکیه کاسدده کو شددو بهم  ده بود ا  همون رو ا ترد شددد... فقط وجود 
ترانه اون دوتا رو به هم پیوند میداد... هیچ و تم عقد نیردن... ما  یردسدددت 
 شیرین بزرگ شدیم...  ن کوته فیرن بود که فیر مییرد باید منت دار این باشه
که پدرم داره ا  صددد ه سددرن ب ه هاش  ندگی اونم تفمین میینه...در اصددل 
پدرمم ا  خداش بود که به این وسیله بتونه اونو باال سر ما نگه داره و خودش به 
 *ث*ا*ن*ت کاریاش برسدده... در آمد دیگه ایم جز  مار نداشددت... حتی 

... شددم سددواد درسددت و حسددابیم نداشددت... اما بهن پویا و فعالی داشددت
 ا تصادیشم عالی بود... خیلی باهوش بود... شاید هوش مام ارثی ا  اونه...

 
شد  شیرین  صه اینیه  شویقم میینه به ادامه: خال سیوت اون ت نفس میگیرمو 
نامادرن ان که هرگز مادر نشددد اما سددیاه و کبودمونم نیرد... یه  ندگی آروم و 

شتیم... ولی رفته رفته جان خا سالمت آمیز دا شد... م لی خیلی چیزا حس می
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صل  شیل میگرفتن... یعنی در ا سایی بودم که تو وجودم  خیلی کوچییتر ا  ح
حسددام خیلی بزرگتر ا  خودم بودن... ارس دوسددم داشددت... جواب سددؤاالمو 
شیرین خیلی  صدا ت  سمو ا  نبودن بابا پرت مییرد... به لطف  میداد... حوا

ت... ارس درمورد اینیه مادرم کجاست  ود فهمیدم که اون مادر ما سه نفر نیس
و چرا اونجاسددت برام میگفت... نمیتونسددت  انعم کنه.. اما میگفت... کنارم 
که خیلی  پدرن  یت مییرد... کم کم رفت تو نقت  بود... احسددداس مسددئول
کمرنه شددده بود... پدرموکم میدم... اما تو همین کما انقدر  ربون صددد ه و 

پدر بشه... نفیسه اما خواهرن نمییرد... بیشتر  مهربونی بود که نقشت نقت یه
شده  سنی کمم با ترانه باعث  او ات تو خلوت و دنیان خودش بود... اختالن 
شم... البته خوب کوچولو و غریف بود و اون اوایل  شته با ست دا بود بتونم دو
ست و بعدش  شد هم با ن و بعدش دو سیو برام با ن می کرد بعدًا  نقت عرو

نواده ن پدریمو میدیدم... سه تا عمو داشتم... گاهی سر میزدن به خواهر... خو
ب ه هان برادرشددون... نقت پوالیی که سددرریز میشددد تو جیبشددون  ابل انیار 
شون  سه خرج کردن شید که وا سه پوالش نمیی ست... خ  پدرم  حمتی وا نی
شدیم... هم با ن دختر عموها و  شه...تو همین رفت و اومدا بزرگ  ناراحت با
شتباه کردم... نمیدونم ا  کی  شتباه کردیم... یعنی من ا شدیم...و ا سرعموها  پ
ولی تنم یه وابستگی تو  لبم کاشته شد... نسبت به پسر عمویی که ساکت تر 

 و عا ل تر ا  بقیه بود... نگاه هان اونم یه ته رنگی ا  وابستگی داشت...
 

 گذرم: نفیسه ام ادعاندیدن رگان شقیقت باعث میشه  ود ا  سر این موضوع ب
عاشددقی کرد... دوسددتشددو با ارس آشددنا کرد... یعنی میالد اصددرار داشددت که 
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شیل بود...  شه.. خ  خواهرم یه دختر خیلی خ شون به خانواده ها بی شنایی آ
 خیلی... خیلیم سر به هوا و شیطون بود که میالدو می ترسوند...

 
 حرفمو  طب میینه: یعنی ا  تو خشیلتر بود؟؟؟

 
ن ما خ یه هم بودیم ا نه...  هره: آره... خیلی... شددب دم  بون خودمو تلخ میی

چشمان سبز و موهان روشن تر اون و گستاخی و جسارتی که تو رفتاراش بود 
اونو خیلی خیلی خشددیلتر و جذاب تر ا  من مییرد... خ  البته تو اون رو ا 

شد اعث میمن تو سدن بلوغ بودمو درگیر مشدیالت غاهرن و باتنیت که این ب
جلون اون هی ی باشم... هیچ و ت نفهمیدم دلیل انتناب میالد توسط نفیسه 
چی بود... یه پسددر محتاط و سددر به  یر و مؤدب که حیاش خیلی بیشددتر ا  
خواهرم بود... اما خ  غاهر خوبی داشت.... دلیل دلبستگی خودم به سهرابم 

شتم...اونم منو خیل ست دا شت.... نفهمیدم... میالدو خیلی دو ست دا ی دو
شد و ارس دوم من....  سالی ا  ارس بزرگتر بود.... رفیگ فاب ارس  سه چهار 

 ا  همون اول نون  یر کباب صدام مییرد...
 

لبم به یاد میالد کت میا: گاهیم جغجغه...همه چی خوب بود... نه همه چی 
شتیم.... ستیم دا با  ارس همه چی البته... ولی ما چیزایی رو که اون رو ا مینوا

حنا به واسطه ن دوستی با من آشنا شده بود... من سهرابو داشتم که خودش با 
ستید...  سه رو میپر دیدن رنگی رنگیان نگاهم جلو اومده بود... و میالد که نفی
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میگم می پرستید چون می پرستید... بدون اینیه براش سجده کنه میپرستید... 
 عشگ اونجورن رو هیچ و ت ندیدم...

 
سددراب رو ان خوب گذشددته لبنند میشدده رو لبام: خیلی و تا رو تنت رو یاد 

ایوون تو خونه  بلی دورهم خوش میگذروندیم و خوش بودیم و دنیا  شددنه 
 بود...

 
سر کج میینم و ابرو کت میدم: این میون مادرمم خوش گذرونی و جوونیاشو 

 ا  سر گذرونده و یادش افتاده بود که سه تا ب ه داره...
 

شد... یعنی چاره ان جز شون سون نبود  بول کردنت... اما باألخره  ه میندا م: آ
پذیرفتنت نداشددتیم... انقدرم رفت و اومد تا تونسددت یه حگ  انونی بگیره بران 
سفر ما به ترکیه... خ  این  سالی یه بار  شد  دیدن ماها... و این دید و با دیدا 

شتن تو پذیرفتن مادرم... او نجا آردان باحال بود... آ ادن سفرا نقت مهمی دا
بود... یه عالمه تفریح و چیزان جدید بود...مادربزرگمم بود...خ  مام ب ه... 
نتیجت شد کششی که به سمت بیشتر خانواده ن مادرم داشتیم... گاهی تو این 
سددفرا اصدداًل خود مادرمو نمی دیدیم...همه چی خوب بود دیگه... پول بود... 

سالی یه بار به  ترکیه بود... فیر مییردیم دنیا به کاممونه...تا اینیه طوفان سفر 
 شد...
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چشددمامو میبندم... نفس عمیگ مییشددم... گفتنت مثل کوه کندن سددنت و 
سددنگینه... اما دیگه راهی بران نگفتن ندارم... امشدد  باید حرفایی رو بگم که 

 جرمت دورشو تو بهنم نداشتم...
 
 نفیسه حامله شد... -
 

شو باال داده و  انت ار... شه... ابروها شم هیجان... نمیدونم چیه اونی که تو چ
نگاه به منی میینه که دوست دارم سیوت کنم... اما میدونم دیگه دیره... دیگه 

 نمیشه...
 

 ادامه ن سیوتم میشه اجبار بران اون که با ترس بگه: آبد...
 

شه. شتباه با ست ا سه حد ستم کهشک داره که ادامه بده یا نه... میتر  .. میدون
 خیلی و ته شک کرده به اینیه اونا ب ه هان من نیستن...

 
سددرمو تیون میدم... تفییدش میینم: آبتین و آبین... ب ه هان خواهرم... البته 
نه ا  میالد... ب ه ن نفیسه ان که میالد عاشقت بود و سهرابی که من دوست 

 داشتم...
 

http://www.roman4u.ir/


 1385 ستیدر جگر خار

شه بی اره گی و بهتو تو چ سمًا می شماش و تو بی حرکتیت دید و حس دیگه ر
 کرد...

 
 نمیتونه هضمت کنه...  ابل هضم نیست که بتونه ...

 
شددداید باید بهت و ت بدم بران اینیه بتونه حالجی کنه اون ه رو که باورش 

 سنته ولی من ا  سر گذروندم...و میالد چشیده...
 

 بلند که میشم تیون مینوره...
 

 ترسیده؟؟؟
 
 کجا میرن؟؟؟ -
 

ست و پا کنم... البته اگه هنو  مایلین درمورد من و میر شام د سه  م یه چیزن وا
 گذشتم بدونین... اگه نه که...

 
 نگاهت غیر ا  خفه شو معنی دیگه ان نداره ...

 
 و من چاره ان جز عوض کردن بحث ندارم...
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 خ  فیر میینم امش  خیلی طوالنی بشه... نمیشه گرسنه موند... -
 
 
 

 ن سنگینت گریزن جز آشپزخونه ندارم...و  یر نگاهها
 

صدان تبل  سته ن عزادارن راه انداخه تو کوچه پس کوچه هان گوشم...  دلم د
 و دهلت داره کرم میینه...

 
 عزادار حرفاییه که گفته... ومصیبت بزرگترن تو راه داره...

 
سر سابی  د به  ستم... به غلط کردن افتادم... آخه رو چه ح  مو من مرد گفتن نی

که بگم... انقدر واله و دیوونه شدددم که بران دو رو  دورن و بران ییم دلتنگی 
این بال رو سددر خودمو دلم بیارم؟؟؟ خودم پیت  دم بشددم بران سددر و شددیل 
دادن به هیبت این عال ه و این رابطه ن نانوشددته و نامرئی که تو یه  رار ناگفته به 

 وجود اومده؟؟؟
 

شد شتباه... چی مینوان ا  جون این مرد...اگه واخ نفس که این رو ا پر  ن ا  ا
سنتت  سه  سهراب و نفی ضم رابطه ن  شنوه و نتونه کنار بیاد چی؟؟؟ اگه ه ب
شیطان ناممین خواهد بود نفس...  سم  ضم پدرن کردن پدرت به ر بودد که ه
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اون و ت  ول میدن نشددینی؟؟؟  ول میدن عا النه بیشددی کنار... اون و ت 
  پیلت یه دور سیم خاردارم بپی ی دور تن تنهاییت؟؟؟  ول  ول میدن به غیر ا

 میدن شیسته هات ا  هم وا نرن نفس؟؟ چی کار کردن دختره ن احمگ؟؟؟
 

بامیه هارو به گوشددت اضددافه میینم و با یه جهت چند سددانتی ا  جام توبیخ 
 خودمو  طب میینم با صدان اونی که ا  پشت میاد: اینجا راحتی؟؟؟

 
  که میگزم بران کنترل ترسددی که تو وجودم رینته آرنجشددو ا  برمیگردم...ل

 رون سنه اپن برمیداره و میاد تون آشپزونه...
 

 اخم میینه: تو چرا منت ر یه اتفاق بدن همت؟؟؟
 

گیج و با چشددمان گشدداد نگاش میینم...سددر تیون میدم که بفهمه ن ورشددو 
 نفهمیدم...

 
 میشینه پشت صندلی...

 
حرکتی میترسددی... گارد میگیرن... همت منت ر یه اتفاق با هر صدددا و هر  -

 بدن...
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نه اینطور نیسددت... خ  حواسددم بهتون نبود صددداتونو یهویی شددنیدم ییم  -
 غافلگیر شدم...

 
 مجاب نشده اما کت نمیده : یه چان دیگه دارن؟؟؟ نگفتی راحته جات؟؟؟

 
 البته االن میریزم... -
 
 
 
من امرو  چقدر ا  عمگ جان و با کمال میل براش چان رینتم... شاید لذت  و

 بنت رین چان رینتن عمرمو تجربه کردم امرو  عصر...
 

 یه لیوان تمیز برمیدارم و سعی میینم چایت خوش رنه باشه...
 
 جام خوبه... هنو  عادت نیردم... اما چیز ابیتی وجود نداره... -
 

شم   ندونو میذارم پیت روش ضافه میینم... خم می شو بهت ا و با ی نیا  خور
 و شعله رو تن یم میینم...
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صددان که میشددم نگاهت رو منه که نمی د دتت... من کی به این نگاه اعتماد 
سم؟؟؟  شدن با این مرد نمی تر شدم؟؟؟ ا  کی دیگه ا  تنها  که هیچ... معتاد 

نداره... و تی دارم تالش م یینم منم بران رابطمون خنده داره... ترس مفهومی 
 کارن بینم...

 
بران برنج  وده هنو ... پشت میز میشینم و شروع میینم به با ن با انگشتام.. 
نمیدونم چطورن ادامه بدم... رشددته ن حرفام ا  دسددتم رفته... دلم نمینواد 

 بقیشو بگم...یعنی نمیدونم چطور باید بگم... کمیم میینه...
 
 رو دوست داشتن؟؟؟ سهراب و خواهرت همدیگه -
 

 چه سؤال دردنا  و بی جوابی...
 

بغض میینم... نه بران خودم...بران میالدن که عاشددگ بود... و هیچ کس جز 
من نمیدونه که این  خمی خ*ن*ا*ن*ت هنو م عاشددقه... بران همینم هنو  

 منو نون  یر کباب خودش میدونه....
 

سر بی ارگی: نمیدونم... خود شون که این طور می گفتن... لبمو کت میدم ا  
شون  ست ضیه رو پی یده مییرد... بعد ا  اینیه د ضور من و میالد ییم   ولی ح

 رو شد هم ین ادعایی کردن...
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 کمی سیوت میینم که وادارم میینه به گفتن...
 
 خ ؟؟؟ -
 
مادرم دیر - که  نار... همونطور  نه رفتیم ک گه.. منو میالد ا  صددح  هی ی دی

متوجه حضددور من شددده بود و نتونشددته بود کارن کنه همین بالم سددر نفیسدده 
 اومد... مجبور شد ب ه هارو به دنیا بیاره....

 
 تو و میالد به همین راحتی کنار کشیدین؟؟؟ -
 
مال  - کافی غرورمون لگد  ندا ه ن  به ا کاریم مونده بود بینیم...  هه... مگه 

 ده شدددیم... نیردن باهامون صددادق شددده بود... به بدترین نحو ممین پس 
باشن و بگن نمینوانمون... بران حفظ غاهرم شده باید مییشیدیم کار... البته 
به این راحتیام که شما میگین نبود... میالد انقدر عاشگ بود و غیرت داشت که 
بشه با این حرکت دیوونت کرد... شاید عاشگ بودن توصیف درستی ا  حالتان 

میالد انقدر شددیدان نفیسدده بود که ما نگرانت بودیم... منت ر میالد نباشدده... 
بودیم هر آن نفیسه بهت بگه بمیر و اون سرشو بذاره جلو پاهان نفیسه بمیره... 
حیف که نفیسه لیا تشو نداشت... میالد شت ماه تو بیمارستان روانی بسترن 

این شددد... بعدشددم باباش همه کاسدده کو شددونو جمب کرد و بران همیشدده ا  
مملیت رفتن... خواهرش تو اسددترالیا بود... کلی خرج کرد... کلی دوندگی تا 
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تونست ا امت بگیره... میالد داشت ا  دست می رفت... پدرومادرش مردن و 
  نده شدن تا دوباره به  ندگی برش گردوندن...

 
 و تو؟؟؟ -
 

ران ق بنفسددمو طوالنی و پر صدددا بیرون میدم: نمیدونم پس لر ه هان این اتفا
من خسارت بیشترن داشت یا خود این  لزله بران میالد... هر چند گاهی فیر 
صلی ترین  ربانیان این خ*ن*ا*ن*ت فقط آبتین و آبینی بودن که اون  میینم ا

 لق   شت همراهشون بود و تی به دنیا اومدن...
 

 کمی سیوت میینم... و این مرد میدونه کی باید بهم فرصت بده...
 

ب اره شددروع میینم: من و میالد شددددیم هم دردایی که با دیدن هم و خودم دو
گاهی با سددیوت کنار هم سددعی مییردن درداشددونو التیام بدن... وضددب میالد 
خیلی بدتر ا  من بود... فقط گاهی با دیدن من آروم میگرفت... دیدنت عذابم 

یا ببینمت. .. رفتم... می داد... وا عًا آوار شدددده بود... اون رو م  نه  د که ب
میالد معمواًل چیزن نمی گفت... فقط ییی دو ساعتی تو سیوت کنار هم  دم 
لت می  بال ع مان هم دن گاه می کردیم... تو چشدد گه رو ن مدی میزدیم... ه
کارمون... ولی اون رو  گفتیم... خیلی حرن  عد می رفتیم پی  گشددتیم... و ب

 یالد متالشی شده بود... دیم... میالد گریه کرد... منم... داغون بودیم... م
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ا  یادآورن حال اون رو ان میالد درد مهمون  لبم میشدده... اشددک شددیطنت را 
 میندا ه... لبمو گا  میگیرم تا نریزه.. اما می ریزه...

 
بعد ا  اون مال ت بود که میالد راهی بیمارسددتان روانی شددده بود و من با اون 

 شرایط نتونسته بودم بهت فیر کنم...
 
چاره میالد... هیچ و ت نفهمیدم چرا یه مرد به خوبی و درسددتی میالد بی  -

 انقدر اشتباهی عاشگ شد...
 

ستان بزرگ و نا  شده میگیره... نگاه میینم به د شت  ستمو که م شه و د خم می
 محرم و خواستنیت... سرده دستاش...

 
حس میینم محتاج این دسددتان سددردو نا محرمم... ا  فیرش دردم میگیره... 

سهراب... خ  اونم م سه که نامحرم بود با  نم به این مرد نا محرمم... مثل نفی
بهانت دوسددت داشددتن بود... من چه فر ی دارم با اون و تی به بهانه هان دلم 

 گوش میدم و اجا ه میدم اون دستمو بگیره...
 

 دستمو پس مییشم... نمیذاره...
 

 و سهراب نا محرمیم... عاجز میشم: ما نامحرمیم... مثل نفیسه
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 نفس... -
 

 صدان اونم ترسیده وعاجزه...
 

سینک... با  شینه رو  ست ا  دو طرفم می شم و آب برنجو میگیرم دو تا د بلند می
فاصددله ا  تنم برام یه حصددار درسددت کرده با تنت... اما صددداش درسددت تو 

 گوشمه...
 
 مینوام یه چیزن بگم اما می ترسم... -
 

ن مردن با این هیبت دردناکه... عجیبم هسددت... مگه چی درناکه... ترسددید
 مینواد گه که ترسناکه...

 
شته ن منم  - شو... به گذ شو... ب ه ن نفس یه چیزن میگم رم نین... دیوونه ن

ربطت نده... خودتو با کسی مقایسه نین... منو فرصت طل  و بدبات نبین... 
 به بدترین شیل ممین نبین...

 
 سینک بر میداره و میذاره رو پیشونیم... دتت راستشو ا  رو
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صاًل نمی  - سونی... اینجوریم ا ستی... داغی... دارن منو میتر نفس خوب نی
تونم امش  تنهات بذارم... این حرفام گفتنین... امرو  یا فردا یا صد سال دیگه 
شم... می مونم اینجا... برامم مهم  ش  کنارت با شن... مینوام ام باید گفته ب

ناراحتی...میتونیم امشددبو محرم نیسدددت  نا محرم... اما اگه تو  یا  که محرمم 
 باشیم...

 
سا تو وجودم غلیان میینن  ترس... بهت... غم... تحقیر...چنان همه ن این ح
که غرن برنجو پرت میینم تو تشت سینک و برمیگردم... نگاهم پر ا  طل  و 

 گلگیه... این مرد حرن منو چی تفسیر کرد؟؟؟
 

 ن میارم فیرمو....به  بو
 
 شما ا  حرن من چه برداشتی کردین؟؟ -
 

 صدام بلنده... لحنم گله مند...
 

 دستت میشینه رو با م... عصبیه...
 
نگفتم تفسیر نین؟؟؟ نگفتم بد برداشت نین؟؟؟ من ا  حرن تو بد براشت  -

شت میینی... این تویی که مینوان منو بد ببینی  نیردم... این تویی که بد بردا
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و بد تفسیر کنی... نفس من امش  اینجا میمونم... بران راحتی تو اینو گفتم... 
 رار نیسددت دل و  لوه ان رد و بدل بشدده که تو میترسددی..  رار نیسددت اتفا ی 
یار ییی نینی... واسددده  تا م با اون دو تا تو خودتو و منو  ته... اینو گفتم  بیف

باشه و تی من اینجام...  جسمت نگفتم این حرفو... خواستم روحت تو آرامت
دسددتتو میگیرم بی  رار میشددی.. ا  نگاهم معذب میشددی... باعث میشددی منم 

 راحت نباشم... همین... فقطم بران یه ش ...
 

 و من به تا گی فهمیدم استعداد خوبی دارم تو باال بردن صدان این مرد...
 
 کثیفه... -
 
و  نمی شه... ولی با نیت بد نه نیست... نیت کثیفی نداریم... اگه نمی خوان -

کثیفی این پیشنهادو ندادم نفس... مینوام فقط معذب نباشی و معذبم نینی... 
نگات میینم احسدداس میینم دارم د دن میینم... خواهشددًا نمی خوان  بول 

 کنیم مار  ن سبون بهم... همین جوریشم هفت خط لق  گرفتیم ا ت...
 

 یغه رو برام مینونه...ا  رون صفحه ن با  اینترنت شرایط ص
 

تنها چیزن که عایدم میشدده اینه که بعد ا  اینیه اون آیه رو خوند من باید بگم 
  بلُت...
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حس بدن دارم... خیلی بد...خودمم نمیدونم رو چه حسددابی حرفاشددو  بول 
 کردم...

 
شم تو خونه ن  شته با شو ندا ضور شه با این آیه عذاب وجدان ح شاید ب ولی 

 ..خلوت و مجردیم.
 

 ترس اینیه نفر سوممون شیطان باشه...
 

 نهایتت اینه که بران بیست و چهار ساعت عذاب مییشم...
 

شم ا  اینیه  ض  آلود خدا دارم بوب می حدا ل حس نمیینم جلون نگاهی غ
 آروم میشم میون دستاش...

 
 
 

اون مینونه و من نمیفهمم چی مینونه... فقط و تی چشمان منت رشو میدو ه 
خارج بهم و پ نامفهوم ا   بونم  لُت ن لر ون و  یه  ب ید  تفی نه بران  لک میز
 میشه...
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شو برو به کارت برس... نترس با یه  صورتم میندا ه: حاال پا نگاه گله مندن به 
 صیغه طعمه ن دندون ه*و*س من نمی شی...

 
حگ میدم بهت که ا  این کولی با یان  یر پوسددتی و بی صدددام ناراحت شددده 

 باشه...
 
سددیوت نگاش میینم و فیر میینم که این مرد هر کارن رو ا  بهترین راه  تو

انجام میده... عصبانی شدن... ترسوندن... منت کشی غیر م*س*تقیم...  هر 
کردن...عاشددگ کردن... عاشددگ شدددن شدداید... و حاال آرامت و اطمینان هدیه 

 دادن...
 

ه با کتیمو میبیندسدددت به سددینه میشددده و منت ر نگاهم میینه... و تی بی حر
چشمت اشاره به مسیرن میینه که ا ش میتونم برسم به آشپزخونه ن نه چندان 

 بزرگ و جدیدم...
 

شم و کارن رو که مینواد انجام میدم... این مرد چزوندن و  بغض کرده بلند می
 به رخ کشیدن اشتباه رو هم به نحو احسن بلده...

 
شقم و ترسیده و بی اعتم ست که عا ست من نی اد... برگه ن اعتماد من م اله د

صل  شک هرگز اون چروکا که حا شده... این مرد داره با ش میینه.... اما بی 
 اون م اله شدنن ا  روش نمیرن...
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این بار سر گا م و مواغ  برنجی که باید آبیت بشه که حضور نرم و مالیمشو 
 پشت سرم حس میینم...

 
 ودرنجی؟؟؟تا حاال کسی بهت گفته خیلی لوس و   -
 

با م صداش درست ا  کنار گوشم میاد... هنو م تنت با تنم کوچیترین تماسی 
 نداره...

 
 شاید اصاًل این مرد خود اعتماده... خود آرامت....

 
به.... این  مه... این خو نداره.... این مه له و نیتی بران فتح تنم  این مرد عج

  شنگه...
 

شمم به دونه هان برنجه که دارن باال  شن تون آب جوش... درست چ پایین می
مثل دل خودم که چیزن شدبیه به یویو شدده میون حرارت تنم.... و شداید  راره 
شدنت  ضور و این گرما عادت نینه که با هربار نزدیک  بدن من هرگز به این ح
صددداش سددر به فلک میذاره... ل  به دندون میگیرم تا جلون لر  هم خودش 
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که هم دلم هم تنمو بگیرم....  نایی  مه ن او ثل ه من االن محرم این مردم... م
سرم بیاره بدون  شون کردم... اون مرد االن میتونه هر بالیی که مینواد  ش نیوه
اینیه مرتی  گ*ن*ا*هی بشدده... من خودم  بول کردم این محرمیت یه شددبه 

 رو ...
 

 و این مرد هنو م تنشو ا  تنم فاصله میده....
 
 
 

ر گداخته هان نگاه اون که با فاصددله ن کم پشددتم با دسددت و تن لر ون و  ی
ایستادهد برنجو آبیت می کنم و دم می بارم...کارم که تموم میشه برم میگردونه 

 و ش  چشماشو مهمون هوان ابرن چشمام میینه....
 
به جون  - به خدا....  ندارن؟؟؟  چرا نفس؟؟؟ چرا می لر ن؟؟؟ چرا تمرکز 

 ا  اون ه که تا به حال افتاده بیفته.... اون آیه ومادرم  رار نیسددت اتفا ی بیشددتر 
اون  بلت بران این بود که حضور امشبم... خلوت االنمون تو رو ابیت نینه... 
لت  مادن تو د یدونم تنم بی اعت همین... هیچ چیز عوض نشدددده نفس... م
کاشددتن اما خواهشددًا با این ترسددان بی مورد آدمو نبر  یر سددؤال... انه دلگی 

 بیخ خرمون بابا... ن سبون
 

 چشمه اشیم منت ر یه تلنگر نیست بران سرریز شدن؟؟؟؟
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 مید... میدونم... اما... اما... -
 

 اولی سر مینوره...
 
جان من نیسددتید که حسددمو بدونید... نمی خوام ناراحتتون کنم اما... وا عًا  -

... ددست خودم نیست... سر نشتونم نمی کنم که نمی تونید ترسامو در  کنی
نمیونم... اسم صیغه ییم بد میشینه توگوش و  لبم... حس میینم اشتباهه این 

 کاله شرعی...
 
 مینوان همین االن باطت کنیم؟؟؟ کار یه جمله ن سه کلمه ایه نفس... -
 
با  - بده... حضددورمون  غه  یدونم چی مینوام... صددی یدونم... خودمم نم نم

 باید بینم... نامحرمی بده... من... من نمیدونم چی کار
 
شو تو دنیا  - سم مینورم پا  ترین کاربرد ش  من و تو... کنار این آیه که   ام

شه به هم کمک میینیم... تو به من بران اینیه دلیل این  شته با ش  دا همین ام
ترسدداتو این بی اعتمادیاتو در  کنم و من به تو بران اینیه بفهمی همه مثل هم 

 نیستن باشه؟؟؟
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ن درهمت میینم که ا  پس پرده ن اشددک تار شددده و سددر تیون نگاه به چهره 
 میدم...

 
اشددیمو میگیره: میدونی گریه ن تو چیزیه که خیلی راحت میتونه اعصددابمو به 

 هم بریزه؟؟؟
 
 معذرت مینوام... -
 
معذرت ننواه... فقط در مشددیتو ییم محیم ببند که نرن رو اعصدددابم...  -

بینیم چی مینوان به خوردمون بدن... من حاالم یه آبی به صددورتت بزن بیا ب
 نهار درست درمونیم ننوردم گرسنمه...

 
 سر تیون میدم و ا  جلون چشمت محو میشم...

 
 
 

 و کاش بتونم دیگه به این کارن که کردم فیر نینم... و شاید اشتباهم...
 

 کاش بتونم بیشددتر به این فیر کنم که حاال نگاه خدا پر ا  گلگی نیسددت و تی
 حضورمهربون اونو کنار من لمس میینه...
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 شام تو یه سیوت پر ا  بی تیلیفی و بهت صرن شده...
 

انقدر سددوکت غوغا مییرد که حاال که نشددسددتم روبه رون این مرد نمیدونم ا  
شت اومده  شو نفهمیدم و به خورد اون دادم خو خورش بامیه ان که خودمم مز

 یا نه...
 

خودش درگیر بود که یادم نیست دستت درد نینه  اونم اونقدر با سیوت و بهن
 گفته یا نه...

 
دسددت رو  انوهاش گذاشددته و تو فیره... این دسددت رو  انو گذاشددتن ژسددت 
شه که نه  شه رو  بون آدمه... اونم همی شده مثل یه تیه کالم که همی شه...  غالب

 یهولی بیشددتر او ات همین فیگورو داره... رو ایی که حالم خوشددتر ا  حال 
شیل داره... و البته ا   ستن م ش صان ن مجنونه به این فیر میینم که این مرد با 
ستن جاهل  ش شینه این مدل ن سی به دل می ست که ب خدا و ا  خودم پنهون نی

 مآبانت...
 
 
 
 چایتون سرد شد عوض کنم؟؟؟ -
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 خنده داره... این مرد روبه رویی امش  همسر منه...
 

 همسر... وا عًا خنده داره...
 

همین امش  فقط همین امش  همسرمه... و من هنو م شما خطابت میینم و 
 فعالشو جمب میبندم...

 
 نه نمینورم...اگه آمادگیشو دارن به بقیه ن گفتنیات برسیم... -
 

و من تا ابدالدهر حالم مسددداعد ننواهد بود بران گفتن گفتنی هایی که کاش 
 ..میشد تا  یام  یامت ا  گفتنشون سربا  بزنم.

 
 و عشگ چه خوب بلده نرم نرمک آدمو مجبور به انجام هر کان بینه...

 
سیوت میینم و چشم میدو م به انگشتام که دوست دارن بلر ن بران استقبال 

 ا  حرفایی که تو راهه...
 

 نفس بلندن مییشه و منو متوجه خودش میینه...
 

شدد   شدداید من ورش اینه که این بیسددت و چهار سدداعت محرمیت و این
 پرتشویت تا ابد ادامه نداره خانم...
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اون رو  حال میالد بدتر ا  همیشدده بود... برعیس همیشدده حرن  د... ا   -

یا بود  با دیدن حال میالد ا  خودمو هرچی  نم تو دن مردا متنفر بشدددده ودم... 
متنفر شدددم... برنگشددتم خونه... خونه ان که نفیسدده توش نفس مسددیشددید... 

که من امشدد  پیت بابا میمونم... نمیدونسددتم مثل همیشدده   نه  م به ارس
 مهمون داره یا نه... اما هرچه بادابان گفتم و رفتم...

 
 و کاش الل میشدم و تی اون هرچه بادابادو گفتم...

 
 کاش پاهام  لم میشد و تی اون مسیرو کج کردم به سمت خونت...

 
 نفس؟؟؟ -
 

 نگاش میینم... عاجزانه...
 
.. کار من نیست... کم آوردم... نمی تونم... کاش میشد بی خیال غلط کردم.»

شد بدون اینیه بگم بهمی دردمو... اینیه چرا در حالی که دلم  شد... کاش می
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پیت دلته جواب خواسددتگریت نه ائه... کاش میشدددد بی خیال من بشددی به 
 «راحتی... کاش میشد تو تنهان میسوختم تو ت  عشقت...

 
حرفا رو تو چشددمم مینونه... نمیدونم حالمو چطور تعبیر  نمیدونم کدوم این

به واسددطه ن این که  میینه... ا  رون اون کاناپه ن دونفره ن من عاشددقت 
 جایگاه همیشگی اونه بلند میشه و میاد باالن سرم...

 
 دستمو میگیره و بلندم میینه...

 
 رو همون مبل دو نفره جاگیر میشیم...

 
 متوجه میشه... و شاید دلنور... کمی ا ش فاصه میگیرم...

 
اما من شاید یه رو  فیر مییردم عاشقم ولی هرگز حتی با همون عشقمم انقدر 

 راحت نبودم که با اون هستم...
 

 شاید چند د یقه دیگه بهم حگ بده بران این کارام...
 

 با این حال دست سردمو تو دستان مردونت میگیره...
 
 رو ا گذشتن نفس...تموم شدن...چرا اینجورن میینی؟؟؟ اون  -
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 و بعضی ا  پایانا تو  ندگی شروع جهنمن... جهنم به معنی وا عی...

 
 اون ش  یه پایان بود بران آغا  جهنم  ندگی من...

 
 نه... -
 

 نگام میینه... ساکت... مهربون...
 
بعضی چیزا تموم نمیشن... حتی با تموم شدن ما رهم تموم نمیشن... بعضی  -

یدمو چیزا  مادو ب*و*سدد بان همیشددده اعت بد میمونن... اون شددد  من  تا ا
پیشددیشددت کردم به بقیه ن آدمان دنیا... خنده ن ا ته دل رو هم... رفتم پیت 
معتمدترینم... معتمد ترین مرد  ندگی هر دخترن... چقدر دوسددم داشددت... 
یام  فت... ا  خشددیل قدر  ربون صدددد م میر یداد... چ بال م قدر بهم پرو چ

.. و تی من رسددیدم مهمون داشدددت... سددده تا  ن و دوتا مرد... میز میگفت.
 مارشون مهیا بود... خوردنی و نوشیدنیشون به راه بود...  یافه ن درهمم باعث 
شددد دکم نینه... به جان من مهموناشددو د  کرد... خ  پدر بود... مهربون 

شونو شت... طبیعی بود... همه ن پدران دنیا ب ه ها سم دا ست  بود... دو دو
دارن... چقدر ممنونت بودم که به خاطر من  ید یه شدد  خوب و چند میلیون 
درآمدو  د... شام سفارش داد... ننوردم... ا م پرسید چمه... من فقط تونستم 
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حت نبود... گفتن ا   که خورده بودم را به ان  یه کنم... گفتن ا  ضددر گر
 سرخوردگیام سنت بود...

 
ه... تو یه حرکت انتهارن میرم سددر اصددل حاشددیه رفتن کالفه و خسددتم کرد

مطل ... چشددمامو میبندم و دهنمو با  میینم:گفتم مینوام بنوابم... گفت 
صبی دم به ثانیه  شتم... تبان ع صلتان بدو دا بنواب... ا  همون ب گی این خ
صبی  ش  ع شدن مو ب ناراحتی و ترس... اون  شدن و ناتوان  ان...  مینگیر 

پناه بردم به معتمدترن مرد دنیان دخترونم... میون ت   بودم... غمگین بودم...
میسددوختم که دسددتت رسددید به پیشددونیم... اون تبنا  تر ا  من بود... داشددت 
میسددوخت... یه کوره ن آتیت متحر  بود... اون پدرم بود... و تی تنمو لمس 
شو  شیطان باخت پدرم بود... و تی پدر بودن شو به  کرد پدرم بود... و تی روح

راموش کرد پدرم بود... و تی داشددت منو مییشددت پدرم بود... و تی داشددت ف
پدرم بود...سددوختم... ارسددالن  باورن میبرد  نا به حراج  روح و جوونیمو 
سددوختم... مردم... تموم شدددم و تی اون ب*و*سدده ن رون پیشددونیم که فیر 

 مییردم پدرانست نشسترو لبم...
 
 
 

میت داغ... با چشددمان تا حد ممین من میگم و اون شددبیه میت میشدده... یه 
گشددداد شدددده... بادندونی که داره نابود میینه لبی رو که مهر پاشددونده پان 

 پیشونیم...
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شتناکی که  ابل  شقیقت که به طر  وح دیدن رگان گردنت میترسونتم... رگان 

 روئیت شدن و دارن میپرن... رنه کبودش...
 

حالم بده... ترس اون شدد  هو  به همون  وت با یه... و همه ن حسددان  منم
 اون ش ... اما اون داره میمیره...

 
 احتمااًل منت ر شنیدن هر چیزن بوده اال این.. اونم با این سرعت...

 
انگار برق سه فا  ا ش رد شده که این طور خشک و بی حرکته... صدا کردنت 

 زخونه ر ون برمیردم... یه لیوان آب میارم...فایده نداره... میرم و ا  آشپ
 

با  انوهان لر ون میرم و با دست و پان لر ون بر میگردم... اصاًل هرچیزن که 
 میشه تو آناتومی بدن تعریف کرد االن داره تو وجود من میلر ه...

 
تیونت میدم... راست میگفت که این محرمیت ال مه... ال م بود که من بتونم 

ست داغمو با کمی ا   بهت نزدیک شم و بتونم ا ش مرا بت کنم... این بار د ب
ثل من  گار اونم م ت  دارش... ان یذارم رو گونه ن  نک میینم و م آب لیوان خ

 بلده ت  عصبی بینه...
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نمیپره... ولی ا  هپروت بیرون میاد... نگام میینه... عاجز... بی چاره... این 
شد که بتو شه... مرد بد حال امرو  محرم من  شبم با نه مرا   من و حال بد ام

 من بد حال باید چطور مرا   اون باشم؟؟؟
 

نا  نه و  ندا ه ن خس خس گ به ا نه... اولت صدددداش فقط  با  میی دهن 
مفهومه... اهمی میگه و صددداشددو پیدا میینه بران گفتن دردناکترین جمله ن 

  ندگی من...
 
 نفس؟؟؟ -
 
 بنورین این آبو... -
 

گیره... نگاهت چقدر تارییتر ا  سددیاهی همیشددگیشدده... چقدر لیوانو ا م می
 ناخوانا...

 
 تو پدرت بهت دست درا ن کرد؟؟؟ -
 

 سر تیون میدم... به نشونه ن نه...
 

سؤال  ست... و گرنه چقدر این  سؤال امرو  تفیید نی و چه خوب که جواب این 
 میتونست دردنا  تر ا  این باشه...
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 نتونست... فرار کردم... -
 

 اما مگه فر یم میینه؟؟؟
 

 میگن نیت خیلی مهم تر ا  نفس عمله...
 

و چیزن که نبایدد شددیسددت... چه فر ی مییرد چطورن؟؟؟ جسددمم دسددت 
 ننورده بود... اما روح و  لبم تا ابد جان یه  خم رو رو خوش داره... تا ابد...

 
صدان یه فریاد شه با  ست فرار کردم من همزمان می  نا مفهوم ... و با لیوانی نتون

 روبه رویی... LEDکه باال میره و کوبیده میشه تو فرق سر 
 

نه ن اون تلویزیون  که هزی که من بی پول تر ا  اونم  مه  یا تو اون لح ه مه وآ
 بی اره به چشمم نیاد؟؟؟

 
 
 

 ترسیده دست رو گوشام میذارم تا نشنوم صداشو که داد میزنه...
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چطور دلت اومد اینطور بشددینتت... حاال من با تو  بی ناموس بی شددرن... -
 چی کار کنم... من چطور این همهترس و بی اعتمادن رو پاکت کنم؟؟؟

 
یه لح ه نگاهم میینه و با درد چشماشو میبنده و پشتشو به من میینه... دست 
تو موهاش میینه... وان خداش بلنده و من نگرانم که به گوش همسدددایه هام 

 برسه...
 

 ی بران آروم کردنت ندارم... بلد نیستم...راه
 

 راه مردارو آروم کردنو نمی دونم...
 

  رار بود امش  اون مرا   من باشه...
 

ش   و راهی جز فرار نمیبینم... فرار تو ییی ا  دوتا اتاق خوابان خونه ان که ام
 برام نانفنوس تر ا  همیشست برام...

 
 
 

 مردیه که تعص  داره خفت میینه... گرما داره کالفم میینه و اون بیرون
 



  1412 

 

یه ن خونه روشددنه اما کفان حرارتی رو که ا  رگان اون و ا  تن من بلنده  تهو
 نمیده...

 
 حس میینم پشت پلیام یه کوپه آتیت چهارشنبه سورن روشنه...

 
سردو با  میینم.... همونطور با همون تونیک  شیرآب  در حمومو با  میینم... 

ش سردن اب... کوتاه و با همون  سم بند میره  ال هم رنگت  یر آب میرم... نف
 پاهام تحمل تنمو ندارن... میشینم...  انوهامو ب*غ*ل میینم...

 
 نفس؟؟؟ -
 

صدان بلندشو میشنوم... دوست ندارم... صداشو دوست ندارم... اسم خودمو 
دوسددت ندارم... اسددم خودمو و تی که با صدددان اون آمینته سددت دوسددت 

 ودمو دوست ندارم... اونو دوست ندارم...ندارم... خ
 

خدا تورو هم دوسددت ندارم... دنیاتو دوسددت ندارم... آدماتو دوسددت ندارم.. 
امتحانان سددنتتو دوسددت ندارم... پدران مت*ج*ا*و* و دوسددت ندارم... 
مادران بی وفا رو دوست ندارم... خواهران خائنو دوست ندارم... برادران نیمه 

 . خدا هیچ چیزو دوست ندارم...راهو دوست ندارم..
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صدان نفس نفس گفتنت ا  بیرون میاد... این صدا و اسمو دوست ندارم.. رو 
 اعصابمه... دست رو گوشم میذارم که نشنوه...چشم میبندم که نبینه...

 
اما میشددنوم... میبینم... اون شدد  همت جلون چشددممه... صدددان جیغان 

 خودم...
 

 امو با  میینم...صدان بدن بلند میشه... چشم
 

 در حموم با  شده... نمیدونم چطورن...
 

دسددتت به با وشدده...  فل در کج و معوج شددده... نگاه بهت  دش به منیه که 
که را  منو  نایی  به جمب او حاال  هامو  یر آب ب*غ*ل کردم... این مرد   انو

 ابتینو و آبینو میدونن اضافه شده...
 

میشینه رو دستان تو هم گره خورده و نشسته  میاد جلو...  انو میزنه.... دستت
 رو  انوم... لر  میینم... داغی دستشو میتونم میون سردن آب حس کنم...

 
 چی کار دارن میینی تو؟؟؟ -
 
 گرمه... -
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 لباساش دارن خیس میشن... لباسان مثل همیشه گرون و فاخرش...
 
کار کردم؟؟؟ چرا حواسددم بهت  چی کار کردن باتو؟؟؟ لعنت به من... چی -

 نبود؟؟؟ پاشو بریم بیرون...
 
 گرمه... -
 
 چطور دلشون اومد؟؟؟ -
 
 گرمه ارسالن... -
 

دسددتاشددو با  میینه... میشددینه کنارم... رو کف حموم... لباسدداش مارکن... 
به  یده  موهان ژل خوردش دارن خیس میشددن... شددونمو مییشددده و تییم م

 خودش...
 
شیونم... نفس دارم خفه نفس کاش اونجا  - شو ب بودم... کاش میتونستم گردن

 میشم... کاش میشد با دستان خودم خفت کنم...
 
 ارس کشت... ارس اومد.... منو بدون لباس دید... غرق تو خون دید... -
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 ا  جاش جهت میینه...
 

هت  که گفتی دسددتت ب که گفتی در رفتی... تو  حاال: لعنتی تو  مه  به رو رو 
 دون لباس یعنی چی؟؟؟ خون چی؟؟نرسید... ب

 
به  - تاق خودش... درو فل کردم...  نه  دم  نرسددید... در رفتم... رفتم تو ا

مه ن رگامو  نه رو شددیوندم... رگمو  دم... ه یل خودش... آی با با مو ارس... 
  دم... بریدم... انقدر بریدم که دیگه جا نموند...

 
شا شم... جان  خم رون  سامو باال میی ضفه ن ساعد لبا شت ا هرگمو که گو

ساعدمم رنه  شونت میدم...  خمان بزرگ و عمیگ رو  شه ن سی رو سو نامح
 تیره ان ا  خودشون جا گذاشتن...

 
ببین همه رو بریدم.. مینواسددتم بمیرم... نشددد... نمردم... ارس کشددتت...  -

 ارس با چا و افتاد به جونت... چند رو  بعد اومدن اومدن بردنت...
 

سردن آب که حاال دارم مثل بید می لر م... من هون کوره ن آتیت  یاد ارسه یا
 چند دیقه ن پیشم...

 
 بسه نفس... بسه... -
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 نه... گفتی بگو... دستاشو دست بند  دن... جلو من... جلو حنا... -
 
 بسه... غلط کردم گفتم بگو... دارن میمیرن... -
 
 یه مییرد...حنا ا ش آویزون شد... گردنشو ول نمییرد... گر -
 
 نفس تورو  رآن بسه... دارن میلر ن... پاشو بریم بیرون... -
 
 نه... نه... توروخدا بذار بگم... خودت گفتی بگو... -
 

 داد میزنه: نه نفس... نگو... میمیرن نگو...
 
گاه  - گاه کردم... فقط ن حاالم نمی میرم... من اونو ن من اون رو ا نمردم... 

کارن نی ماس نیردم... بردنت... برادرمو کردم... هیچ  نا الت ثل ح ردم... م
بردن... به خاطر من بردن... تو میدونی من چرا انقدر احمقم؟؟؟؟ چرا  نه 

  دم بهت؟؟؟
 
 ترسیده بودن نفسم... دارن می لر ن بریم... -
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مچ دستاشو که سرمو ا  دو طرن گرفته میگیرم: نه ارسالن... نه... توروخدا  -
سالن... برادر من بذار بگم... م شو بگم... اعدامت کردن ار ینوام بگم... هم

سرد به خاطر  سبز رفتن  یر یب خروار خا   ستان جوون و آر وهان  با اون د
 من ارسالن...

 
اشددیت دراومده: نفس تو رو  رآن نین با خودت این کارو... ارسددالن بمیره 

 نین... گریه نین خانمم...
 

رون رو صددورتم اشددیامو ا  کجا تشددنیص و من نمیدونم  یر اون همه آب 
 میده...

 
 دستشو رد میینه پشت سرم... آب گرم میشه...

 
تمام مدتی که داشتن اعدامت مییردن پلک نزدم... مینواستم یادم بمونه...  -

یادم بمونه تا نبنشم... مادرمو نبنشم... پدرمو نبنشم... خواهرمو نبنشم... 
بنشم... هیچ کدومشونو نمی بنشم...  مادربزرگ و عموهامو نبنشم... نمی
 هی یدوم... ارس منو اعدام کردن...

 
 داد میزنه: نفس بسه دیگه... نمی خوام بشنوم... پاشو ا  اینجا بریم بیرون...

 
 نمیرم... مینوام بمیرم... -
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 اگه من گذاشتم بمیر... -
 
 توروخدا ولم کن بذار بمیرم... -
 
 کردم... مردنی باشه دوتایی باهم میمیریم... کجا ولت کنم؟؟؟ تا ه پیدات -
 

 جیم میزنم: نه تو نمیر... من تو رو دوست دارم... تو نمیر ارسالن...
 
دسددت  یر پام میندا ه: باشدده نمیمیرم... هیچ کدوممون نمیمیریم... تو گریه  -

 نین...
 
 تو رو خدا تو نمیر... -
 

 خشیلم خیس میشه... منو مینشونه رو لبه ن تنت... پتون تیره رنه و
 
 باشه نمیمیرم... گریه نین نفس.. حولت کجاست؟؟؟ -
 
 نمیدونم... -
 

http://www.roman4u.ir/


 1419 ستیدر جگر خار

 یادم نیست... یادم نیست...
 

پاهاش جا  یه رد خیس ا   با هر  دمت  ها در کمد دیوارن...  میره سددمت تن
 میمونه... رو  سمتایی ا  شلوار کتانت هنو  خشیی هست...

 
 که مال استنر نیست... همونی که بلنده... با تن پوش  ردم میاد... همونی

 
 نفس پاشو لباساتو در بیاره... -
 
 نمینوام... -
 

 جدیه: پاشو درشون بیار وگرنه خودم این کارو میینم...
 

 دستامو چلیپا میینم... لباسمو چنه میزنم...
 
 نه... -
 

 فاصله میگیره و دست تو موهان خیست میینه...
 
 خیله خ  نترس... -
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 د جلو... دست میذاره رو با وهام...میا
 
ببین نفس..آروم باش خ ؟؟؟ من میرم یه چیز شددیرین بیارم بنورن... تومم  -

 لباساتو در بیار این حوله رو تنت کن من  ود میم خ ؟؟؟
 
 
 

دسددتمو درا  میینم سددمت حوله... میدش دسددت من و خودش ا  اتاق میزنه 
 بیرون...

 
 
 

صیغه و این مرد همون مرد محرمی ش  تمیزترین  صیغه ن ام سم خورد  ه که  
 ن عالم باشه...

 
صبی...  شویی... متنفرم ا  این تهوعان ع ست سمت د حوله تن میینم و میدوم 
 مردم عصبی میشن نفس کم میارن... من  *ث*ا*ن*ت کارن راه میندا م...

 
 یه  *ث*ا*ن*ت کارن دردنا ... َاه...
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که دو تا سرویس داره... ییی اینجا بران صاح  اتاق  تنها حسن این خونه اینه
و یییم اون بیرون بران مهمونا... دستمو میذارم رو دیوار تا موهان خیس وبا و 
یات معدم نریزن داخل سددینک چینی رو شددویی... ا  یه  بلندم  بل ا  محتو

 طرن میریزمشون رو دستمو خودم مشغول عوق  دن میشم...
 

 ق  دنا...دردم میاد ا  این عو
 

 خسته شدم ا  این عوق  دنا...
 

 دستی میشینه رو دست رو دیوارم... نوا ش گونه...
 

دستی حلقه میشه دور شیمم... اونم نوا ش گونه... دیافراگممو نوا ش میده... 
 سفت میشه رو معدم تمام مدتی که دارم باال میارم...

 
ینیه اون داره خجالت مییشددم...ا  اینیه تنها پوشددشددم حوله سدددت...ا  ا

 محتویات معدمو میبینه...
 

 و تی کارم تموم میشه سرشو نزدیک صورتم میگیره: تموم شد؟؟؟
 
 ببنشید... -
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دست رو دیوارمو جدا میینه ا  رو دیوار و موهامو میده پشت....همون دستشو 
به این  یا  دارم  ته رو دسددتت... ن تا و نم بیف یده  نه دورم... هلم م قه میی حل

یه...  ته بود آب میریزه رو تی بل شددیممو گرف ند لح ه   که چ با دسددتی  و 
صددورتم... کارن که همیشدده بعد ا  این فرآیند خودم انجام میدادم... کارن که 

 االنم خودم میتونم انجام بدم...
 

 اما حگ دارم گاهی دوست داشته باشم که کسی لوسم کنه... ندارم؟؟؟
 

 من یه  نم... همون  نی که اهل نا ه...
 

 اون یه مرده... همون مردن که اهل نیا ه...
 

من نیا  دارم که تییه کنم.. دوسدددت ارم تییه کنم...اون نیا  داره که تییه گاه 
 باشه...

 
 شاید تو مسائل کوچیک... شاید تو یه راه سنت...

 
ست که اجا ه بدم  سینک کثیف چیزن نی شتر ا  این نمیتوم اجا ه بدم...  اما بی

 کنه...به اندا ه ن کافی گند کاریامو دیده... اون تمیزش
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 دستشو که رفته  یر آب تا دوباره آب بپاشه به صورتم همونجا  یر آب میگیرم...
 
 ممنونم... شما برین... من االن میام خودم... -
 

صورتمو  ساله  شو دوباره پر میینه... مثل یه ب ه ن دو ست شه... د شو میی م 
 رو دستشو مییشه پشت گوش و گردنم... میشوره... خیسی با ی مونده

 
 خیلی داغی نفس...باید بریم دکتر... -
 
 نه... من همیشه همینم... دیگه بدنم به این دو  گرما عادت کرده... -
 

 و نمیگم که؛ البته ییم کمتر ا  این گرما...
 

شی  ش شم نبودم... اونم با پو شق آخه تا دیرو  من تو ب*غ*ل هیچ مردن که عا
 فقط یه حوله ست... که شامل

 
آخه مرد محبوبم هرگز دست و ورمو نشسته...اینه که امش  حرارت خجالت 

 و شاید کمی هم هیجان بهت اضافه شده...
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کمی ا  آبقندن رو که گرمه و معلومه آبت حاصل شیر آبه نه ین ال به خوردم 
  پام تا شددده رو با میده... مجبورم میینه درا  بیشددم... ملحفه ان رو که پایین

 میینه مییشه رو تنم....
 

 و من با این حوله باید برم بمیرم...
 

یادن خوش تراش و  به  ول حنا   اما چشددمان اون دودو نمیزنه رو سدددا ان 
 سفیدم... رو یقه ن با  حولمم  وم نیرده...

 
 
 
 
 

 چشددم با  میینم... تو شدد  اسددیرم... تو یه شدد  ابرن و گرفته... تو فیره این
شه...  سه و نیم... باورم نمی ساعت رو دیوار...  سر مینوره رو  ش ... نگاهم 
شی  شمامو ببندم و منت ر تفثیر آرام بن شم و چ ش  که مجبورم کرد درا  بی دی
ساعت  شم  صیه ن دکتر افنمی به خوردم داد ب شم که تو داروهام بود و به تو ب

 همون آرامبنشه...یک بود... بیشتر ا  چهارده ساعت خواب بی شک فقط کار 
شاید این آتیت رون  هنو  گرمان اون کپه آتیشو رو پلیام حس میینم... حتی 

 گونه ها و پشت گوشمم سرایت کرده باشه...
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نیم خیز میشددم... با این حرکتم اون تیون مینوره... و همه ن حواس م به اینه 

شمان مردن که فق شه جلون چ شته با د ط چنکه حوله ن تنم آبرو به حراج نذا
 ساعت ا  مدت حرمیتم باهاش مونده...

 
 چی کار میینی نفس؟؟؟ -
 
 مینوام بلند شم... -
 
 واسه چی؟؟؟ چیزن مینوان؟؟ -
 
 نه... خیلی خوابیدم... -
 
یه سددداعتم خواب سددنگین نیردن میگی خیلی  - خیلی خوابیدن؟؟؟ نفس 

مه ...البته خوابیدم؟؟؟ دوباره نگاهم میره رو ساعت... درست دیدم... سه و نی
 حاال کمی گذشته ا  سه و نیم...

 
 خ .. -
 
 خ  چی؟؟؟ برگرد سرجات نفس... -
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 دست میذاره رو تنت سینم و هلم میده سرجام...
 
 همه ن بدنم کوفتست... فیر کردم خوابیدم... -
 
 ت   ده و عرق کرده رفتی  یر آب سرد طبیعیه کوفتگیت... -
 

 بهت میینه... ملحفه رو مییشه روم و اشاره ان
 
 کود  دورنت  یادن کم سن و ساله... -
 

نگاه میینم به اون  مینه ن نارنجی که پر ا  خنده هان پو و دوستانه... االغه رو 
 خیلی دوست دارم... دست نوا شی مییشم رو سرش...

 
 ملحفه ن آبتینه... ا  و تی رفته من استفادش میینم... -
 

ما که دلتنگی داره تو چشدد یدونم  که این مرد ا  دادن دلدارن م نه  یداد میی م ب
عاجزه... دلمو تییه پاره کرده... نفسددمو حناق کرده... این دلتنگی لعنتی که به 

  بون نمیارمت...
 

 دست میذاره رو پیشونیم...
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 چرا این آرامبنشا رو تو تفثیر نمیذارن؟؟؟ -
 

گوشددده ن  خودم میدونم که لبنند رو لبم هیچ و هیچ ربطی به اشددیی که ا 
 چشمم سر مینوره نداره...

 
 من اینم...-
 

کار کولر  که این سددو ش و اون کوفتگی  یدونم  گلوم سددو ش داره کمی... م
 دیش  روشن موندست که رو تن خیس ا  حموم تن یم بود...

 
 ابروهاش میره باال...

 
ضحک رو  سننیتی با لبنند م سر مینوره هیچ  شمم  شیی که ا  گوشه ن چ ا

 ًا...بم نداره  طع
 
من اصلی اینیم که االن دارین میبینی... نه اونی که تو شرکت راه میره... اورد  -

هان کثیف  گاه  که ن کارا رو میینم  مه ن اون  جا ه نه... اون یده... اخم میی م
صیم اینه...  شن شدن نینن و همون دور بمونن... من  دوروبر جرمت نزدیک 

ب با هر تنشددی  نه...  ت  میی که  ود  ود  یه دخترن  یاره...  ود  ود گر اال م
میینه...  ود  ود مریض میشه... گاهی بداخال ه... یه خار تو جیگرشه که هر 
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ضربه  سته درش بیاره...اینه که ابیته همت... با هر تیون با هر  کارن کرده نتون
اون خاره تیون تیون مینوره و دردش میاره... لوسدده... نا   نارنجیه...شددما 

ین و پسندیدین... من وا عی اینم... لوس و نا   نارنجی نفس تو شرکت رو دید
یدنتونو  نه شددن یل  گه دل حاال دی نه...  مل... بران همین گفتم  بل تح و غیر  ا

 میدونین... دیگه بهانه ان واسه آ ار هم نداریم...
 

به سددورن پشدددت  هارشددن مان چ مام سددنگین شددددن و هنو  اون گر چشدد
ساکت و عمیگ فقط نگاهم میینه شت بهت میینم... ملحفه رو پلیامه... ... پ

خودم کیپ و مرت  میینم... نگفتم برین... نتونسددتم بگم... اگه بره میمیرم... 
  یادن معتادم کرده به اون نگاههان و ن دارش...

 
 
 

تنم سددنگین میشدده... دسددتی حلقه شددده دور با وهام... ا  رو همون ملنفه... 
سرش رو  صله دارن... و  ستیه که ا  آرنج تبدیل به تییه تنت و پاهاش ا م فا د

گاه شده... لبت الله ن گوشمو داغ میینه با حرارت نفساش که میگه: تا حاال 
 کسی گفته بهت که گاهی خیلی وراج و نا   نارنجی میشی؟؟؟

 
 من خودم بهتون گفتم نا   نارنجیم... -
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ولی نگفتی وراج و اعصدداب خرد کنم میشددی گاهی... در ضددمن...مردان  -
درمسدلک هات دوسدت دارن  ناشدون نا   نارنجی باشدن تا اونا احسداس  ل

  درت کنن...
 

دهن با  میینم که بگمد د یقًا ربط  نز یه مرد  لدرمسددلک هات به من چیه که 
دست به دست غول طعنه  نت میشینه رو دهنم... سرمو هل میده و میون آرنج 

 تا شده و با وش اسیر میینه...
 
 م بنوابیم... ساعت چهار صبحه نفس...ساکت باش بذار یی-
 

و لح ه  بل ا  کامل به خواب رفتنم میشددنوم صدددداش که میگه: من همه ن 
 خصلتاتو باهم مینوام...

 
 
 

 و این مرد تمام منو شنیده و با م منو با همه ن خصلتام مینواد هنو ...
 

 حرفامیه تموم میشه نگاشون مییم...
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پام بود نی که سددرش رو  نه ان  به آرنجت  ل  ده تو ترا م خیز شدددده و متیی 
نگاهم... حنا با دهنی که هرآن احتمال میدم ییی ا  پشه هان دوروبرمون برن 

 توش داره براندا م میینه...
 

سو ه و گرمی گاه گاه نگاهی رو حس میینم...نگاهی که مال مردیه که  گلوم می
 بیست و چهار ساعت محرمت بودم...

 
 ه ب*غ*ل دستشه برمیداره و میفته به جونم...حنا متیان کوچییی رو ک

 
دختره ن احمگ اینا رو چه جورن دلت میاد به من نگی؟؟ منی که نگرانتم...  -

 منی که نو  انگشت هاوش بهم مینوره تو اول ا  همه خبردار میشی...
 

شه: حنا چی کار دارن  سرم بوده بلند می ساعت هم ست و چهار  صدان مرد بی
 ها... میینی.. مریضه

 
 حنان دانشجون نصف و نیمه ن دوره پرستارن غرغر میینه: نه بابا؟؟؟

 
و  یر ل  اضددافه میینه: معلوم نی چه عشددوه ان اومدن نمیشدده نگات کرد... 

 چشامونو میذاره کف دستمون...
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 آره بابا... خوشم میاد خودت به  ور ا  رخت خواب کندیت... -
 
 ور ا  تو رخت خواب کشددیدمت بیرون تو اصدداًل این مریض... منم اینو به  -

 چرا جز میزنی؟؟؟
 

 و من مطمئنم این حنا یه رو  سر سبزشو میذاره  یر پاهان این  بون سرخت...
 

و ارس من یه رو  رو ن ا  سددر همین  بون سددرخ عاشددگ این گوله ینمک مو 
  رمز شد...

 
 ...و من نمیدونم چرا حس میینم ترانه ن من... آجیم... کمی تو لیه

 
شماش کار اون  شدار داده بودم که اگه رنه غم چ و من رویز به اردالن نامی ه

 باشه چشماشو ا  حد ه در میارم...
 
 شما همه چیت به هاوش جونت مربوط نی حنا خانم؟؟؟ -
 
 آها اونو ت شباهت تو و نفس به من و هاوش چیه؟؟؟ -
 
 به  ودن شبیهتونم میشیم... -
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 جدددددددددددددان؟؟؟ -
 

شت جوجه ها رود رو کپه  ست برادرش دا این جان مال اردالنی بود که کمک د
 ن  غاالن جمب شده بین سنگا کباب مییرد...

 
جونت بی بال برادر...  ود  ود نفس میشدده مال خودم... اون و ت ببینم کی  -

 جرمت میینه نا کتر ا  گلت بگه...
 

یاد رو منی نا کت م نه و اردالن و ح گاه ترا نداره ا  اون  ود  ن که روحمم خبر 
  ود  ن ارسالن شدن...

 
اردالن جوجه ها رو به کمک نون ا  سددیخ جدا میینه: آره آبجی خانم؟؟؟  یر 

 آبی رفتن یاد گرفتی؟؟؟
 

هاوش که تا ه ا  با ن با هامونت فارغ شددده اغهار وجود میینه: کی داره  یر 
 آبی میره؟؟؟

 
ول با ن با اون توپ چهل تییه ن سفید آبی و تمام مدتی که اون و پسرش مشغ
 بودن من دلم آبتینمو مینواست...
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 پسرعموتون تو شرن ا دواجن گویا و ما خبر نداریم... -
 

و این بحثا یه طرفت منیم که الل مونی گرفتم و دارم نگاه میینم و میشددنوم و 
ه ا  نمیدونم  لبم چه مرگشدده که نمیدونه چه مرگشدده... که نمیدونه خوشددحال

ستگارن یا ناراحته ا اینیه  ستت مبنی بر خوا سره رو خوا اینیه این مرد هنو  م
  لدر مآبانه منو  ن خودش میینه...

 
با این حرن حنا نگاه معنی دار هاوش میشینه رو من ت  دار ا  اون ش  لعنتیز 

 تلخز شیرینز به یاد موندنیز دردنا  به بعد سرماخورده...
 
.... به مبارکی ا -  یشاالله... کی هست این عروس خانم بنت برگشته...از
 

ترانه  فل  بونشو با  میینه و من میدونم این دختر امش  یه دردیت هست که 
 با هر تلنگر اشک تو چشماش جمب میشه اما سرریز نمیشه...

 
 با آجیم... -
 

 رو میینه به ارسالن: تو کی ا  این خواستگارن کردن ما خبر نداریم؟؟؟
 

جان ارسددالن جواب میده: باورت میشدده هاوش شدد  عروسددی اینا  حنا به
 خواستگارن کرده اونو ت ما تا ه خبر دار میشیم...
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 اینبار من مناطبم:آره؟؟؟ تومم بله رو دادن؟؟؟

 
 و من گنه این حرفاییم که رد و بدل میشن اما نمیدونم راستن یا دروغ...

 
 من... من بله ندادم... -
 
  راره باهاش ا دواج میینی و تی جوابت نه ست؟؟؟پس برادر چطور  -
 
نه  - بده..و تی دلت گیره نمیتونه  له  ید ب با له نینین... یعنی  یده عج له رم م ب

 بگه...
 

به  که اعتران کردم  مت من و من غلط کردم اون رو ن  خه سدد ها می ر گا ن
 گیربودن دلم که خودمم ا ش خبر ندارم...

 
 
 

 ه سیخ جوجه پهن میشه کنارم...دورم که خلوت میشه و اون با ی
 
 نگاتو اونجورن نین... دلت گیره... گفتن نمینواد... -
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 من... -
 
 تو  ن من میشی... -
 
 من... -
 
 تو هرو ت آمادگیشو داشتی که سعی میینیم  ود باشه  نم میشی... -
 
 من... -
 
 من دلم آروم و  رار نداره تو تک و تنها تو اون خونه باشی... -
 
 من... -
 
 تو منو دوست دان نفس... -
 
 بذار حرفمو بزنم ارسالن... -
 

تک خنده ن به شدددت جذاب و نفس هال  کنی میزنه: خیله خ  عصددبانی 
 نشو... بگو... تو چی؟؟
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 من... -
 
 تو چی؟؟ -
 
 هی ی؟؟؟ -
 
 چرا نمیگی... خجالت نیت... مینواستی بگی دوسم دارن؟؟؟ -
 
 اعتماد به نفستم ... -
 

خوردنمو میبینه و جدن میشددده: تسددلیم... بگو حرفتو... نذار غم باد  حرص
 بشه...

 
 نگاهت میینم...

 
 بگو نفس... -
 
 یادم رفت چی مینواستم بگم... -
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بلند میننده و نگاه بقیه  ووم میشه رو منی که چند و ت پیت به سایه ن مردن 
 به اسم ارسالن اجا ه نمیدادم دوروبر سایم پیداش بشه...

 
 حرص  ده اسمشو صدا میینم: ارسالن...

 
 
 

و این مرد درست ا  فردان اون رو ن که بران یه ش  محرم شد و هم درد شد 
 و همرا  شد و هم خونه شدد ارسالن شد...

 
ا  همون رو ن که تو شددرکت و تو خلوت مهندس صددداش کردم و اون جز  د 

ش  شما؟؟؟  که؛ دی شدم  شدم مهندس...  سالن بودم... تو بودم حاال با   ار
سام میرم  شه با مهندس مهند ست که بار آخرم با همون رو  تهدید وار ا م خوا

 رو نروش...
 
 
 

نده ن  ند خ بل تعبیره بین این بهتت ا  صددددان بل یه جور غیر  ا نه  گاه ترا و ن
منی رو که یه جورایی  ارسددالن... و همین نا خوانا بودن نگاهت کالفه میینه

شر میزنم و  شم... طا ت  ده رو به اردالن ت سوب می شت ترانه مح خانواده و پ
 حرص برادرشم سر اون خالی میینم...
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 این چشه امرو ؟؟؟ چی کارش کردن؟؟؟ -
 
چرا میزنی نون  یر کباب؟؟؟ من کارن نیردم... یعنی کردما... اما تقصددیر  -

 من نبوده که این جورن شده...
 
شه دمار ا  رو گارت در  - شماش تیره  چی کار کردن اردالن... مگه نگفتم چ

 میارم...
 

و نون  یز کباب گفتنت مو به تنم سددیخ کرده و منو برده به رو ان شددیرینی که 
تلخ شددددن... به رو ایی که یه مرد اود و ا  و تی اومد نو نو  یر کباب خودش 

 ه ندیدمت... میدونست... و هنو م میدونه و من سالهاست
 
 چی بگم واال... میگه به کسی نگو... -
 
 چقدرم که تو نمی گی... چی شده؟؟؟ -
 
 تران خودت بگو... -
 

 نگاهم میره تو نگاه ترانه ان که نگاهت اشییه...
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خودمو مییشم کنارش... دتشو میگیرم که انگار نت ر همین حرکتم بوده... هگ 

 هقت میره آسمون...
 

شت که: چه  همین سالن رو هم جرن میینه رو دادا سمونت ار هگ هگ رو به آ
شی  شته با شو ندا غلطی کردن اردالن که این جورن  ار میزنه؟؟؟ نگفتم هوا

 فیتو با آسفالت ییی میینم؟؟؟
 

شدار داه  و من امرو  میفهمم که ارسالن در مورد خواهر من به برادر خودش ه
 بوده...

 
 ادن  ور با و مردونگی میینن...و گاهی مردا بدون نشون د

 
شه و میاد کنارمون...به  شون پا می ساط کباب صبی و ناراحت ا  پان ب اردالن ع
جان اینیه جواب ارسددالنو بده ترانه رو ا  من جدا میینه... و می سددبونه به 

 سینت...
 
سی آخه... ناراحتی نداره.. نمینوایت  - شده که ترانه...تو ا  چی میتر چیزن ن

 یندا یمت...میریم م
 

 و من منم کمی جون مییه تا حالجی کنه که چی رو میندا ن...
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 حنا جیم میزنه: ترانه حامله ان؟؟؟

 
 دست میندا م دور گردن خواهرن که عجی  بی تابه...

 
 تران گریه نین ببینمت... -
 

 و اون اصاًل  صد نداره به حرن من گوش کنه گویا...
 

 نگاهی به دروبرم میندا م...
 
من د یقًا نمیدونم فلسفه ن این یهویی به سر این جماعت  دن چیه که ما رو  و

برداشتن کشوندن تو دامن طبیعت... و تی من تا ه ا  رخت خواب کنده شدمو 
 حال ترانه اینه...

 
بلند میشمو و کتونیامو درحالی که پاشنت مینوابه  یر پاشنه ن پام میپوشم... 

و ا  جا بلندش میینم... میرم سمت آبی که  دست اونم میگیرمو بلندش میینم
 کمی اون ورتر ا  ما روونه..

 
 حنا رو هم حست میینم دنبال خودمون...
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سرپن ه  سطح ب*غ*ل آب و خودم روبه روش  سنه م شونمت رو تنته  مین

 هان پامو به  حمت میندا م...
 
 گریه نین ببینمت تران... -
 

 ؟میون هگ هگ میگه: حاال من چی کار کنم؟؟
 
 مطمئنی که حامله ان؟؟؟ -
 

 سر تیون میده...
 
 مگه مواغ  نبودین؟؟؟ آخه مگه شما چند و ته ا دواج کردین؟؟؟ -
 

 سیوت میینه...
 

کافی داره  ندا ه ن  به ا که اون خودش االن  فت  یادم ر و من بران لح ه ان 
 خودشو نیوهت میینه...

 
 این همه گریه داره وا عًا؟؟؟ -
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 یشو ندارم...میترسم... آمادگ -
 
 اگه اینطوره چرا مواغ  نبودین هان؟؟؟ -
 

 حس میینم ییم عصبانیم... وا عًا و ت ب ه دار شدنشون نبود...
 

 هنو   ندگیشون به اون ثباتی که بایدد نرسیده...
 

 هنو  تنه ن  ندگیشون به اندا ه ن کافی محیم نشده...
 

 نهال تا ه جوونه  ده... و حاال باید این تنه ن الجون  یمی بشه بران یه
 
 نمیدونم... خ  ما... من نمیدونم چه طور شده... -
 
 هر طور شده... حاال این همه کولی با ن داره؟؟؟ -
 

گریت  طب میشددده: نداره آجی؟؟؟ مگه من چند سدددالمه؟؟؟ مگه چندو ته 
 ا دواج کردم؟؟؟ تا ه درسم چی میشه؟؟؟
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ت باید احتیاط مییردین... حاال _ اگه انقدر مهم بود همون  درم سفت و سن
 که شده... تا ه مگه  راره فقط تو ب ه دار شی.. پدر این ب ه کنارته ها...

 
 میدونم اما... -
 

یدونم تو این مورد اون  ما م مک... ا به ک یاد  که ب نا  به ح عاجزن میینم  گاه  ن
 خودش خیلی ترسو تر ا  ترانه ن ترسیدست...

 
بترسددی... ولی تو که تنها نیسددتی..میدونم تران درکت میینم... حگ دارن -

سرین جون  ست... ن ستم... اردالن ه صلیت مال توئه... ولی من ه سنتیان ا
 هست...

 
 
 

 و من به هیچ عنوان آدم تشویگ کردن بران جنایت نیستم...
 

که اونا  به  تل ب ه ان  من نمیتونم خواهر کم سددن و سدددالمو تشددویگ کنم 
 ننواستن اما خدا خواسته...

 
یاد تو اون ییی  نه م قدر بی ادبا با  میشددده و ییی ان و تی در اینطورن بی هوا 

 کسی جز حنا نمیتونه باشه...
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سرمو ا  تو محاسبه هایی که جلو رومن و اصرار شدیدن دارن به دیوونه کردن 

 من میینه...
 

 درو طورن بهم مییوبه که دوباره برمیگرده و با  میمونه...
 

 رو به انفجاره... این یعنی اینیه
 
شر هدن  - سبت انداختی پایین اومدن تو؟؟؟ بابا این ب سرتو عین بالن با  تو 

جاد حریم  مااًل ای هدن اولت احت به اسددم در...  ته ا  اختراع چیزن  داشدد
 خصوصی بوده...

 
 خف بابا... چه واسه من حریم دارم شد... -
 

 نه ولقعًا عصبانیه...
 

رو صددندلی به شدددت راحت و منطبگ با اصددول میاد طرفم... بلند نمیشددم ا  
پزشییم... خم میشه و رومو می *و*سه... مهلت نمیده به من... ب*و*سه ن 

 من می سبه به گونه ن هوا...
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یه هفتسددت که ندیدمت... و احتمال  یاد همه ن عصددبانیتان این یه هفته رو 
سر من خالی کنه...  یافت که  سه امرو  که بیاره  مو شددیدًا فیربخیره کرده وا

 تفیید میینه...
 

و ما همون حنا و نفس اون رو ایی هستیم که اگه به اجبار مسابقه و جشنواره ا  
 هم دور می شدیم ماتم میگرفتیم...

 
و حاال تو رو ایی سددیر میینیم که هنو  همون مهر تو سددینمون جاش خوشدده 

 ...وبه انتناب خودمون یه هفته تونستیم همو نبینیم...
 

 خوش نیست... حالت
 

 دروغ چرا؟؟؟ حال منم خوش نیست... حال دلم...
 

 حاال کی باید درد کی رو بپرسه؟؟؟
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و انگار که ا  چشام مینونه اینو که دوست دارم دلیل اون بنارن رو که ا  دماغ 
 و گوشت بلنده میشه رو بدونم...

 
صورتی چر  خوشرنگشو پرت میینه رون راحتی صاًل نگران چرو   شال  و ا

شدددنت نیسددت...و صددد البته نگران این که اینجا محل کار منه و هر لح ه 
 ممینه کسی بیاد تو...

 
ضربه  شدت  شیل کرم رنه اتا مم که با اون  ست خ ولی من نگران اون نیم 
شالت بالیی سرش نیومده باشه... دست به سینه میشه رو به رون پنجره و  ل 

به من ره ن بی نه  یدًا ا  دسدددت من  میز ن یر بیرون... و این یعنی شدددد
 شیاره...میرمو کنارش می ایستم...

 
 خودش شروع میینه به تنلیه ن بهنت: چه غلطی کردن با ؟؟؟

 
 نگاهت میینم...

 
 سنت نیست فهمیدن اینیه باید ادامه بده تا بفهمم دردش چیه...

 
و ون در صورتیه که تاین ارسالن فقط در یه صورت اینجورن پاچه میگیره و ا -

 رو اعصابت لی لی کرده باشی...
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 و من حاال کامل میدونم موضوع چیه...

 
 
 

حنا همین االن ا  اتاق هاوش اومده اینجا... هاوشی که ارسالن کنارش بوده... 
ارسالنی که دیش  با اون وضب ا  هم جدا شدیم... ارسالنی که معتقده حاال 

دلیلی واسه این دورن کردنا نیست... معتقده که همه چیز  ندگی همو میدونیم 
ست اما من پر  سه ترس نی ست... ترس نامعقوله کارام... میگه دلیلی وا که نا نی

 ا  دلیلم...
 
 چی شده با ؟؟؟ -
 
چی مینواسددتی بشدده؟؟؟ حرص تو رو سددر من خالی میینه... نذاشددت یه  -

رو میینی... بکلمه با هاوش حرن بزنم... گفت تو جلسدده ایم خیلی جیر جیر 
به من میگه جیر جیر  یا پیت شددوهرت....  هر و ت جلسددمون تموم شدددد ب

 میینی...
 

جمله ن آخرش چیزن شبیه به جیم بود... و طورن بیان شد که حس مییردن 
 کسی بهت فحت ناموسی داده...
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و خ  این همه عصددبانیت طبیعیه... و تی عالم و آدم میدونن که حنا آلرژن 
به صدددان نا ش گیر بدن... و ارسددالن همیشدده بهت میگه که  داره به اینیه

 صداش درست مثل جیرجیرکه...
 

صور کنم با اون اخما و با  شوخی بود اما حاال من میتونم ت شه که میگفت  همی
 اون لحن جدن این حرفو  ده و حنارو تارونده و صدان هاوش رو درآورده...

 
رافت رو نداره چه برسه به ارسالن و تی عصبی باشه تحمل صدان نفسان اط

 صدان انصافًا ملوس حنا...
 

شهد  شه و هاوش اونجا با ست... هرجا که با ست کجا حنایی که براش مهم نی
هاوش تمام و کمال مال اونه... خ  البته تو این مورد نمیشددده پاچه گیر بودن 
ارسالنو خیلی دخیل دونست... این دوتا هیچ و ت در این مورد به تفاهم نمی 

ن... حنایی که بدون در ن ر گرفتن مو عیت احسدداس مالییت میینه رو رسدد
شرکت فقط جان کاره نه حال... بران همینم کم  هاوش... و ارسالنی که میگه 

 پیت میاد که حنا اینجا بیاد...
 

 اونو ارسالن اینجا اصاًل با هم کنار نمیان...
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 بهترین راه چیزن جز سددیوت ندارم بران گفتن... و شدداید عوض کردن بحث
 ممین باشه...

 
 با ترانه رفتی دکتر؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 نه؟؟؟ -
 

 تعج  و عصبانیت منلوطین که ا  تو صدام سر ریزن...
 
 نه... -
 
ستی به  - ستم جان منو پر کنی... نمیتون حنا یعنی چی که نه؟؟؟ من ا ت خوا

 خودم میگفتی دندم نرم کارامو ول مییردم باهاش میرفتم...
 
 زن بابا شیرت مینشیه نمیتونیم جواب ارسالن جونتو بدیم...جز ن -
 
 حنا؟؟؟ -
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کوفت... تو عصبانیت میینی من باید جوابشو بدم... در ضمن خانم مسئول  -
 خواهرتو ییی دیگه حامله کرده بود نه من... خودشم اومد بردش دکتر...

 
 ؟؟؟خ  اینو ا  اول بگو... دوست دارن صدان داد آدمو در بیارن -
 
مگه مهلت میدن که بگم؟؟؟ اصدداًل شددما دوتا فقط منت ر بهونه این که  -

 صداتونو ببرین باال... خدا خوب دروتنته رو باهم جور کرده...
 
بس کن جون مادرت حنا...  نه  دن به تران؟؟؟ چی شدددد؟؟؟ دکتر چی  -

 گفته؟؟؟
 
تا بیام  من موندم تو که انقدر ادعان نگرانیت میشددده چرا منت ر من شددددن -

حالشددو ا  من بپرسددی؟؟؟ نمیتونسددتی خودت یه  نه بزنی بهت؟؟؟ شدداید 
 اصاًل من نمیومدم اینجا...

 
یادم نبود به خدا... تو بهنم بلبشوییه بیاو ببین... اصاًل نمیتونم مسائلو ا  هم  -

تفییک کنم... ا  صبح با دوتا محاسبه دارم کشتی میگیرم... نمیتونم سروتهشو 
 .هم بیارم..
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ترانه خوبه... نی نی شددونم خوبه... شددت هفتشدده...  نه بزن به خودش...  -
 داغونه... بهت نیا  داره... ترسیده...

 
حگ داره... سددن مادر شدددنت نبود... اونم تو شددرایطی که مادر باال سددرش -

 نیست...فردا میرم ببینمت... امش  باید این لعنتیا رو تموم کنم...
 
 به هاوش یا ارسالن؟؟؟ چرا نمیدیشون -
 
چیو؟؟ محاسددبه هایی که کار هر رو ه و اییی ثانیه یمه؟؟؟ برم بگم همه  -

 پیشرفت میینن من پس رفت؟؟؟
 
 
 

 نگام میینه... عمیگ...
 

 با م بحث افتاد رو باندن که خودم ا ش خارجت کرده بودم...
 

 .نمیدونم چرا دلم پر ا ترسه اما  بونم حرفی بران گفتن نداره..
 

 نمیدونم چرا بران اولین باربال بال نمیزنم واسه اینیه ا م بپرسه چته...
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یان تو هم گره خورده و  یاو دلتنگ یه بران اونم ا  نگران میترسددم... حتی ا  این
 کالن سر درگم شدم به اون بگمم میترسم...

 
 
 

 نگاهت  یادن طوالنی و سنگین میشه و مجبورم میینه برگردم سرجام...
 

 ام... خودمم نمیدونم د یقًا چه مرگمه... کالفه
 

شینه رو میز... حاال ا  باال اون  صندلی مو هل میده و خودش می میاد کنارم... 
 نگاه هم نان سنگینشو میدو ه بهم... میدونم من ورش چیه...

 
باألخره جون به ل  میشدده... میدونم تو حال امرو  ش و تو عصددبی بودن این 

 ارم...چند رو ش سهم بزرگی د
 
 چرا نمیگی چته نفس؟؟؟ -
 

 نمیتونم... همین...
 
 نفس؟؟؟ -
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شاید دو هفته ان  شیی که خیلی و ته حبس کردم پا میذاره به فرار...   طره ن ا

 باشه که حبسه پشت پلیام...
 
 نمیتونم... -
 

صدام غم  ده میینه  ستمو میگیره...میدونم نگرانه... میدونم غم  شه و د خم می
 رو که پشت اون صدان بلند  ایم کرده... ل  مهربونی 

 
 چی رو نمیتونی؟؟؟-
 
ست  - نمیدونم... نمیدونم چمه... نمیدونم چرا نمیتونم بگم... حالم خوش ن

 حنا...
 
 
 

حنا... حنا هنو م دوست رو ان سنته... حنا هنو م حناست... همونی که  یر 
کمتر ا   بل میبینمت  و بم من و  ندگیم و دلم رو میدونه... همونی که خیلی

اما هنو م حناست... هنو م هوامو داره... هنو م حواست بهم هست... هنو م 
میدونه که من همون دختریم که سدده سددال دارون اعصدداب خورده... همون 



  1454 

 

دخترن که یه خا ربه اندا ه ن یه خنجر بزرگ ا  پشت تا ته فرو رفته تو  لبت... 
 آخ...

 
شاید درد همون  طر شه غده نمیدونم  سه... همون که داره می شک مح *و* ه ا

ن سددرطانی ان که گیر کرده تو راه تنفسددم...همون که اندا ه ن هلو شددده... 
باال  که  بدم... همونی  که نمیتونم  ورتت  قدر بزرگ شدددده  که ان همون هلو 

 نمیاد... همونی که داره خفم میینه...
 

شیم درست حال همون سر میذارم رو گره ان که با دستامون درست شده... ا
شده... همونقدر بی تاب و همونقدر  صل   ندانی ان رو داره که تا ه به آ ادن وا
نا آروم و همون  درشددوق  ده... یه جا بند نیسددت... دسددت هردومون باهاش 

 خیس میشه... دستاشو با تموم وجودم فشار میدم...
 

 شاید کمی ا  اضطرابمو کم کنه...
 

 نه... میذاره رو سرم... ا  رو مقنعه نوا شم میینه...ییی ا  دستاشو آ اد میی
 
یان  - یان؟؟؟ ب به حرن ب ته منت رم  ند و  یدونی چ به جونم... م بگو دردت 

سراغم بگی محرمم بیا دلم درد داره؟؟؟ فدات شم بگو چته که آروم ندارن؟؟؟ 
یدونی  یه؟؟؟ م نه ک یه؟؟؟ ت نه چ که آروم بگیرن؟؟؟ دلت ت کار کنم  چی 
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م میینی؟؟؟ میدونی این رو ا بیشتر ا  همیشه جان ارس خالیه؟؟؟ دارن دیون
چی کارت کنم که سپردتت دست من؟؟؟ چرا خودش نیست مواغبت باشه؟؟ 

 مواغ  دلت باشه؟؟؟ چرا نمیتونم مواغبت باشم؟؟؟
 

آخ من چی کار دارم میینم؟؟؟ حنان من هاوش داره و جان خالی ارسو حس 
ستی گله میینه  میینه؟؟؟ حنان من انقدر عاجز شده که بران اولین بار  یر پو

 ا  ارسی که منو سپرده دستت و خودش نیست که مرا بم باشه...
 
دارم خفه میشددم حنا... دارم میمیرم حنا... با دکتر افنمی ام نمیتونم حرن  -

سه رو ه دارم به  ور نفس  سبیده به گلوم... حنا  شده حناق چ بزنم... یه بغض 
 ا م ارسالنو ناراحت کردم... دوست دارم حنا...مییشم... دیش  ب

 
 سر بلند میینم و نگاه تو چشماش میینم... چشمایی که خیس شدن...

 
حنا دوسددت داشددتن بس نیسددت.. تعریف درسددتی ا  حسددی که به اون دارم  -

نیست... کافی نیست... حنا شده  ندگیم... خواب و خوراکم... حنا اونو نفس 
میبینمت... دیوونه وار تبدیل شدددده به لح ه لح ه مییشددم... حنا همه جا 

هام... خوابام عجی  مبتالشددن... حنا االن هی ی ا  دنیا نمینوام... فقط اون 
ست دارم  شه... حنا دو شه...فقط اون خوشبنت با بننده... فقط اون خوش با
سه اون...  سه اون مینوام... فقط وا شه... حنا همه ن اینا رو وا شته با سر دا یه پ

ر کارن میینم نمیتونم خودمو تو این خواسددته ها بذارم کنار اون... حنا جان ه
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من همت کنار اون خالیه... هیچ  ن دیگه ان کنارش نیست... تنهایی ب ه دار 
ضرم بره بره من جون بدم  شو مینوام... حا شبنتی شه تو خیالم... حنا خو می

سه بار ا م خواستگارن ولی اون خوش باشه... حنا دوست دارم... تو این یه ماه 
 کرده... حنا نا  نیست... نا  ندارم... دارم میمیرم حنا...

 
حاال که دوسم دارن... حاال که خوشبنتیمو مینوان به خواستگاریم جواب  -

 بده... خوشبنتم کن... بذار خوشبنتت کنم...
 

شه... اون  سنته... ولی اونی که تییه  ده به دیوار کنار در خود خود ه کباورش 
 دیگه دارم باور میینم عال ه ن خاصی به فالگوش ایستادن و مچ گرفتن داره...

 
 حنا حیرونتر ا  من ا  رو میز میاد پایین... هنو  دستم تو دستشه...

 
 شو  چشمه ن اشیم خشیونده...

 
 خون با تموم  درت و سرعتت دویده تو رگام... حس میینم عجی  داغم...

 
 ...ما همین دیش  دعوا کردیم
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تا تو وجود هر انسدددانی بنصددوص مرد  یه سددرن خصددل یاد ا   بدم م من 
جماعت...سددنن چینی و فالگوش ایسددتادن بدترینشددونه... اینطورن حس 

 میینم حریم خصوصی ندارم... حس میینم امنیت ندارم...
 

سر گیجه میگیرم ا   شم...  سر پا می شم...  ست حنا بیرون میی ستمو ا  تو د د
ستادن... د ست به لبه ن میز میذارم که نیفتم... حنا میاد جلو اما  بل یهویی ای

 ا  اون من  دم برمیدارمو ا ش دور میشم...و جلون اون متو ف میشم...
 
این چه عادتیه تو دارن؟؟؟ میدونی متنفرم ا  مردایی که کاران خاله  نیی  -

ندارمو  که دوسدددت  فایی  فالگوش وان میسددی... حر یاد  بدم م میینن؟؟؟ 
... خیر سددرت تحصددیل کرده ان... تو دسددتان یه مادر مؤدب بزرگ میشددنون

شدددن... ا  همه ن آدما و آمو شددان دوروبرت اینم نصددیبت نشددده که بدونی 
سی و  ست...  سالگیم اینو میدون سه  سادن بده؟؟؟ آبتین من تو  فالگوش وای

 خرده ان سالته احمگ...
 

ن ثبت کرد و این صدددارو و این احمگ رو میشدده به عنوان اولین توهین من به او
 بلند ترین صدایی که ا ش استفاده کردم تا سر اون خراب شم...

 
ستام و تیره ن  شدن... کف د شروع کرده به لر یدن و داغ  دوباره این تن لعنتی 

 پشتم خیسن ا  عرق... متنفرم ا  این تن و ا  همه چیز انگار...
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ولت کنم... بعد ا  این اعترافمو نشددنیده بود چپ و راسدددت گیر میداد که  ب
 حسابم با کرام الیاتبینه...

 
اون جلو میاد و من حنارو میبینم که میره جلو و در میبنده... منشی ان که سعی 

 داشت تو اتاق سر  بیشه ا  دیدم محو میشه...
 

با ومو میگیره... مییشتم باال... طورن که میرم رو پنجه هام... سرشو به حدن 
 اش م*س*تعد به آتیت کشیدن ل  و چوم میشن...میاره پایین که نفس

 
ا  بین دوندوناش غرش میینه: صداتو بیار پایین نفس... فالگوش واینستادم... 
در اتا ت طاق با  بود... هیچ احمقی تو اتا ی که درش با ه حرفایی رو نمیزنه 
که نمنواد کسددی بشددنوه و  ار نمیزنه... مواغ  باش چیا بهم میگی... و تی 

ا  دوست داشتنه انقدر برام مهم هستی که نتونم راحت ا  کنار در اتا ت  حرن
 بگذرم و نشنیده بگیرمت...

 
شعله  یرشونو  یاد کنم و  شماش دیه  یر مذابین که میترسم با اولین کلمه  چ

 بیشتر ا  این به  ل  ل بندا مشون و سر و صورتمو بسو نن...
 

 که هنو  عصبانی نباشم... ترسیده ام اما این دلیلی نیست
 

http://www.roman4u.ir/


 1459 ستیدر جگر خار

 عصبانیم.. غمگینم.. ترسیده ام... یه بغض یه تنی چند و ته مهمونمه...
 

به خودم  بی شدددک حگ دارم حس کنم نمیتونم نفس بیشددم... من این حقو 
 میدم...

 
 و من نمیتونم نفس بیشم...

 
 تو این لح ه حالم انقدر بد هسددت و با وم انقدر درد گرفته که حسددان دیگم

نتونن سر  بیشن... شایدم اونا سر  مییشن اما من نمیتونم ببینمشون... آخه 
 چشمام سیاهی میرن...

 
اشددک دوباره دوسددت داره بیاد به مهمونی چشددمام اما من نمیذارم... تابی به 
نه...  ورم بهت  تا ولم ک با وش  تان شددلمو مییوبم رو  ید و مشدد تام م دسدد

 نمیرسه...
 

  ار میزنم:ولم کن...
 

سه مح سط  ف یمتر میگرتم...تیونم میده... طورن که حس میینم چیزن ا  و
 سینم میفته تو معدم... معدم درد میگیره...
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چه مرگته نفس؟؟؟ اگه دوسددم دارن... اگه خوشددبنتیمو مینوان... جرا  -
بدونم...  یه نفس؟؟ بگو  نار من ببینی... چرا؟؟؟ دردت چ نمیتونی خودتو ک

شقی... گر دارن دیوونم میینی نفس.. سوات میینن که عا شمات نگفته ر . چ
گرفتنات به چشددم دیده میشددن... اما هیچ ربطی بین اینا و اون غم چشددمات 
گذشددتتو  بول  که گفتم  بدونیم... من  نداره... لعنتی الا ل دردتو بگو  وجود 
ته هم  خه پس چ پات وایمیسددم... لعنتی آ مه جوره  که گفتم ه کردم... من 

 هم دارن منو دیوونم میینی؟؟؟خودت آروم نمیگیرن 
 
دردم میدونی چیه؟؟؟اینیه اندا ه ن تو نیسددتم... تویی که هزارتا  ن ا   یر  -

دسددتت رد شدددن... نمیتونم... من  ن خوشددبنت شدددن با تو و با هیچ مردن 
ستم... اونم تویی که مزه ن هزار جور  ن  شبنت کردن نی ستم... من  ن خو نی

عنتی... مگه  راره هر کی هرکی رو دوسددت داشددت  یر دوندوناته... ولم کن ل
ست دارم... ا   د و باالت  صاًل میدونی چیه؟؟ آره دو باهاش ا دواج کنه؟؟؟ ا
خوشم میاد... صدان بمتو دوست دارم... چشمان  هوه ایتو دوست دارم.. این 
اتییت رون رفتار و کالم و جذبتو دوسدددت دارم... هر چیزن رو که مربوط به 

ست ست دارم... اما کنار همه ن اینا ا ت  توئه دو دارم... بره بره ن وجودتو دو
میترسددم... من ا ت میترسددم ارسددالن...  یادن  یادن برام ارسددالن... ا ت 

 میترسم ارسالن...متنفرم ا  این فالگوش وایسادنات ارسالن...
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نه ارسددالن که همه ن کارمندان شددرکت  و من معتقدم جمله هان آخرمو 
 شنیدن...

 
 
 

ا و تی شددروع کرده بودم به اون اعترافان تلخ دشددلی دسددتاشددو حس کردم... 
شه ا  میون پنجه  شلی باعث می ضربه بهت میزنم که به خاطر همون  دوباره یه 
هاش سددر بنورم... ا  پشددت یه سددیندرن مینورم که  ود به خودش میاد و 

ه دو میرم سراغ مینواد م مو بگیره اما  بل ا  اون خودم خودمو نگه میدارم... ب
کولمو چنگت میزنمو ا  در میزنم بیرون... حوصله فیر کردن به اونی رو که با 

 با  شدن در ا  جا میپر ه رو ندارم...
 

 فقط دلم مینواد برم جایی که هیچ کس نباشه...
 

 هیچ کس... حتی خودم...
 

 اما دریم... که هم ین جایی وجود نداره...
 

 حنا که ا  پشتم میاد باعث میشه بی خیال رفتن به پارکینه صدان نفس گفتنان
و برداشتن ماشین بشم...هیچ دوست ندارم مثل تو فیلما تا من مینوام ماشینو 

 روشن کنم بی اجا ه سوار ماشینم بشه... البته ماشین  راضم...
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نمیدونم چرا اما اونو هم مقصددر میدونم... ا  اونم ناراحتم... میدونم   فیرم 
سام...  شته تو این لو رفتن ح شی دا شتباهه اما خوره افتاده به جونم که اون نق ا

 شاید اگه اون درو آرومتر مییوبید این اتفاق نمی افتاد...
 

تاکسددی و  فت پرت میینم جلون  بًا میشددده گ ما خودمو تقری ثل تو فیل ما م ا
رو  ممجبورش میینم بایسددته... نمیدونم راننده موافگ هسددت یانه... ولی میپر

 صندلی کمک راننده و ا ش مینوام بره...
 

 و ما عمریه که عادت داریم به خواست و حقوق هم احترام نذاریم...
 

میره...  بل ا  اینیه حنا بهم برسدده... ا  تو آینه میبینم که شددالی رو که نامرت  
 کشیده بود رو سرش حاال رو شونه هاشه و داره رفتنمو نگاه میینه...

 
این راننده ن جون با اون ابرون ا  وسددط سدده بارتیم خورده نه  و چه خوب که

 فضولی میینه و نه سوسه میاد...
 

سددر خیابون ا ش مینوام که بایسددته... پیاده میشددمو عذر خواهی میینم و 
اسددیناسددی رو که میدونم خیلی بیشددتر ا  کرایه ن چندصددد متر و کمتر ا  بی 

 مالح گی خودمه بهت میدم...
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شدن... حس میینم یه تییه پاهام د سپرتم کباب  رد دارن... انگار تون کفت ا
 غال داغ  یر پاشددنه هان پامه... همین دردم باعث میشدده ا  عالم خیال کنده 

 بشم... و ا  گذشته...
 

 برمیگردم به دنیان وا عی.... به اکنون... به دنیان وا عی که تاریک شده...
 

ه شدد ... بران منی که بیرون بودن تنهایی سدداعت موبایلمو نگاه میینم... یا د
 رو تو تارییی بران  ن جماعت خطرنا  میدونم...

 
و یه ر م که شاید بران اینیه نشون گر تماسهان بی پاسخ باشه نجومی به ن ر 

 بیاد... شاید یه رکورد... حدا ل تو  ندگی من که یه رکورده...
 

یشددن... شددونه ان میندا مو اما گاهی رکوردان  ندگی آدم  یادن بی اهمیت م
سددرا یرش میینم تو جی  مانتوم... عی  نداره که ییم دیر باهاشددون تماس 

 بگیرم...
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 بل ا  اینیه  فلو و در ب رخونم میون دو تا دست و گرمان یه تن اسیر میشم... 
کوبیده میشم به سینه ان که سفتی و بزرگیت میگه ستبرن... و شاید امید دارم 

این سینه ن محیم مال کسی باشه که چند و تیه عجی  راه آ ردن  که این تن و
 همدیگه رو یاد گرفتیم...

 
اما... این بون تند ادکلن میگه این تن مال ارسالن نیست... نگاهم سر مینوره 
رو دستایی که  یر سینم چنه شدن... یه جفت دست جوون و سفید که اصاًل 

 ستن...شبیه دستان بزرگ و سبزه و محبوب من نی
 

 و دلم برات تنه شده ان که دنیا رو آوار میینه رو سرم...
 
 ارمیا؟؟؟ -
 
 جونم... -
 

 و انصان که این صدا پر ا  بغض و پر ا  دلتنگیه... پر ا  بی چارگی...
 

http://www.roman4u.ir/


 1465 ستیدر جگر خار

و من که متنفرم ا  این حالت تهوع و لر ش محسددوسددی که میون تابسددتون تن 
 جوونت بهم دست داده...

 
یا همو غافلگیرش و این ارم ی  و گریزمون و تی  که تو اولین تعق یه  یای ن ارم

 کردم مثل یه دختر ب ه ترسیده بود و رنه به رو نداشت...
 
 ولم کن ارمیا...  شته وسط کوچه... -
 

و چه بد که این بار من باید ادان یه دختر ب ه ن ترسددیده رو دربیارم و صدددام 
 بلر ه...

 
 کجا برن؟؟؟ نه... ولت نمیینم... با  مینوان -
 

 این صدا خیلی شبیه ییی ا  عالئم طوفاهان بعد ا  آرامت  ندگی منه...
 

طوفانهایی که سددالهاسددت نتونسددتم به وجودشددون خو بگیرم... طوفانهایی که 
 همیشه ن همیشه ترسنا  میمونن...

 
سی ببینه خیال کج  - ستیم ارمیا... ک ضعیت بدن ه به خدا جایی نمیرم... تو و

به سددرش... ولم کن رودر رو بشددیم حرن بزنیم...من اینجا تنها  ندگی  میزنه
 میینم... ییی این و ت ش  این جورن ببینتم نابودم ارمیا...
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 نه نمیذارم نابود شی... بیا... بیا ا  این جا بریم تا کسی نبینتمون... -
 

به جایی میون گونه و لبم بون ت که مینوره  که ین نفسدددایی  بد  با م چه  د نو 
م*س*تی نمیده... ارمیا هوشددیاره و  اطعانه رفتار کردنت میگه بران یه بارم که 

 شده باید ا  آدم هوشیار بیشتر ا  یه آدم م*س*ت بترسم...
 

سونامی  شتباه حدس نزدم... که یه  شیارن االنت میگه که ا این جمله و این هو
 در راهه بران من...

 
ی که میشددینه رو دهنم و منو با خودش و و تی به تقال میفتم بران رهایید دسددت

شتباه کردم... گاهی نمیتونی ییه و تنها همه ن  شه میگه؛ گاهی باید بگی ا میی
سئول ا  چاله درآوردن بقیه  ناجوریان دنیا رو جور کنی... گاهی نباید خودتو م
سر میرن تو چاله ن  ندگی طرن... گاهی  بدونی... چون اون و ت خودت با 

 خودت میون آتیشت جزغاله میشی...میان ثواب کنی 
 

له  غا که الم کردم جز که االن دارم میون بسددداط ثوابی  قًا اون آدمیم  و من د ی
که  مانی  که تیزن رون پهلوم حس میینم... اونم   میشددم... درسدددت و تی 

 مینوام ل  با  کنم و ا  پرنده ن پر نزده ن میون این خیابون کمک بنوام...
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ب که حتی من هم ا  مردن و درسدددت تو همین لح ه  جه میرسددم  ه این نتی
 میترسم...

 
منی که شدداید تا چند د یقه ن پیت آر ون مرگ داشددتم ا  بی ارگی... و فیر 
مییردم چیزن تو دنیا نیست که بنوام بناطرش ب سبم به دنیا... اینیه چیزن 

 بران ا  دست دادن ندارم...
 

ستان یه جوون ننبه و شیک و پیک اما االن که این چا و رو پهلومه... اونم تو د
 یه عالمه چیز جلون چشمام صف مییشن...

 
ارسددالنی که میدونم عالرغم دعواها و ناسددا گاریان این رو امون با صدددمه 

 دیدنم خواهد شیست...
 

 ترانه ان که میدونم تنها خونوادش محسوب میشم...
 

من مادرانه هاش گل خواهند کرد و  حنایی که میدونم با کوچیترین آسددی 
 خودش رو شرمنده ن ارس خواهد دونست...

 
باره مامان صدددام خواهد  و آبتینی که میدونم رو ن که نمیدونم دیره یا  ود دو

 کرد... و من بی صبرانه منت ر اون رو  هستم...
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 پرتم میینه تو ماشینی که ماشین همیشگی نیست... ریموت رو میزنه و ماشینو
سوار میشه که و ت نمیینم تو چند ثانیه  سرعت فوق العاده ان  دور میزنه... با 

 ان که دوباره  فل ماشین با  شده پامو به  مین برسونم...
 

سیر  ستان اون ا ستم تو د ستگیره ن در نیمه با ه و یه د ستم به د و االن که یه د
ه بی اره ترین لح میدونم آدم میتونه بارها و بارها تو  ندگی حس کنه که داره 

 ن  ندگیشو لمس میینه...
 
 
 

 گریم در اومده و در ماشین با م  فله...
 

و ا  اونجایی که همیشدده رو دوش شددانس سددوار بودم و داشددتم ا ش کولی 
ستون  یادن خلوته... انقدرن که  ش  آخرین رو ان تاب میگرفتم خیابونز یا ده 

 به شیشه کوبیدنام نتیجه نده...
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موش و در حالی که هنو  دستم تو دستشه و نمیذاره خیلی تیون با چراغان خا
بنورم دکوچه پس کوچه میینه و و تی خیالت راحت میشدده که جیم و دادا و 

 تقالهام توجه جل  ننواهد کرد سرعتشو  یاد میینه...
 

و من بارها حس کردم متنفرم ا   ن بودن... ا  بلیل بودن... ا  ناکارآمد بودن 
 ورطه هان  ندگیم...میون ترسا و 

 
 
 

تنها فیرن که میون این ترسددا به بهنم میرسدده چیزن که شدداید بارها تو فیلما 
ستن  سنره نی شه ام م دیدم... و اعتران میینم که فیلمان آبیی و غیر آبیی همی
صحنه هارو تو همون فیلما ندیده بودم به این  شاید اگه این  و فیلم نمیمونن... 

افتادم نمیرسددید که دسددت تو جیبم کنم و موبایل اکثر منیله ن ا  ترس ا  کار 
 او ات سایلنتمو به کار بندا م...

 
تنها کارن که ا  دسددتم بر میاد با  کردن  فلت و دو بار لمس کردن دکمه سددبز 
موبایل نیمه  دیمیمه... و ا  طرفی سددعی میینم با تقالها و التماسددم به ارمیا 

 مه...این حسو بدم که هنو  حواسم پی ترسا
 

میدونم که اونم ترسددیده... اون حرفه ان این کار نیسدددت که همه ن جوانبو 
 سنجیده باشه یا براش عادن باشه این کارا...
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و میدونم آدمایی که تو چند سددداعت اخیر ا  سددر نگرانی بهم  نه  دن هر 

 کدومشون شمارمو ببینن بالفاصله حمله میینن به گوشی...
 

 بلندترن شروع میینم به التماس و خواهت... کمی صبر میینم و با صدان
 

سا و این تماس ه دادم  شماره ن کی رو گرفتم... اما امیدورام این التما نمیدونم 
 برسن...

 
*** 

 
طبگ یه  رار داد نا نوشته عادت کره بود به محض اینیه مشیلی پیت میومد که 

 یه پاش نفس بود میرفت سراغ حنا یا ترانه...
 

 رون حنا و ترانه ن نگران نشسته بود...و حاال رو به 
 

و انگار  رار بود تا ابد کسی عادت نینه به این هر ا  چند گاه غی  شدنان چند 
 ساعته و چند رو ه ن نفس...

 
 نفسی که حاال خودشم مونده بود تو اینیه چطور باید کنترلت کنه...
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یک و افراطی ا  خودش د یه حرکت کوچ با  که  ورش ا  طرفی ترس داشدددت 

 کنه... درست مثل امرو ...
 

و ا  طرن دیگه یه سرن حرکتا هیچ ر مه تو کت خودشو تعصبت نمی رفت... 
درست مثل همین حاال... که خون خونشو مینورد... ا  اینیه آخر ش  بود و 

 این دختر نه به موبایلت جواب میداد نه به تلفن خونه...
 

شتن خیلی خوب میت شرایط نرمالی دا شایدشاید اگر  ست تنبیهت کنه...  با  ون
 یه صدان بلند... شاید با یه  هر طوالنی مدت...

 
نا فقط و فقط راهان رم دادن نفس بودن...  که ای ولی اینو خوب در  کرده بود 
صمیم گرفته  سر خود  ندگی کرده بود... رفتار کرده بود... ت اون عمرن بود که 

 بود... و جواب پس نداده بود...
 

حاال مو ب نه  بولت  و  که هنو  نفس  هد بنواد...  که ا  نفس تع خوبی نبود 
 کرده بود و نه حاضر بود چیزن رو به عهده بگیره....

 
 حتی عشقی رو که تو چشما و تک تک حرکاتت سوسو میزد...
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سقیم به  شاره هان غیر م صل چند ماه تالش بود این بود که ا تنها چیزن که حا
رمز میون ت  و هیذون یه شدد  محرمیت رو عال ت کرده بود... اون دوسددت دا

نمیتونست به حساب ابرا  عال ه بذاره... اون ش  حال نفس حال یه آدم نرمال 
 نبود...

 
 بی اعتبار تر ا  حال یه آدم تا خرخره م*س*ت بود حال اون ش  نفس...

 
شنیده بود... که خ  همون اعترافم با  شو به حنا  تا همین بعد ا  غهر که اعتراف

دعوا  هر شده بود... و صد البته با اون  جه هان نا امید که من بلد نیستم...  یه
 من آدم خوشبنت شدن و خوشبنت کردن نیستم...

 
فهمیدن درد نفس سددنت نبود... اون ا  محرمترین و عزیز ترین مرد  ندگیت 

 خورده بود...
 

ان مردسنت بود اعتماد کردن به مردان دیگه... سنت بود نترسیدن ا  جسم 
 دیگه...
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شه بران اینیه کمیت کنه... این  شته با ست که اجا ه دا اما حگ خودش میدون
 که کمی بهت تییه بشه...

 
ستاده بود... براش اعتران کرده  صاد انه و تا بی نهایت پاش ای ا  طرن  نی که 

 بود... غرور شیونده بود...
 
 
 

رو صفحه ن موبایل با صدان موبایل به خودش میاد... نفسمی که حک شده 
 فوق مدرنت حیم دم مسیحا رو داره بران  ل  نگرانت...

 
 سعیت بی نتیجست بران آروم موندن... صداش انباشته ا  خشم و طلبه...

 
 دختره ن نفهم کدوم گورن هستی غهرتا حاال؟؟؟ -
 

 به جز صدان خت خت هیچ چیز عایدش نمیشه...
 
 الو... -
 
 یزن که میشد حرکتت رو لمس کرد...با م صدان خت خت...و شاید چ-
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 الو نفس... صدامو دارن؟؟؟ الو... -
 
 ارمیا ..وروخدا ...بار برم... -
 

این جواب عجی  بود... چون اون ارسددالن بود نه ارمیا...و نگرفته بودش... نا 
 مفهوم بود بهنت... غیر  ابل در  بو این جمله...

 
یدات - تا ه پ جا برن؟؟؟  به در  برن؟؟؟ .. ند ... در  یدونی چ کردم... م

دنبالتم؟؟؟ فیر مییردم ...ا  خونه رو دادن ...سددده تعمیر... اما کارگرا گفتن 
تا ه اون مو ب فهمیددددد...  الم  یه ...  نه  یه ...ردن کلفته  طرن حسدددابشددون 

 گ..شتی...
 

این صدددان غری  و نیم ه مردونه که حسدداسددت کرد... مشددیوکت کرد و 
 ند...اخماشو تو هم کشو

 
و صدددان فریادن که نفس رو صدددا کرد و جمب کنجیاو شددده رو کنجیاوتر و 

 نگران کرد...
 

 و بی شک این صدا متعلگ به همون ارمیا بود... پر ا  بغض... پر ا  عصبیت...
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ست باال آورد تا هاوش رو ا  ادامه ن  صداها نا مفهوم بود... د شا  تون خت خ
 ه راحت تر صداها رو داشته باشه...جمله ن چیزن شده منب کنه تا بتون

 
 با اشاره ن دست اردالن موبایل رفت رو اسپییر...

 
و صدان التماس گونه ن نفس: ارمیا یعنی چی این حد..فا... من ..را باید ا  تو 
فرار ...نم؟؟ پول ال م داشتم واسه عد...سی خواهرم.. خونه رو ن..ختم...ال م 

 بود ا ت اجا  بگیرم؟؟؟
 
  ه نه...اما خبر که باید میدا...ا...ا -
 
 چرا؟؟ مگه بهت نگد...م هرچیزن که ..ینمون نبوده ام تد...وم شده؟؟؟ -
 
 چیزن بین ما نبد...ده نفس؟؟؟ -
 
نه... من همون اول گفتم... بران بارم هزارم می..م... ا  اولم  رار نبود بین ما  -

 چیزن باشه... نبود ارمیا... نیست ارمیا...
 

 یی که با باال رفتن تن صدا ها مفهوم و مفهوم تر میشدن...حرفا
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خفه شو نفس... خفه شو... چس اینی که این تو میزنه چیه؟؟؟ اینی که ش   -
 و رو  برام نذا...ته؟؟؟ نفس عشگ هی ی نیست؟؟؟

 
ارمیا به خدا اشتباه میینی... اون عشگ نیست... عقدست... عقده ن داشتن  -

پدرت تو کار و عال ت... تا ه گیرم که باشه... اشتباست  من... عقده ن دخالت
 ارمیا... من و تو مال هم نیستیم...

 
تا ا دواج ان  - ند  مدیونی هر رو  چ چرا؟؟؟ چون تو ا  من بزرگترن؟؟؟ 

 شیلی اتفاق میفته؟؟؟
 
ضوع اینه که من تو  - سنی نداره... مو نه نمیدونم... حرفامم ربطی به اختالن 

ست ندار شه بران ا دواج تو رو دو شقی که ال م تو  ل  آدم با م... یعنی اون ع
 ل  من نیسددت ارمیا... تو بران من فددددد..ط یه برادر یا یه دوسددت اجتماعی 
کوچیتر ا  خودم هستی که ا  هم صبحتی باهاش فقط به خاطر هوش و سواد 

 باالش لذت مید...رم... من نمیتونم عاشقت باشم...
 
 نه؟؟؟پان اون یارو وسطه  -
 
 کدوم یارو ارمیا؟؟؟ -
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همون مهندس  ل چما ه... همون که  د دستمو شیوند... همون بی ناموس  -
 بیشرفی که داره عشقمو  ر میزنه...

 
درسددت حرن بزن ارمیا... توهین نین... حتی اگه اونم نبود  رار نبود من تو  -

 رو بنوام...
 

فت بران این یت بود  نج میر گه تو امن که ا فدارن تو اون گیر و دار  و دلی  طر
 ترس و واهمه...

 
چیه بهت برمینوره ا  عشقت بد میگم؟؟؟ دیدن همون اولم درست حدس  -

 دم؟؟؟ دلت واسدده اون عوضددی سددریده که منو نگام نمیینی؟؟؟ کور خونده 
 نفس... کور خوندن... تو مال خودمی... نمیذارم دستت بهت برسه...

 
فه شددو... - یا... خ فه شددو ارم که نمیفهمی خ مه چیز تویی... تویی  بی ه

یه...تو  گامم نمی جا ه ن خودم حتی ن بدون ا مت یعنی چی... اون  نمینوا
شبی کدوم گورن دارن منو میبرن؟؟؟ برم گردون خونه... ود  صفه  چی؟؟؟ ن

 باش... واسه چی اومدن اینجا؟؟؟ مسیر کرجه نه؟؟؟
 
... کدوم ونه... جان تو پیت منه... این - جا... آر ون خودتو تنتو به دش دز نه دز

میذارم... مال خودمی... تا دنیا دنیاسددت مینوام نوکریتو کنم... یه امشددبو بد 
میگذرونی کنار این ب ه... امشدد  میفهمی که ب ه هام میتونن...بلدن راضدی 



  1478 

 

هت میفهمونم هی یم ا  اون پشدددت کوهی کمتر  گه دارن طرفشددونو... ب ن
 نیست...

 
شاید و ترسی که بران بار  شاد تا  سالنی که  شه تو دل ار اول این طور تجربه می

 چند د یقه ن پیت خودش رو نترس میدونست...
 

شت ترس رو  ضور نفس کنار یه عالمه حس دیگه دا سرن ح صد ه  و حاال ا  
سته تو  ش ضحی بو دار ارمیا... ا  هگ هگ ن تجربه مییرد...ا  حرفان به طر  وا

ونه   ببینه سرپا شدنت فقط کار معجزه گصدان نفسی که اگه ییبار دیگه آسی
 هان خداست...

 
نه ارمیا... چی دارن میگی تو؟؟؟ تو که میگی دوسم دارن... اینه راه دوست -

داشددتن؟ که به  ور ورم دارن ببرن هر جا که دوسددت دارن؟ تو رو خدا ارمیا 
برگرد... کجا میرن؟؟؟ گفته بودن یه باغ ا  مادرت تو مهرشددهر دارن نه؟؟؟ 
جا بشددینیم حرن  یه  یا... نرو... برگرد ریم  خدا ارم جا؟؟؟ تو رو  میرن اون

 بزنیم... تو رو به روح مامانت ارمیا برم گردون دارن سیتم میدن...
 

 صدان یه تقه ن بلند و آخ غرن و پر بغض گوشاشو داغ میینه...
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شی... حگ ندارن... - شی... باید ب ش  مال من می  دیگه گولتو نمینورم... ام
 خگ ندارن روح مادرمو  سم بدن...

 
و چیزن مثل سدداعقه حمله میینه به مغزش... اگه این صدددا منو اینجا اینطور 
میترسددونه االن نفس چه حالی داره... دختر آسددی  دیده و همیشدده ترسددیده ن 

 من... حتمًا رو به موته ا  ترس...
 

اال رو مبل و این ویالن مهرشددهر همون چیزیه که باید شددنیده میشددد و تا ح
 مینت کرده بود... به کمک اون دستان به  ور  فل شده رو دسته ن مبل...

 
جهشددی ا  جاش میزنه و چنه میزنه به موبایلی که هنو  صدددان میالمه ا  

 توش میاد... میره سمت در....
 
 اردالن به پلیس خبر بده... میرم سراغ بابان پسره... -
 

 منم میام...هاوش بلند میشه: وایسا ارسالن... 
 

 نگاش میینه.. فیرن به بهنت میرسه...
 
تو برو سدراغ بابان پسدره... من راه میفتم سدمت کرج...آدرسدو پیدا کن  ود  -

 بهم برسون...  ود باش هاوش...االن میمیره دختره ا  ترس...
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هاوش جدن و عصددبانی با رگان برجسددته ن گردنت سددر تیون میده... و 
سته سرسرن  نگاهت به رگان برج سالنه که در حالی که  تر ا  رگان خودشز ار

کتونیاشددو پاش میینه غر میزنه  یر  بون: به خداوندن خدا... دسددتت بهت 
سل عق  و جلوش  شو به باد میدم... کارن میینم هفت ن بنوره کل تیرو طایف

 نفرینت کنن...  ود باش هاوش...
 
 
 

با خروار خروار غیرت ا  جا جنبیده شده  و هر سه مرد ترسیده نگران و عصبی
 میزن بیرون...

 
 که نفس آدم دوباره آسی  دیدن ا  طرن یه مرد نیست...

 
ماشینو بدون د ت مییشه کنار وبی د ت تر و کج و کوله پار  میینه... سنت 
نبود پیدا کردن ویالیی که آدرسشو هاوش فرستاده بود... خودشو شدیدًا مدیون 

با یلت میدونسدددت و صدددد البته ویالن طعنه  ن به کاخی که جی پی اس مو
چهار تا خیابون باالتر ا  ایجا کار خودش بود بران ییی ا  دوستاش... ویالیی 
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با غاهر غربی بران دوسددت چهل و پنج سدداله ان که کادویت بود به همسددر 
 نو ده سالت...

 
 
 

خودش رو ا  رو نگاه سریعی به پال  پیچ شده رو دوار میندا ه و بدون معطلی 
 در باال مییشه...

 
 بی اهمیت ترین چیز دنیا االن دیده شدن و د د خونده شدنه...

 
صدان سگی که جلو در بسته شده بلند میشه و به تبب اون صدان چند تا سه 

 ا  ویالان اطران...
 

نزدیک امارت داخل ویال که میشدده سددنت نیسددت پیدا کردن جایی که باید 
 یی مطلگ میره سمت تنها روشنایی که تو خونههست...بره... تون اون تای

 
نزدییتر که میشددده صددددان نامفهوم فریادان نفس میگه که درسدددت اومده... 
دسددتگیره ن درو باال پایین میینه..  فله... لعنتی دیواهن وارن نثار در میینه و 
نار رفتن... برمیگرده عق  و  که د دگیراش ک مام  دن  میره سددراغ پنجره ن ت

ا  دو تا صددندلی رو که کمی دورترکنار یهمیز چیده شدددن برمیداره... با  ییی
ضددربه ان که میزنه شددیشدده تمام  د پنجره خرد میشدده... خودشددو میندا ه تو به 
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صحنه ن روبه روش  ضنیم و تریاکی رنه ا  دیدن  محض کنار رفتن پرده ن 
 خون به جوش اومده تبدیلت میینه به یه دیو دو سر...

 
مه  با نفس نی مه ب*ر*ه*ن*ه کنج دیوار کز کرده...  نه ن نی با نیم ت که  جونی 

دهنی خونی... و ارمیایی که صددورت سددرخ کرده و هاج و واج این حضددور 
 ناگهانی هنو  یه دستت بنده رو با ون ب*ر*ه*ن*ه ن نفس...

 
 
 

خیز بر میداره سددمتشددون که ارمیا با دیدن این حرکت نفس رو ول میینه که 
شده رو  مین میره طرن اونی که محیم میفته   مین... بی توجه به نفس پنت 

 دیه غیرتشو به جوش آورده...
 

و در گیرن که خودشددم نمیدونه که چقدر طول مییشددده... در گیرن که فقط 
د یقه هان اولت با مقاومت ارمیا همراه بود و بعدش اون شددد تنها کسددی که 

 ضربه میزد و فحت میداد...
 

شتا و لگدایی که  شو فرو م شم ا  با تموم وجود نثار میینه ولی نمیتونن آتت خ
 بنشونن...
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با کشیده شدن با وش توسط یه دست محیم به خودش میاد... مگه چقدر ا  
  د و خوردشون گذشته که هاوش روبه روشه؟؟؟

 
 کشتیت پسر... ولت کن... -
 
تان - با دسدد که  هاوش... منم همینو مینوام...  خودم جونشددو  تو ولم کن 

 بگیرم...
 

 خم میشه و پنجه هاشو دور گلون ارمیا سفت میینه...
 

و پنجه هان هاوش که دور م ت محیم میشددن تا حد مقدور  ور دسددتاشددو 
 بگیرن...

 
 ولت کن ارسالن... تا مینورده  دیت... جون نمونده که ا ش بگیرن... -
 

 سر برمیگردونه: فیر کنم نفس کمک ال م داره...
 

خجولی رو که  ود گرفته میشدده ا  کنج دیوار تعقی  میینه...میرسدده به یه  نگاه
موجود کبود و نیمه ب*ر*ه*ن*ه ان که با دسددتان چلیپا جلون تنت خشددک 

 شده... آه تنها چیزیه که شنیده میشه...
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 این موجود رو رسمًا میشه مرده حساب کرد...
 

س سمت نف شه و میدوئه  سینه ن ارمیا بلند می ساختن ا  رون  شک  ی که بی 
 دوبارش شاق ترین کار عالم خواهد بود...

 
 
 

جلوش  انو میزنه... دستاشو فرو میینه میون موهاشو با تموم توان مییشه... و 
چشددماش که سددر مینوره رو تنت... به جان پنجه هایی که ا  رون با وش تا 
سدداعدش کشددیده شدددن... جان دندونی که گردن و جناق سددینشددو به خون 

 نده...  طره هان خونی که رون ل  ورم کردش خشک شدن...نشو
 

نه... ساختن دوباره ن این موجود شاق ترین کار عالم نیست... نا ممین ترین 
 کار عالمه...

 
 نفسم... -
 

ماتم همه ن عالم لونه کرده تون صدددان لر ون و پر بغض اونی که فیر مییرد 
 مبرمی داره به ییی که بتونه بهت میتونه تییه گاه باشدده...اما حاال خودش نیا 

 تییه کنه...
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 بی حرکتی نفس نگرانت میینه...

 
 نفس؟؟؟ -
 

شو میگیره... مقاومت  شد ستان چیپا  شو ا  موهاش جدا میینه و مچ د ست د
نفس متوجه تنه ن نیمه برهنت میینه... چشددماش میگردن و فقط یه مانتو آش 

ست میگیره  شیار میینن... د سالن  سط  شو و شرتت و ا  تنو ال  به پایین تی
 درش میاره... یقشو میینه تو سر نفس...

 
 دلت گریه مینواد: بپوشت نفس...

 
اما با م بی حرکتی نفس...مینواد به  ور دسددتاشددو ا  تنت جدا کنه تا بتون 
آسددتین لباسددو تنت کنه که نه گفتن نفس با جیم غافلگرش میینه... متوجه 

ست تو  شه که کمی دورتر د ستاده... هاوش می شون ای شت به موهاش کرده پ
شرتو  شه... کمی  ور میزنه تا بتونه تی سر عمو شعور پ چقدر ممنون این در  و 

 کامل تنت کنه...
 
 نگام نمیینی خشیلم؟؟؟ -
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مان... تو این  یا نیسدددت... تو این   که نفس تو این دن نه  گه مطمئ حاال دی و 
 میان...

 
ن تهران... تو شت سال پیت کنار دیوار مطمئنه که نفس االن تو کی ا  آپارتمانا

 کز کرده و داره یه ش  وحشتناکو تجربه میینه...
 
 نفس نگام کن توروخدا... -
 

 و گریه ان که کاش بینه و نمیینه... و این گریه نیردن خیلی وحشتناکه...
 

 صورتشو  اب میگیره و باال میاره: نفس منو نگاه کن... نفس...
 

 ه شدن نشون یه طوفان وحشتناکن...چشمایی که به اون خیر
 

شون ا دام نیرده بودن معلوم نبود  شین پلیس که میگه اگه خود صدان آژیر ما
که نهات  مده بود... هرچند خیلیم نمیشددده طمئن بود  چه بالیی سددر نفس ا

 مصیبت سرش نیومده باشه...
 

 سرن رو که تو دستشه تیون میده... حاال هاوشم کنارشون  انو  ده...
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 دز المص  بیرون بیا ا  اون ش  لعنتی... نفس نگام کن...کشتی منو... -
 

 عاجز که میشه هاوش دستشو ا  رو صورت نفس جدا میینه...
 
 بی اره شدم هاوش... -
 

 و به طر  عجیبی میل به گریه داره...
 
 برو کنار ارسالن... -
 

هاوش جاشددو میگره...دسددتشددو عق  میبره و محیم مییوبه طرن راسددت 
ورتت... ضربه دوم و سوم محیم تر  ده میشن... نگاه خیرش تیون مینوره ص

 با ضربه ن چهارم...
 
 
 

صددورتت جمب میشدده ا  حس درد سددیلیایی که مینوره به صددورت عزیز تز ا  
جونت... دوست داره دستان هاوشو بگیره و سرش داد بزنه که؛ چییار میینی 

ر ا  ته دل میزنیت همه دارایی مرد؟؟ این موجود نحیف و کوچولویی که اینطو
  لبمه...
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نگاهت که فضدددا رو پیدا میینه... بهنت که مو عیت رو آنالیز میینه... نفس 
 کشیدن یادش میره... چشماش میره رو دستان هاوش که شونه هاشو گرفته...

 
 پست میزنه...

 
 به من دست نزن... -
 

 سنت میگه این جمله رو...
 

ماهی بیرون ثل  عدش م نه نفس  و ب تا کمی بتو نه  ل  میز مدام  تاده ا  اب  اف
 بگیره... ل  پایینت خونی و ل  باالیت به طر  ر ت انگیز خشک و سفیده...

 
 نفس... -
 

این صدددان غمگین ما ل هاوشددیه که تو این لح ه سددعی میینه اوضدداع رو 
مدیریت کنه بران دوتا موجودن که میدونه ییی بیشددتر دیگرن ترسددیدن... 

 ره جلو تا انگشتان لر ونشو بگیره...دستت می
 

http://www.roman4u.ir/


 1489 ستیدر جگر خار

 جیم میزنه: نه... دست نزن...
 

دسددت باال میبره به نشددونه ن اطاعت... نوع نفس کشددیدن نفس شدددیدًا نگران 
 کننده میشه...

 
با ورود پلیس هاوش برمیگرده سددمتت ا  بین دندونان  فلت غرش میینه: 

ست میره.. سالن... دختره داره ا  د ست... جمب کن خودتو ار . و ت وا دادن نی
 جم کن خودو من باید جواب اینارو بدم...

 
 بلند میشه و فرصت جواب دادن نمیده...

 
 کمی مسیر رفتنشو نگاه میینه و با صدان خس خس نفس به خودش میاد...

 
 حگ با ارسالنه... و ت برا عزا دارن  یاده...

 
ه ا  بی میینه... ترسیدنفس چنه  ده به یقه ن تیشرتی که رسمًا داره توش شنا 

 هوایی تقال میینه بران یه دم هوا...
 

خودشو مییشه جلو و دوباره سرشو تو دستاش میگیره... من ور حرکتان نفسو 
 میگیره ؛ اینیه ولم کن...دست بهم نزن...
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 اما جونی نمونده بران در اومدن صداش...
 
...  ربونت برم آروم باش نفس... چیزن نشددده که... نگاه کن منم ارسددالن -

 آروم باش و نفس عمیگ بگیر...
 

سینه ن  شن رو  شرت رو ول میینن و اینبار چنه می سردش یقه تی  ستان  د
سایی که همزمان به  لبت هجوم  شدن ا   یاد بودن ح شبیه یویو  سالن که  ار

 آوردن... با لمس سردن دستاش یادش میاد بدون لباس نشسته...
 

 تو پوست سینت نماینده عذاب دخترکشن... و ناخنایی که فرو میرن
 

مییوبتت به سینه ن داغت و با یه دست آروم پشتشو ماساژ میده و با یه دست 
صدورتشدو نوا ش میینه...سدرشدو خم میینه و تو گوشدت  مزمه میینه: آروم 

 جونم آروم باش... آروم دخترکم... آروم کوچولون من...
 

ت چیزن شددبیه به یه جوجه ن  رد و و این موجود کوچولون چبسددیده به سددین
 خیسه که تو معرض باد  رار گرفته...

 
با من نفس - مان  تان سددینمو حس میینی؟؟؟ سددعی کن همز ببین... حرک

بیشی... آفرین دختر خوب... همزمان با من... نفس بیت نفسم... همه چی 
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که بنوا  تاده  بدیم نیف فاق  مه چی تموم شدددده... ات به کوچولو...ببین ه خو
 نطورن بترسی...ای
 

اما دریم ا  بره ان تغییر تو ریتم تقالهان نفس... هم نان سددفت و سددنت 
 ناخن مییشه رو سینه ن برهنت...

 
که  ماش تون آشددپزخونه ان  مک بگیره... چشدد تا ک نگران سددر می رخونه 

 نزدییشونه رو شیر آب  وم میینن... یه شیر آب فنرن محتر ....
 

  خودش دسددت میندا ه  یر بدنشددو بلندش با همه ن سددرعت سددراغ داشددته ا
 میینه... میدوئه سمت آشپزخونه و میذارتت جلون سینک غرفشویی...

 
شددیر آبو با  میینه و سددرشددو به  ور خم میینه و آب سددرد رو میگیره رو سددرو 
سینت... این حسو بارها تو حموم تجربه کرده... چیزن شبیه به یه شو  که به 

 سیستم تنفسی وارد مشه...
 

و چه خوب که جواب میده... هینی که نفس مییشددده نفسددی که یک باره ا  
 سینت پرتاب میشه بیرون تنها چیزیه که تو این لح ه ا  همه ن دنیا مینواد...
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سرد میریزه رو  شدن اما اجا ه نمیده... کمی دیگه آب  ست  تقال میینه بران را
یشرت سورمه ان سر و سینت و بعد بلندش میینه... همه ن صورت نفس و ت

 رنه خودش خیس آبن...
 

گریه داره حال این موجود ترسددیده و تقریبًا  خمی روبه روش... و حال  ار دل 
 خودش که ترسیده ا  لح ه ان که نفس ا  تو شو  دربیاد...

 
ند لح ه نفس  باره...بران چ نه دو باره تو حجم پهن سددینت  ایمت میی دو

سردن اون تن خیس شه ا   شم  ایم می شی  یر  خود سینت... فح سبیده به  چ
ل  به خودش میده که چند برابر این سددرما رو تحمیل کرده به سددر و سددینه ن 
غریف موجود کوچولویی که حاال نفسدداش آروم شددده و البته به طر  غریبی 

 خودشم داره آروم و بی حرکت میشه...
 

شو  صورت سر خم میینه تو  شه  سنگین می شل و  سینت که  ا بتن تییه داده به 
 چشمان بسته روبه رو میشه...

 
دوباره بلندش میینه و برمیگرده تو سددالنی که هاوش توش داره با افسددر حرن 
شال و کوله ن نفس  سمت  میزنه... مینوابونتت رون مبل و در حالی که میره 
ست... ا  هوش رفته... باید  صدا میینه: هاوش... حال نفس خوب نی شو  هاو

 بریم...
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م*س*تقیم به افسددر و همراهاشدده بران  ودتر انجام شدددن  و این یه تشددر غیر

 فرمالیته هان ادارن...
 
 
 

شین  شت ما صندلیان پ شدهد تو  سا روونه  ساعت بعد که ارمیا همراه پلی و نیم 
هاوش نشددسددته و در حالی که نفس بی هوش رو رو پاهاش داره و تو آغوش 

 کشیده به این فیر میینه که بعد ا  این چه خواهد شد؟؟؟
 

و نگاه نگران و متفیر هاوشدده که گاهی میخ چشددماش میشدده... گاهی مینو 
 دستا محیم به هم گره خورده دور تن نفس...

 
سرسام آور  ش  بودن و خلت بودن خیابون ال مه  صف  سرعتی که به یمن ن و 
که دکتر افنمی و همسددرش انت ار نفس رو  به جایی  یدن  باشددده بران رسدد

 مییشن...
 
 
 

تو رگ پشت دستم بیرون مییشم... چند  طره خون ا ش میزنه  ***برانول روا 
 بیرون... با دستمال کاغذن پاکت میینم...
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 نمیتونی وایسی پرستار بیاد نه؟؟؟ -
 
 نه... خودت که میدونی... -
 

لحنم تند نیسددت... صدددام بلند نیسددت... میدونم که آروم ترین و م لوم ترین 
فام پر ا   خمن.. پر ا   هر... میدونم که لحن ممین رو دارم... اما همه ن حر

 میسو ونتت...
 

 میدونم که جون به ل  کردم هرکی رو که دورو برم بوده...
 

دست درا  میینه تا کمک کنه که ا  تنت پایین بیام... کف دستمو به نشونه ن 
 استپ باال میارم...

 
 ..چشمان نمدارش خیس خیس میشن با این حرکتم... اما ایست می کنه.

 
 خوبه که میدونه تو این شرایط باید با دلم راه بیاد...

 
خوبه که میدونه اگه به دلم راه بیاد چند رو  بیشتر طول نمییشه این سرکشیایی 

 که دست خودم نیست.... ا  لمس شدنایی که مؤنث و مذکر نمیشناسه...
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سی گر می  شدن... با کوچیترین تما ساس و  ود رنج  سم ح سوران الم سن

 رم... میترسم...گی
 

 دست خودم نیست... عالرغم همه ن تالشم نمیتونم این حسمو  ایم کنم...
 
 
 
  ربونت برم میفتی کار دستمون میدیا... گیج داروهایی... -
 
 مواغبم... نگران نباش... -
 
 اینطورن نین نفس... اینجورن نباش... -
 
ونی االن باید بذارینم حنا خواهت میینم... فیر مییردم تو بهتر ا  همه مید -

 به حال خودم...
 
هت تزریگ کردن...  - هان  ون ان ب ما نگرانتم... دارو یدونم عزیز دلم... ا م

 تنت شله... بالیی سرت بیاد ارسالن هممونو به صالبه مییشه...
 
 به اون چه مربوطه؟؟؟ -
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مه دو رو  پی - یاد که  جایی  تا اون یدونم واال...  چه مربوطه؟؟؟ نم ت به اون 

خودت به خاطرش  ار میزدن...  صددده ن دلدادگی اونم که آبا اجداد خواجه 
 حاف م میدونن...

 
 بهت برخورده؟؟؟

 
 کی رفت تو جبهه ن ارسالن که من بی خبر موندم؟؟؟

 
تا دو رو  پیت هردومون اشددتباه مییردیم... بینین  ال  ضددیه رو... تمومت  -

 کنین... تاپمو بده...
 

 رنگو ا  تو کوله پشتی خودم در میاره و میده دستم... تاپ صورتی
 
 شلوارمم بده... -
 

 بره وار اطاعت میینه...
 

شویی تا لباس  ست سته تو وجودم میرم تو د ش ضعف من ا ش متنفرز ن با همه ن 
 عوض کنم... احتایط شدیدًا شرط عقله...
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شم بیرون... بون گند عرق و  ستانو ا  تنم میی سرهمی بیمار بهم  موهانلباس 

 چسبیدم دلیالن خوبین بران تنفر ا  تن خودم...
 

اما و تی جلون آینه ن لوکس رو شددویی وایمیسددم به نتیجه میرسددم که دلیالن 
 ون تریم هست... مثاًل جان دندونی که گردن و سینمو کبود کرده... و اون سه 

ن... یدنشوتا خط  رمزن که ا  با و تا ساعدم نقت انداخته... تهوع میگیرم ا  د
 چیزن تو معدم جابه جا میشه... اما باال نمیاد...

 
ا  این تن متنفرم... ا  این تن که شددده بهانه ان بران اینیه همه فیر کنن فقط 

 بران ب*غ*ل خوابی آفریده شدم...
 

 حضور حنا پشت در نیمه با   ابل لمسه...
 
 شه؟؟؟؟هتالن کیکی گفته منو بیارین اینجا؟؟؟ میدونی هر شبت گرونتر ا   -
 
 ارسالن آوردت... -
 
 توجه کردن خیلی ارسالن ارسالن میینی؟؟؟ -
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یت  - ندگ جان   مه  مهد ه جه کردن این رو ا ارسددالن بیشددتر ا  ه خود تو
شه من چی کار  سالن ختم می سؤاالت به ار ست؟؟؟؟ و تی جواب همه ن  ه

شنیدن مگه؟؟؟  شدن اونجا... ن  داروها منهکنم؟؟؟ بیا بیرون تا دوباره ولو ن
 میینن...

 
 نه.. اشتباه نمیینم... رو ارسالن حساس شده...

 
 بیرون میام: بون سه مرده میدم...

 
خدا نفس  - به  ته دل حرن نزن...  بد و ا   قدر  نه دوش بگیر... ان بریم خو

 بنوان ادا دربیارن با من طرفی...
 

 دستی  یر چشمان خیست مییشه با بیرون اومدنم...
 

 بار تو عمرم ناراحتم ا  اینیه اون خط به خط منو خونده و ا  بره... بران اولین
 

 شاید نشدنی باشه گول  دن این یارغار...
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کشو ا ش میگیرمو موهان نا مرتبمو با انگشت شونه میینم و باالن سرم جمب 
میینم...به نفس نفس افتادم به خاطر فشدددارن که به خودم میارم بران  ون و 

 سرپا موندن...
 

 مانتو رو مییشم رو تنم و شالو میندا م رو موهام: بریم...
 
 کجا؟؟؟ بذار ارسالن مدار  ترخیصتو بیاره... -
 

ا  شددیندن دوباره ن این اسددم پلیامو رو هم فشددار میدم و تنو تییه میدم رو 
 تنت...

 
 چرا اون حنا؟؟؟ -
 
ت مواغب واسدده اینیه وغیفمه... واسدده اینیه حگ منه... واسدده اینیه نتونسددتم-

باشددم... واسددده اینیه اگه من و غیرتم انقدر بی عرضددده نبودیم تو االن اینجا 
 نبودن...اینطورن نبودن...

 
با چشددمان بسددته گوش میدم به حرفاش...نطقت که تموم میشدده چشددم با  
شتر او ات ته ریت دارش حاال میون موهاش غریبه به ن ر  صورت بی میینم... 

 میاد...
 



  1500 

 

 نه تا کمیم کنه... ا  این ییی بیشتر میترسم...اونم دست درا  میی
 

 جیم میزنم: جلو نیا...
 

 کپ میینه... ایست میینه... و حیرون  ل میزنه بهم...
 

شددرمنده ا  صدددن بلندم سددر میندا م پایین: معذرت مینوام... دسددت خودم 
 نبود... خودم میتونم...

 
باره نگاش میینم... غمو تو چشددماش میبینم... و  آرواره هایی رو سددفت دو

شدددن... وسددیبک گلویی که تیون تیون مینوره... و مشددتی که میره تو جی  
 شلوارش...

 
سف  سرن ا  تف ست... حنا  صحنه ها شاهد این  نگاهت میره دنبال حنایی که 

 تیون میده و من دلم مرگ مینواد...
 

یه و تی مرگ هسدددت نمینوایمت... و تی نیسدددت  و من موندم تو حیم این
ش  با ییم مقاومت کارن نیردم که ارمیا اون چا و آر و شو داریم... چرا اون 

رو تو پهلوم فرو کنه؟؟؟ یا میمردم و االن این تیزن رو با دیدن این صددحنه تو 
  لم حس نمی کردم یا  نده میموندم ولی به این حال نمی افتادم...
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تلو  بم... کمی صان که میشم راهو با  میینه و با دست اشاره میینه که جلوتر

 تلو مینورم... تنت بی اختیار میاد جلو ولی پاهاش تیون نمی خورن...
 

با خودم  بالم میاد... تو دلم  محیم تر ا  اونی که وا عًا هسددتم راه میفتم... دن
 شرط ببندم که مینواد مواغبم باشه...

 
 ضددعیف بودن همون چیزیه که باعث میشدده بقیه ا م کنار نیشددن... اونا منت ر
 کوچیترین ضعن تا بهونه دستشون یاد بران آویزون کردن من ا   ندگیشون...

 
 و این آخرین چیزیه که میتونم تحمل کنم...

 
مان  یه گر با  مییم...  مامو  به تنم تزریگ میشددده چشدد که  مایی  با حس گر
یه  بدون این یده...  که حس ب*غ*ل خوابی رو بهم م مایی  نا ... گر وجشددت

سددت کیه با پشددت دسددت میزنم بهت و نیم خیز بدونم این گرما حاصددل د
میشدم... دمر بودنم باعث میشده وهان خیسدم بریزه جلو... خیسدشدونو که با 
گردنم حس میینم چندشم میشه... لر  میینم... هم ا  سرما هم ا  فیر اینیه 

 دیگه ا  خودمم بدم میاد...
 
 آروم باش نفس... خواب بود... -
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 مگه نیگم به من دست نزن... دست نزن لعنتی...بی اختیار صدام میره باال: 
 
داد نزن... هر چیصدددات کردم بیدار نشدددن... داشددتی خودتو با پتو خفه  -

مییردن... واسدده چی می پونی تو حلقت پتو رو؟؟؟ نفهمیده بودیم که کارت 
 تموم بود...

 
شه... کاش اتفاق می  شد که ب شار میدم... کاش می شتر ف شتمو بی پتون تون م

 تاد... کاش کارم تموم میشد...اف
 
به تو چه عوضی؟؟؟هان؟؟؟ به تو چه؟؟؟ به شماها چه؟؟؟ چرا نمیرین پی  -

  ندگی خودتون... چرا نمیذارین با همین پتون تون حلقم خفه شم؟؟؟
 
 
 

شبیه پدرم... با پنجه ایی  شممه... با اون  یافه ن خیلی  و هنو  ارمیا جلون چ
 ن هر کدوم خون فواره میزد...که مییشید رو تنم و ا  جا

 
شک ریز  ستاده و ترانه ن ا سالن ای سر ار شم می رخونم تو اتاق... حنا باال  چ

 پشتت...
 

http://www.roman4u.ir/


 1503 ستیدر جگر خار

 پتورو سرم مییشم و دوباره همونطور دمر تو خودم جمب میشم...
 

رون دیدن هیچ کدومو ندارم... همه ن عذابا و  حمتان حنا و ترانه رو به باد 
 دادم گویا...

 
ن همه مدت حگ ترانه با اون ب ه ن تون شددیمت این همه اسددترس و بعد ای

 اشک نیست...
 

سرت... ت  داره خفت  شه پایین: نیت اینو رو  سرم میی ستی پتو رو ا  رو  د
 مینه...

 
بی اختیارم تو کنترل صدددام... کار من نیسددت فیلم با ن کردن: خ  بذارین 

ین؟؟؟ برین بیرون ا  این خفه شم... چه مرگتونه شماها؟؟؟ خونه  ندگی ندار
 اتاق... برین خونتون دیگه... چی مینوایین ا  جونم؟؟؟

 
ندن...  - به کشددتن  کسددی چیزن ا  جونت نمینواد... اینجاییم که خودتو 

صیت  اینجورن پیت برن تشدنج میینی نفس... واسده چی مجبور کردن ترخ
 کنن؟؟

 
مدم ت - نه؟؟؟؟ او نه  شددنج کنم... دلم خواسدددت... برو بیرون... توروسدد

 بمیرم...حرفیه؟؟؟
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 آره حرفیه... هر و ت من گذاشتم تو تشنج کن و بمیر... -
 

با انگشددت شددصددت به پشددتت اشدداره میینه: نگاشددون کن چی به رو شددون 
یدارت کنن... این  آوردن؟؟؟ جرمت نمیینن بهت دسدددت بزنن و ا  خواب ب

نا همجنسددتن... چرا  یارن ا  خودت...او یه در م یا چ با  اینجورن وحشددی 
 میینی؟؟؟

 
 سروکله  دن با این مرد یاوه ترین کار دنیاست...

 
 خسته ام...

 
نگاه ملتمسمو میدو م به اون دوتایی که ا  روشون شرمنده ام... اما میدونم که 

 میدونن... که حسمو در  میینن...
 

 اونا سه سال پا به پام این لح ه ها رو مزه کردن...
 
خدا برین بیرون... - خدا خوب  تورو  به  بذارین... خوب میشددم...  هام  تن

 میشم... فقط چند رو  بذارینم به حال خودم...
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تا این چند رو  بگذره که با این کاب*و*سددا خودتو به کشددتن میدن... سدده  -
 ساعتم نیست ا  اون خراب شده اومدن...دوبار مثل جنیا خواب  ده شدن...

 
 صاب من استوار شده...عاجزم جلون اراده ان که بران رفتن رو اع

 
اون چه میفهمه که این خوره ان که افتاده به جونم چه بالیی داره سددرم میاره... 

 ا  کجا باید بدونه؟؟؟
 

 اون نمیدونه که اگه سه جون نبودم االن باید هفت کفن پوسونده بودم...
 

 نمیدونه که جان من نه رو این تنت که تو سینه ن  برستونه...
 
 خونه هاتون... خواهت میینم... برین -
 
بقیه اگه مینوان برن... من اینجا میمونم... تنهات نمیذارم... نمینوام فردا  -

 با جنا ت روبه رو بشم...
 

 و ا  اتاق میزنه بیرون...
 

 خیاط ماهریه... میبره و میدو ه و تن آدم مییه...بدون این که ن ر بپرسه...
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 ه تو خودش... حنا میشینه پایین تنتم...ترانه میره و کنج اتاق کز میی
 

 هم درد تر ا  اونن که نیا  به کالم داشته باشیم بران لمس حسان هم...
 

 ترسو تو چشمان هردوشون میبینم...لعنت به من...
 

 ترسیدن ا  اینیه بنوان اون رو ان تلخ رو دوباره تجربه کنن...
 
 
 

ین مرحله رو ا  سددر بگذرونم... کاش برن و اجا ه بدن که تنها باشددم... تنها ا
کاش بذارن حدا ل درد عذاب وجدان ا  تو توبره ن دردام کم بشدده...سددنگینه 
با  پدرم  نده موندم  به دسددتان  با لمس تنم  توبرم... کاش در  کنن منی که 
با ی ه ن دسددت یه پسددر ب ه شدددن ا  دسددت نمیرم... کاش بفهمن که میگم 

 چند و ت بهم و ت بدین یعنی چی...
 

 کاش فقط یییون بنونه حرفمو... که من فقط االن تنهایی مینوام... همین...
 

دسددتشددو با احتیاط جلو میاره... کمی جلون صددورتم نگهت میداره... بهم 
سر تیون  سر تیون میدم... اما اونم  شو...  ست صت میده تا آنالیز کنم خوا فر
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شه... ستم اجابت ب ست خوا  دلم به حال خودم میده... این یعنی این که  رار نی
میسو ه... چشمامو میبندم... گرمان دستشو رون اشیان سردن که شوریشون 

 مزه دار کرده  بونمو حس میینم...
 

خیلی  بل تر ا  اینا به این نتیجه رسیده بودم که این  ن یه فرشته ست... هررو  
با  وکه میگذره یه تیک بزرگ جلون این عقیدم میزنه با این چشمان مهربون... 

 این همه مسئولیتی که متوجهت نیست اما همیشه کنارم بوده...
 
بسده دیگه... ببین چه جورن اون چشدمان خشدیلو کوچولو کردن؟؟؟ این  -

 جورن پیت برن همین یه نفرم که خدا  ده پس سرش پا میذاره به فرار...
 
ا ج کاشددیی این کارو بینه... کاش بذاره به درد خودم بمیرم... با این همه -

 غاهر شدناش خیلی رو اعصابه...
 
که آخرش اینو بگی...این رو ا بهترین  - مه حرن نزدیم  گه... این ه نه دی

فرصتن بران محک  دن اینیه چند مرده حالجه... این که تو این شرایط تنهات 
ست که  شگ این نی شه... حگ یه آدم تا این حد عا شگ  یاد شونه ن ع نمیذاره ن

یا ت ییم  این طور در موردش حرن مه تالش و صددددا ت ل بزنی... این ه
 احترامو داره نفس.... ییم خود خواه شدن دخترم...

 
 میدونم... تنها اون نیست همه رو دارم آ ار میدم... خودمم خسته شدم... -
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 نگرانتر ا  همه ست... -
 

نه تو  که ا ش حرن میز مه ن اون نگرانی رو  ندارم و تی ه چیزن بران گفتن 
 کاتت و تون چشماش دیدم...تک تک حر

 
 شبا راحت نمینوابی؟؟؟ میگه تبت خیلی باال میره... -
 
 میشه ا ش بنوایین بره خونت؟؟؟ توجیهی نداره یه سره اینجا بودنت... -
 
توجیهی باالتر ا  عشقم هست واسه هر کارن؟؟؟ انقدرگریه نین... به جان  -

 اتاق بزنی بیرون... این حرفام سعی کن  ودتر سرپاشی و ا  این
 

 همه رو دارن ابیت میینی...
 
 میدونم... من جمله شما... -
 
هت گفتم... ا   - بارهام ب یدونی...  اصدداًل من ورم این نیسدددت... خودتم م

 همصحبتی باتو لذت میبرم... حتی میضریتم عا النه و خاصه...
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 پو خند میزنم...
 

ندارم...  به چه دردم مینوره و تی شدددانس  بارها تالش کردم تو عقل  بارها و 
 ندگی ادان آدمایی رو دربیارم که به شانس اعتقادن ندارن... آدمایی که ادعان 
فیلسوفیشون میشه... آدمایی که موفقیتاشونو مدیون تالش خودشون میدونن نه 

 شانس...
 

شتن پدرن  شانس وجود داره... دا سیدم که  اما من خیلی جاها به این نتیجه ر
 غیر ا  شانس به چی مربوط میشه؟؟؟مثل تیمور 

 
 به اینیه من  بل ا  تولدم چقدر تالش کردم بران داشتن یه پدرز پدر؟؟؟

 
 اینیه ارمیا میون این همه  ن تو دنیا حتمًا باید رو من کلید کنه چی؟؟؟

 
کاش ییی ا  همون فیلسددون مدعیان سددداعی اینجا بودن و بهم میگفتن را  

 داشتن یه پدر خوب چیه...
 
 
 

شه ... منم همراهیت میینم: ممنونم که اومدین... ممنونم که حرفاتون  بلند می
 این همه التیام میدن...
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منم ا  تو ممنون میشم با م مثل گذشته  ون باشی و به خودت کمک کنی...  -

و ما رو شدداد...دوسددت دارم فردا که میام بهتر ا  امرو  باشددی... ب ه هارو هم 
 ن ییم غذا بنورن...ناراحت نین... سعی ک

 
 سرتیون میدم.. اما  بل ا  اینیه بتونم با  بون جوابشو بدم در اتاق با  میشه...

 
 سرتیون میدم.. اما  بل ا  اینیه بتونم با  بون جوابشو بدم در اتاق با  میشه...

 
 آردا...

 
چند لح ه خشددیت میزنه تو چار چوب در... چند دور ا  باال به پایین و ا  

باره خشددک  پایین به باال دورم میینه...  دم اولو که برمیداره عق  میرم... دو
 میشه... همونطور یه پا عق  و یه پا جلو اسممو صدا نمیینه... ناله میینه...

 
 اشیی که تا ه خشک شده میشینه تو کاسه ن چشمم...

 
 آردا... -
 

 حگ میدم به هرکسی که دلت برام بسو ه با شنیدن این صدا...
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 جونم عزیز دل آردا... -
 

خیز برمیداره طرفم... مثل جن دیده ها عق  میرم... پشددتم دیواره... دسددتمو 
 جلو میبرم...

 
 نیا جلو آردا... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 نیا... -
 
 نفس... -
 

یه رو ایی هسددت ا  شددنیدن اسددمت متنفرن... حتی ا   بون عزیزترینات... 
 ن رو ا  یاد این حسو دارم...حتی با  شنگترین لحجه ن ترکی دنیا... ای

 
صدددداش درد داره... متنفرم ا  خودم که وجودم غیر ا  درد چیزن به اطرافیانم 

 نبنشید...
 

 سر مینورم رو دیوار و  انو میزنم...
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ست بران  شون نینه که اعتبارن بهم نی صد گرفتن ستامو تو تنم  ایم میینم تا   د

 جیم نزدن و دیوونه نشدن...
 

سرش آوردم... این همون کاریه که باعث این همون بال سال پیت  شت  ییه که 
شد بره و شت سال تموم پشتشو نگاه نینه... به جرم اینیه مینواست ب*غ*لم 
کنه ا  خودم روندمت... بیشددترین دردم این بود که محرم بود... اون رو ا من 
به یه...  با  به  وت خودش  یه تن محرم بودم... و امرو  همون  خم    خمی 
اضددافه ن یه  خم دیگه... حاال یه  خم دیگه دارم... ا  یه تن نامحرم... حاال 
دلیل بهترن دارم واسدده این روندنا... اما دلم نمینواد... وا عًا دلم نمینواد یه 
جدایی چند سدداله ن دیگه رو تجربه کنم...میدونم حقت این نیسددت... اما با 

 درد میگیره... یه چیزن بین کوچیترین لمس شدددنی تنم به معنی وا عی کلمه
 درد و سو ش میفته به جون اون  سمت لمس شده...

 
 
 

 با چشمان اشیی جلوم  انو میزنه: نفس...
 
 نگو... -
 

http://www.roman4u.ir/


 1513 ستیدر جگر خار

 چی رو؟؟؟ -
 
 اسممو نگو... -
 
 چرا  ربونت برم؟؟؟ -
 
 برو بیرون آردا... نمینوام ناراحتت کنم... نمینوام با م دلنوربرن... -
 
 میرم... هر چی مینوان بگو... دیگه غلط بینم برم...نه عزیز دلم ن -
 

 دست میذاره رو  انوهام...
 

پسددت میزنم... جیم میزنم: نه آردا... نه... میگم دسددت به من نزن... دسددت 
نزن...درد میینه... تنم درد میینه... نمینوام دسددت به من بزنی... برو همون 

 جهنمی که بودن...
 
نزنم؟؟؟ هان؟؟؟ در مورد من چه فیرن کردن چرا؟؟؟ چرا دسدددت بهت  -

 نفس؟؟؟
 

شه که ننونه دردمو ا  تو این  شه و اون باید خیلی کندبهن با نگاهم دردنا  می
 نگاه...
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فیر میینی به  صددد لذته؟؟؟ نفس من؟؟؟ منی که محرمتم؟؟؟ منی که یه  -

تییه ا  وجودمی به  صددد لذت دسددت بهت بزنم؟؟؟ نفس تو محرم منی... 
 لذت برن ا  تو حرامه بران من...نفس 

 
 اونم محرم بود آردا... بران اونم حرام بود... حرام ترین حرام دنیا بود براش... -
 

 اشیت سریز میه ا  تو کاسه ن چشمت...
 
 نفس تو دارن منو با اون  *ث*ا*ن*ت  یاس میینی؟؟؟ -
 
نارا - که  بل ا  این  که برو...   یه نین آردا... برو... گفتم  تت کنم بروگر ... ح

  بل ا  اینیه بیشتر ا  این ناراحتت کنم...
 
 تو شیت سال پیشم به خاطر همین منو د  کردن نفس؟؟؟ -
 
 برو آردا... برو... -
 
نفس جواب منو بده... شددیت سددال پیت به خاطر همین نذاشددتی کنارت  -

بمونم؟؟؟ منو با اون عوضی مقایسه کردن؟؟؟ نفس چی کار کردن با من؟؟؟ 
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ا خودت؟؟؟ تو ا  من می ترسددیدن؟؟؟ ا  من می ترسددی نفس... ا  من می ب
 ترسی... خا  بر سرمن...

 
 آردا تورو خدا... آردا... -
 

سددر میذارم رو  انو هام... تیونا خوردناشددو حس میینم... و صدددان هگ هگ 
 مردونت...

 
 نامردانه ترین و بی انصافانه ترین فیر ممینو در موردش کردم...

 
ینواد اون حجم بزرگ ارسددالن نامز ایسددتاده جلون در نبود و من خودمو دلم م

 میرسوندم به پنجره ن تون حال و خودمو ا ش مینداختم پایین...
 

اما اون اونجاسددت و با یه  یافه ن در هم ا  اول تا آخر گوش سددپرده به میالمه 
 ن من و آردایی که ترکی حرن  یم...

 
نیه متوجه حرفامون نمیشددد انقدر  وم کرده بود و من نمیدونم چرا با وجود ای

 رو ما دوتا...
 

 چشمم تو چشماییه که چند ساعت پیت باعث خیسیشون شدم...
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سبوندم...  شماش بی داد میینن ا  درد انگی که منز خام بهت چ به اونی که چ
شمایی که میدونم تا ابد با هربار یادآورن فیرن که من درموردش کردم میل  چ

 خواهند داشت...به گریه 
 

 چشمان سبزش تو یه  ینه ن سرخو خونی خسته ان...
 
 برو بنواب خسته ن راهی... -
 

سر تیون میده... بی صدا میره سمت اتاق مهمان... شاید برداشت این بود که 
 دارم دکت میینم...

 
 اون رفت و این موند...

 
رون و ا  اونجا بیپشددت به من... رو به پنجره... با در نیمه با ن که ته سددیگرشدد

 میریزه...
 

ستایی که ا   لمبگی اون  شتر او ات تو جیبت... د ستان این رو ا بی با همون د
 جی  میشه فهمید اکثرًا مشت شده ان...
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سرم وا کردم... با این هیچ کارن  چشممو میبندم... آردا رو با یه برو بنواب ا  
 نمیتونم بینم...

 
نارم جن  ننورده... اونی که خودشددو خیلی اونی که تمام این چند رو و ا  ک

محگ میدونه... و مسئول... اونی که گوشت به حرن هیچ کس بدهیار نیست 
 و ار خودشو میینه... اونی که هربار گفتم به من دست نزن باهام لج کرد...

 
 
 

شم  شم... چ ستمو میی ستم حس میینم...د شو رو د ست اونی که با م گرمان د
روم... کنارم میشددینه... رو مبل دونفره ن وسددط هال...  با  میینم... خم شددده

کنار مییشم... نزدییتر میاد... به دسته ن مبل می سبم... با م نزدییتر میاد... 
من ورشو نمیفهمم... چشماش پر ا  حسان نامفهومه... نگاهی به مسیرن که 

مان داده... گر آردا رفته میندا ه... دوباره میخ چشمام میشه...  انو به  انوم تییه
شمام  شو تو چ شما سه... چ شم  ابل لم سل شلوار جینت و ا   یر ا تنت ا  رو 

 ریز میینه...
 

 تنم شروع به لر  میینه...
 
چه مرگته؟؟؟ چی بهت گفتی که به این رو  افتاد هان؟؟؟خودشددو به درو  -

سر دنیا شو اون  شو بگیریا... نامزد شه ول نیرده پ دیوار نزده بیاد اینجا که حال ا
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بیاد اینجا که با پدر بی ناموس تو مقایسدده بشدده ها... چون پدر تو بیشددرن بود 
 دلیل میشه همه محرمان دنیا بی شرن باشن؟؟؟

 
 
 

ترسددم بیشددتر میشدده... اون یا برخالن ادعاش ترکی میدونه... یا ا  اون بدتر 
 میتونه افیار آدمو بنونه...

 
 رمزیشددون به خاطر چند رو  بی خوابیه و با این چشددمان  رمزن که میدونم 

 این ایده ان که میگه  ادره فیرمو بنونهدیاد ادواردز گرگ و میت میفتم...
 

شده که  سنا  تر ا  اونی  شم... نمیذاره... تر ستمو میگیره... مینوام پس بی د
 بنوام شیایتی کنم...

 
با این همه صددبورن و این  چند رو  تتمه هان منطگ آب رفتم میگه این مرد 

 نگرانی نمیتونه بهم آسی  بزنه...
 

 و چیزن که مانعت میشه عشگ صاد یه که بارها تو چشماش دیدم...
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چون یه ب ه دسددت درا  کرده طرفت دلیل نمیشدده که فیر کنی نیت همه ن  -
 آدمایی که کنارتن لذت بردن ا  ین لمسا و ا  تنته...

 
 
 

شتی مبل... کم عق   شو میذاره رو پ ست دیگ شه جلو... د شم... خم می میی
 عماًل تو آغوششم...

 
سر  شتم  شم م*س*تقره انگار...  طره ن عرق ا  تیره پ  لم جایی نزدیک به گو

 مینوره و رو کت لباس  یرم فرود میاد...
 

سینت تا مانب جلوتر اومدنت  سته ن مبل برمیدارمو میذارم رو  ستم ا  رو د د
 بشم...

 
ستم گرومپ گرومپ می سه این گرومپ چیزن  یر د ینه... خیلی بلند و ملمو

 گرومپ... دستمو نگاه میینم...
 

 دست استم رو سینه ن چپت...
 

  لبت  یر دستم... گرمان تنت تزدیک تنم...
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و من فاصل ان با مرگ ندارم...و تی فاصله ن لبشو با لبم سانتی متریه... و تی 
 گرمان خشمت میسو ونه پوست ل   خمیمو...

 
   ننواهد  د...میدونم آسی

 
 اما این مرد عصبانیه...

 
نه... ا   - فاده ک لذت ببره... ا ت سددوء اسددت که بنواد ا  وجودت  اونی 

کوچیترین فرصتی استفاده میینه... ا  کمترین تنها شدنی... ا  بره ان  ور... 
اینجا کسددی هسددت که تو تنهایی ابیتت کرده باشدده؟؟؟ چند رو  تو اون خونه 

؟؟؟ هان؟؟؟ دسددتت به کثیفی لم*س*ت کرد تو اون چند تنها بودن باهاش
رو ؟؟؟ ا  اول تا آخر عمرت نگاه ناجنسددت رو سددروسددینت سددرسددره با ن 
مت فقط چشددمم رو  ید که د بارن  که اولین  گاه کن من... منی  کرده؟؟؟ ن
 شددنگیان برجسددته ن تنت ثابت شددد... حتی من نامحرم که یه رو  داشددتن 

شده بود آر سی  بزنم...اون و ت تو به  شنگیات تو تنتم   ومم نمیتونم بهت آ
اون مشیوکی؟؟؟ به من میگی دست به من نزن؟؟؟ دخترا رو ا  خونه میندا ن 
شت مینوابیدن چون میترسیدن تو خواب؟؟؟ چه  شبا پی بیرون؟؟؟ اونایی که 
 مرگته تو؟؟؟ چرا فیر میینی عالمو آدم  صدن دارن ا  لمس کردنت هان؟؟؟

 
 . تو فضایی که باید ییی بشی تا بتونی نزدیک بشی...میاد نزدییتر..
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یادن خشددیل و خواسددتنی  - میدونی چیه نفس؟؟؟ تو راسدددت میگی...  

هسددتی... دل آدمو  یرورو میینی... میدونی؟؟؟ من اگه ییی رو بنوام... اگه 
 به دلم بشینه...دستشو نمیگیرم...

 
گت چونمو میگیره... نوا شددی به دسددتم میده و ول میینه... با کل دسددت بزر

 اتوماتیک وار همون دستمو میندا م به مچ دستت...
 
من اگه ا  کسی خوشم بیاد دوست دارم طعم لباشو ب شم.. دوست دارم تو  -

 رخت خوابم تجربت کنم...
 

لبت رو بدون حرکت مماس لبم میینه... بدون اینیه ب*و*سدده بگیره... چند 
 لح ه همون طور میمونه...

 
تیشددو برمیداره... میذاره رون گلوم... فشددار کمی بهت میده... دسددت رو پشدد

دسددتشددو مییشددده رو یقه ن با م... پایین تر... پایین تر... تا پهلومو نوا ش 
میینه... دسددتت میره  یر تی شددرتم... چنه میزنه پهلون داغ تر ا  دسددتان 

 خودشو...
 
ه داییت... ه بنفس گرفتن دستان تو لذتی نصی  جسم من نمیینه... چه برس -

باید بیشتر ا  اینا پیت رفت تا لذت برد... نفس درسته که  شنگی... اما  شنه 



  1522 

 

شون  سی ستی که عالم و آدم بران برآورده کردن غرایز جن ترین و تنها  ن دنیا نی
ست که تورو جور دیگه ان  شن... هیچ  نی اینجا انقدر مریض نی محتاج تو با

شی... که بنواد... نفس همه ن ماها فقط مین سرپا ب واییم کمیت کنیم... که 
صله  شتر ا  این خودتو لوس نین... دارن حو شی.. پس بی سابگ ب همون نفس 
ن همه رو سر میبرن... یه  حمتی بیت...  بل ا  اینیه همه رو ا  دور خودت 
با تموم میل تنم بران  یا... امرو  جایی ایسددتادیم که من  به خودت ب بدن  پر 

اتو لمس کنم اما ن *و*سمت... میتونم گرمان نفس گیر جذب تنت میتونم لب
تنتو لمس کنم اما لذت نبرم تا بهت خ*ن*ا*ن*ت نیرده باشم... پس به محرم 
ضی  ندگی تو پدرت بود که  شته باش... تنها موجود عو شک ندا و نامحرمت 
االن  یر خاکه... و  بول کن که اون ارمیان بی شددرن حاصددل اشددتباه خودت 

 بود...
 
 
 

 و دساش که ا  تن و چونم جدا میشن... و میره سمت رخت کن دم در...
 

بل میمونم و دلم تیون خوردن  که همونطور بی حرکت گوشددده ن م ومنی 
 نمینواد...
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ش   ست میگه که من بارها با اون و با آردا تنها بودم... من حتی یک  اون که را
 با اون محرم بود و دستت سانتی ا  تنمو لمس نیرد...

 
 
 

 سؤی شو ا  رو آویز رخت کن برمیداره و بدون حرن میزنه بیرون...
 

 چشم با  میینم...
 

صحنه ن که این رو ا  شه...  شمم غاهر می ساعت... اولین چیزن که جلون 
 میرر ترین صحنه ن  ندگیم شده...

 
سیده  ست که ما سه ما شبیه یه کا شدم  حالم به هم مینوره ا  خودم... درست 

نمیشدده جمت کرد... و تی من این حسددو دارم تیلیف بقیه که رو فرش خونه و 
 مشنصه... مرده هاهم شک دارم بتونن اندا ه ن من بنوابن...

 
غرغر... گریه... ناله... شددیایت... نمینوام... نمیشدده... تنها چیزایین که این 

 رو ا میشه ا م دید...
 

... من میدونم... یاد جمله ن معروفی میفتم ا  کارتن گالیورد؛ من میدونسددتم
 نمیشه...
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 چقدر بدم میومد ا  اون انیمیشن.. چقدر حرص میزدم تا ترانه نگاش نینه...

 
و حاال چه حرصی میدم این خواهرو... که تو رو ان سنت تنهاش گذاشتم... 

 تو رو ایی که  ول داده بودم همراهت باشم...
 

 ادن...و من چه خوب تونستم بهانه داشته باشم بران جا خالی د
 

و من چه بی انصددافم تو دادن نتیجه ن  حمتان خودم و اطرافیانم... چقدر بد 
 بلد نیستم دست مریزاد گفتن به آدمایی که همیشه همراهم بودن...

 
 و حرفان ارسالن چه خوب بلدن نمک شدنو... رو  خم پاشیده شدنو...

 
 و حقیقت...

 
 چه خوب بلده  خم شدنو...

 
که همون حقیقت ا   بون ییی که دوسددت دارم جارن من  خمی حقیقتم... 
 شده رو  خم کهنه...
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و سددو ش... سددو ش همین  خم به واسددطه ن همین نمک... چه خوب بلدن 
 هشیار کنن...

 
و چه خوب گفت آ ا سیدز طالو مس... که بران بیدار موندن تا صبح راه خوبیه 

  خمی کردن انگشت و نمک پاشیدن بهت...
 

 یده منم با این نمک بیدار بشم...شاید و تت رس
 
 
 

 تیونی مینورم... و ت دارم بران رسیدن به مو ب به شرکت...
 

به نیت یه دوش سرسرن ملحفه ن رو کمی با پام ا  روم کنار مییشم... دستامو 
 با  میینم تا کت و  وسی به تنم بدم...

 
ونداره... جو این گرمایی که تزریگ میشه به پشت دستم بی شک گرمان یه تن 

 با تعج  برمیگردم...
 
 
 
 خدایا... -
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این گوشدده... بین من و دیوار... یه  ندگی حبسدده... یه  ندگی تو خودش جمب 

 شده...
 

 دنیا به  شنگترین شیل ممین گوشه ن تنت من خالصه شده...
 

 انقدر شوکه ام که هیچ حسی ندارم... هیچ حسی...
 

 انت ار هرچیزن رو داشتم اال این...
 

چها  انو میشددم رو تنت... دسددتم میره طرن صددورتت... خیلی  ور میزنم تا 
 متو فت کنم...

 
 تا بیدارش نینم...

 
 نو  انگشتاشو با نو  انگشتام لمس میینم...

 
 این منم...

 
 همونی که به محرمتریناش توپید که لمست نینن...
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  لقییه.. نو  انگشتاشو جمب میینه تو مشتت...

 
 دارم ب *و*سم اون مشت  شنگترینو... دوست

 
اولین  طره ن اشیم بدون این که رو گونم سر بنوره م*س*تقیم میفته رو ساق 

 پایی که پاچه شلوارش باال رفته...
 
 
 

و دسددتی که میره رو دهنم... تا خفه کنه صددددان هگ هقمو...تا مانب بیدارن 
 موجود ترین موجودیتم بشه...

 
 ولی با وجودش مادرانه ترین حسا رو براش  اییدم... ب ه ان که نزاییدم...

 
و دست دیگم که محیم میشینه رو اون ییی دست... تا کمک کنه این عملیات 

 ممانعت ا  بیدار کردن آبتینو...
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گریه هامو که کامل میینم بلند میشددم... ا  روکف سددرامییی و سددرد حموم 
تا هم خنک بشددم هم خودمو پیدا  داخل اتاق... خیلی آب به صددورتم میزنم

کنم... نمینوام کوچیترین اثرن ا  ناراحتی تو چهرم باشدده... ب م باهوشدده... 
 تیزه...  ود متوجه میشه هر چیز اضافه ان رو که تو صورت طرفت باشه...

 
 
 

نا کم... چقدر معصددومه... چقدر بی تیلف... چقدر  ابل اعتماد... وچقدر 
 تو  لبت...عشگ د پا  نهادینه شده 

 
 و چقدر راحت و بی نگرانی میشه دوست داشت...

 
 دوباره چهار  انو میشینم رو تنت و  ل میزنم بهت...

 
شمام... و  شدنت رژه میرن جلون چ نگاهم به اونه و لح ه لح ه هان بزرگ 
لح ه لح ه هایی که کنار ارس بالیدم... چقدر شبیه تر شده به مردترین و تلخ 

خاطره ن  ندگیم... شاید بیشترین رشد دنیا رو داشته تو چند  ترین و فاخرترین
 ماه...
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کاش بیدار بشدده تا بتونم ب*غ*لت کنم... نمیدونم چقدر دیگه میتونم تحمل 
شدت دلتنگی...  سایی که تو دلم تلنبارن...و ا   سیل ح شم ا   کنم و منفجر ن

  ور بغضدلم کمی نفس کشددیدن مینواد تو هوان تنت... نفس کم میارم ا  
 دوباره...

 
 
 

 تصمیم میگیرم ا  اتاق بزنم بیرون تا بیدارش نینم...
 

قدر دلم  ها رو مینواد... چ قدر دلم براش بهترین و آروم ترین و امن ترین  چ
 مینواد حتی خوابت هم خدشه دار نشه...

 
 چقدر  یبا دوست دارم... چقدر خالص...

 
 ت شبیه ارس...چه عشگ امنیه دوست داشتن این موجود بی نهای

 
 
 

و بی آالیت ترین حس دنیاسددت حسددی که االن دارم... نسددبت به اونی که 
بزرگترین هدیه ن دنیا رو برام آورده... بدون اینیه رو  تولدم باشدده... بدون این 

 که عید باشه... بدون این که چیزن نصیبت شده باشه...
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خواسددته ن اونی رو که آبتینو  امرو  عیده و تولد من... امرو  میتونم بزرگترین

 برام آورده رو اجابت کنم... میتونم سر بذارم  یر پاهاش...
 

امرو  داشددتن آبتین مهم تر ا  بار اوله برام... بار اول هنو  مزه ن داشددتنشددو 
 ن شیده بودم... با این حال به  ندگی برگشتم...

 
ش ضورش  در دا شیرینی ح شتن  و تن دوبارش رامرو  که  بونم تلخ بود ا  ندا

 بهتر ا   بل خواهم دونست...
 
 
 

 و چه تالش مثمرثمرن داشته اونی که برش گردونده بران برگردوندن من...
 
 
 

آردا رو نیمه پنت رو کاناپهد ماگ نسددیافه ن کاله  رمزن دارز من به دسددتت 
 پیدا میینم...

 
 روبه روش میشینم... اخم به چهره داره...
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شده داره شمان ریز  شمامو بگیره... که  با چ شمامو درمیاره... مینواد مچ چ چ

باریده یا نه... چقدر مدیون این چشما شد بارها... باید کم کم یه ساعتی خون 
 گریه کنم تا کمی سفیدیت به  رمزن بشینه...

 
که رو تنتم امنه و امنیت  یه کردن بران برگشدددت اونی  نداره گر ما خجالت  ا

 ور...تزریگ میینه به  لبم ا  راه د
 
 گریه کردم... -
 
 چه کار ابتیارن و نویی... آخه تا حاال ما ندیده بودیم تو گریه کنی... -
 

 به تندن  نجبیل ز تون چان این مرد...
 
شات لوچ  - شتی... گفتم  بل ا  اینیه چ شمم دنبال آثارش میگ شتی تو چ دا

 بشن خودم جوابتو بدم...
 
 مهربون و با مالح ه ان... ممنونم که به فیرم بودن... خیلی -
 

لحن و صدددان بم تر ا  همیشددت پر ا  متلیه... پر ا  سددیلی به صددورت بی 
 مالح گی هام...
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 این ییی گریه ن خوشحالی بود... -
 
 تو مگه خوشحال شدن و چیزان خوبو دیدن رو هم بلدن... -
 

 شمشیر رو ا  رو بسته...
 

 حگ میدم بهت...
 

ساس و مردونگیت تهمت  من به تنها مرد محرم دنیا شک کردم... به اح به من 
 ناروا  دم...

 
 حقم سیلی به صورت خودمه نه فقط به صورت بی مالح گی هام...

 
 کی آوردش؟؟؟ تو؟؟؟ -
 
 من غلط بینم به تو نزدیک بشم... ارسالن دیش  آوردش... بعدشم رفت... -
 

 و این منم که این نفس آسوده رو مییشم...
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گاهم چق در آر و داشته که کار کار ارسالنی باشه که میدونم حگ خسته ناخودآ
شدن و رم کردن داشت ا  منی که میدونم  یادن بی منطگ و عصبی شدم با یه 

 تلنگر...
 
 
 

گویا دلم شدددیدًا دنبال بهانه بوده واسدده بی حیایی کردن که اینطور به دام  و 
چقدر دور افتادن ا  این  دوم  افتاده... چقدر بهت مزه میده این بی حیاییا...

 بی حیاییا تنگت کرده...
 
 
 

شت گا  میبینمت... مواد رون میز  شم و میرم به راهی که آردا رفته... پ بلند می
 که میگه ییی ا  اون املتان آردا پزز بی ن یر تو راهه...

 
طفیلیم با اون اخم رو پیشددونی منت ر من بوده بران خوردن صددبحانه ان که 

وده مزه ن  هر بده... اما دوست دارم عسل ترین صبحانه ن عمرم غاهرن  رار ب
 باشه...

 
 که آردا اینجاست...
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 و آبتین هم...
 
 
 

 پشتت می ایستم... صداش میینم: آردا؟؟؟
 

 بدون اینیه برگرده: بگو...
 

 و این یعنی برو به جهنم...
 

 حقت نیست؟؟؟ حقم نیست؟؟؟ شنیدن این جمله؟؟؟
 

و آروم و ناملموس میذارم رو کتف راستت... به کارش ادامه میده... و ن  دستم
کف دستمو بیشتر میینم... تا بیشتر حسم کنه... با م بی توجهی نصی  منه ا  

 همه ن مهربونی نهفته شده تو بات این مرد...
 

شو براندا  میینم...  سالن سمتی ریزتر ا  ار هییل تنومند تر ا  ارس و کمی تا  
ان منی که دختر استنون ریزن نیستم داشتن مردان  ون هییل تو  ندگیم و بر

 یه موهبته... تا حس امنیت بیشترن رو لمس کنم...
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شت ترین مرد  سابت در شی... و اگه طرن ح و تو اگه ریزترین دختر دنیا هم با
 عالم... به شرطی که  لبی تو سیه داشته باشه... و تو کمی صدا ت و مهر...

 
 ی خوردن جرعه ان آب میتونی رامت کنی...به راحت

 
ضالنی و ور یدش  شیم ع ستم به دور  صمیم میگیرم با حلقه کردن د و من ت

 این جرعه آب  اللو بنورم...
 
 ببنشید آردا... -
 

 و کمی سنه میشه... کمی میخ...
 

اما با خیس شدن تی شرتت درست رون کتف راستت  اشقو با صدا ول میده 
 ه رو ن روکت نسو  داشته...تو ماهیتابه ن ی

 
 و تن محرمت چه مصرانه امن و گرمه...

 
 و من چه بی انصان و افراطی میترسم ا  همه چیز...
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و من امرو  عسددل ترین صددبحانه ن عمرمو مینورم کنار مرد ترین کوچولون 
 دنیا و محرم ترین مرد دنیا...

 
 خانم شیرن برام بلند میشه...

 
نه نشدد ند شددددن  نه ن و این بل که اون ا  من بزرگتره... نشددو مه  ون احترا

 صمیمیتشه... جلو میاد...
 
 وان نفس اومدین... چقدر جاتون خالی بود... بهترین الحمدا...؟؟؟ -
 

شنایی که این همه مهندس مهندس بیخ  این خواهت من بوده بعد ا  چند ماه آ
 اسم من ن سبونه... که راحت باشه...

 
گوله ن ادب و آرامت تا منشددی افعال من رو هنو  جمب  و هنو  این  نز بیشددتر

 میبنده...
 

شی  شه... من شرکت خالی تر می و خبر نداره که و تی میره جان خودش تو این 
جایگزینی که میفرسددته و فیر میینم نسددبتی با خودش داره هرگز نمیتونه جان 

 اونو پر کنه و به اندا ه ن اون خوب باشه...
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با این همه آرامت هم خونه سددت یه خوشددبنت  و شددیی نیسددت مردن که
 مطلقه...

 
 
 

شنص  سبت ما رو  لبامون م ستی؟؟؟ ن و چه فر ی میینه من کیم یا تو کی ه
 میینن...

 
جلو میاد تا دیده ب*و*سی کنه... و اون هیچ نقشی نداشته تو تجربه هان تلخ 

  ندگی من...
 

 اش...و من چه بی انصان بودم تو جواب ندادن تماسا و پیام
 

 می *و*سمت: مرسی عزیزم... خوبم... تو خوبی؟؟؟
 
 مرسی نفس جان... -
 
 آیدین خوبه؟؟؟ بهتر شده؟؟؟ -
 
 مرسی.. دست ب*و*سه... آره خوب شده کامل... -
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شت چا   سم ب ت بیاد و نی شی و و تی ا شگ با شی و عا و امیان نداره مادر با
ان که من عیسددشددو تو نشدده گوش تا گوش... بنصددوص با اون تپلز خوردنی 

بایل دیدم و بران خودم بلوتوثت کردم و تو نبودنهان آبتین دو بار به دیدنت  مو
 رفتم...

 
و چه  یبا که من دیرو  نقشددت رو  دم رون دلی که گرچه سددیرآب نشددد اما 

 عطت رفب کرد...
 
 ببنت که نتونستم بیام ببینمت... -
 
هان - که آر و یه عزیزم؟؟؟ همین  چه حرف خوبتون همراهت بوده کلی  این 

 منت دارم...
 
 به هر حال وغیفم بود بیام ببینمت... اما خ  نشد... -
 
 میدونم عزیز دلم... باور کنین نیا ن به این حرفا نیست... -
 
 مهندس نریمان اومدن؟؟؟ -
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 بله عزیزم... هرد تو اتاق خودشون هستن... -
 
 مرسی گلم... -
 

 ن که چیزن یادم میفته...راه کج میینم سمت اتاق ارسال
 
 راستی فاطمه جان؟؟؟ -
 
 بله؟؟؟ -
 
میشدده ا  این بعد خیلی مواغ  خودت و آیدین و همسددرت و اطرافیانت و  -

  ندگیت و همه چی باشی؟؟؟
 
 آره عزیزم... ولی چطور؟؟؟ -
 
هی ی... فقط نهایت سددعیتو کن که بهانه ان واسدده این همه نبودن نداشددته  -

ن هیچ احدن نمیتونه جاتو پر کنه و به اندا ه ن تو هم منشددی باشددی... باور ک
باشدده هم خوب دهم روح نوا ... و تی اینجایی یه عالم موج مثبت جریان داره 

 تو شرکت...
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 لبنندش به اندا ه ن پهنان صورتت عریضه و چشماش پر ا  حسان خوب...
 

 و  حمتی نداره گاهی گفتن ا  حسان خوبی که میگیرن...
 
 من صاد انه به همه ن گفته هام معتقدم... و
 
 
 

سر  شه تا ات ارم  شم... طول میی در میزنم و منت ر بفرمایید بم و پر جذبت می
 بیاد... ولی سر میاد... در با  میینم...

 
 اندام پر صالبتت رو پنت کرده رو ن نقشه و داره با چشماش مینورتت...

 
صی بران آدمایی  ا شه احترام خا شون و من همی ئل بودم که هر چیزن تو  ندگی

 جان خودشو داره...
 

 کار... دغدغه هان شنصی...
 

و هر چیزن که اگر با  سددمتان دیگه ن  ندگی ادغام بشدده یه شددلم شددوربان 
 اساسی میشه نتیجت...
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 سالم.. -
 

 سرم پایینه و نمیبینم حرکاتشو...
 

 با م طولت میده تا به حرن بیاد: سالم...
 

 که من ره ن جلون چشمام میشه سر باال میگیرم... کفشاش
 

چشددماش دارن نوا ش میینن چشددما و گونه ها و بینی و ل  و چونم رو... بی 
 مهابا... دیوانه وار...

 
 حرم نفست نیست که باعث میشه سرمو پایین بندا م...

 
 ت  نگاهشه که باعث میشه دوباره من ره ن کفشاشو انتناب کنم...

 
 ...بیا بشین -
 
 ممنون... -
 

 دنبالت میرم... اجا ه میده من اول بشینم...
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 روبه روم نه که ب*غ*ل دستم میشینه...

 
 خوبی؟؟؟ -
 
 آره... ممنونم... -
 

 سیوت میینم...
 

 انقدر طوالنی میشه این سیوت که جاشه بپرسه چیزن مینوان؟؟؟
 

 اما انگار این سیوت چیزیه که اونم مینواد...
 

 ینی تو اتاق سیاله...یه آرامت سنگ
 

نمیدونم شدداید این منم که امرو  سددرشددار ا  حس آرامشددم... کنار حجم انبوه 
 غمی که با خودم اینور و اونور میبرم عجی  آرومم...

 
سر بلند میینم... تییه شو داده به پشتی مبل... دستاشو رو دسته هان مبل با  

 کرده ... پا رون پا اندخته...
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 ماشاست که خودش میتونه یه تابلون پر بیننده باشه...و در حالی غرق ت

 
و این مرد و تی کراوات نمیزنه و دکمه هاشو تا وسط سینه با  و وسعت سینشو 

 به نمایت میذاره وحشیانه دل میبره...
 

شه که یه رو ن آردا و ارس  سیک ترکی می صیت فیلمان کال شن شبیه   یادن 
 کنار هم تماشا مییردن...

 
 انگشتام مشغول میشم که صداش دل می نوا ه... با
 
 نفس؟؟؟ -
 

 نگاش میینم...
 
 چیزن شده؟؟؟ -
 
 نه... -
 
 چیه پس؟؟؟ چرا نگاتو می د دن؟؟؟ ا  من ناراحتی؟؟؟ -
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 چی بگم؟؟؟
 

بگم گر میگیرم ا  فیر اینیه تمام تنمو سددیر کردن؟؟؟ که ا  یاد اون شددبی که 
شدم دلم آب  شت جلوت غاهر  سمت  مین فرو بدون پو شدن و تو  عرترین  

 رفتن مینواد...
 
 
 

شرتی که ا  یه  سان من جاش خوشه... تی  شون لبا شرت هنو  تو ک و اون تی 
بد یب بون خوبو خاطره کرده برام...تی شددرتی که غیرت بود و  بد  بد  شددد ز 

 حجاب گرفت رو برهنگی من...
 

 سیوت طوالنیمو با گرفتن دستم بهم گوشزد میینه...
 
 این آدم تا ابدترین نقطه ن  مان تو کتت ننواهد رفت که...و 
 

 و این دل چه ربله که نمیذاره دستم پس بیاد...
 

و این دست چه حرن گوش کن شده نسبت به حرفان دلم که میگه بمون میون 
 اون گرمان خواستنی و من محتاجت...
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 یونتم....دنبال جمله ان میگردم که بتونم باهاش بهت بفهمونم چقدر مد -
 
- .... 
 

 و نگاهت که هی دلت نوا ش کردن مینواد...
 

 و دل من که چه محتاجه به این نوا شها...
 
 با هیچ جمله ان نمیتونم حالمو وصف کنم برات که چقدر ممنونتم... -
 
 برات هر کارن میینم... -
 
 میدونم... و خیلیم ممنونم ا  این بابت... -
 
ست و تی - شیر نی سبت بهت  نیا ن به ت سئولیتی که ن ساس م من ا  رون اح

 دارم اینیارا رو میینم...
 

 احساس مسئولیت...
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کلمه ان که تو همه ن جملت تنها و  یادن میدرخشدده و توجه جل  میینه... 
 درکت نمیینم... و احمقانه به  بون میارمت...

 
 در  نمیینم... -
 
یه  - که در  نینی... دوسدددت دارم...  جور عجی  و چیز سددنتی نیسدددت 

نامعقولی دوست دارم... نسبت بهت نمیتونم بی خیال باشم... نهایت خوبی و 
خوشحالی رو برات مینوام... بران همینم بیشتر ا  آدم دیگه ان تو دنیا نسبت 
شده که  سئولیت میینم... این حس تو من انقدر حاد و بغرنج  ساس م بهت اح

 پان میز مذاکره... برم سراغ اون پسرعمون الدنگت و باهاش بشینم
 

و تو این جمله پسر عمو و میز مذاکره هستن که رو پیست ر*ق*ص بهنم دارن 
 جوالن میدن...

 
 میز مذاکره؟؟؟ -
 
آره... میز مذاکره... و نتیجت این که ا  این به بعد هفته ان یه بار حگ دارن  -

 آبتین رو ببینی...
 
 اما دادگاه به من این حقو نداد... -
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که خیلی محقت بودن  - مذاکره تونسددتم این حقو  با ییم  نداده... من  االن 

 برات بگیرم...
 

به طر   ما  که گفته نشددددن ا هایی هسدددت  و حس میینم تو این جمله کلمه 
 واضحی بیشتر ا  همه ن میالمه ن امرو ش تو چشمن...

 
کارن میینم... اگه اجا  کارو بران تو کردم... برات هر  بدناینیه؛ من این   ه 

توانایی هان  یادن دارم که بهت نشددون بدم... و... و نمیدونم شدداید هرچیز 
دیگه ان که چون به  بون نیومده منز نشددئه ن اون چشددمان  یادن تو چشددام 

 خمار شده ا  فهمیدنشون عاجزم...
 

 سنت میگیرم پاچه ن دلم رو ا  دست سهز نگاهت...
 
شم ن - ش  تولد سهراب حتی  شت ببینمت یا تلفنی و..ولی چطورن؟؟؟  ذا

 باهاش حرن بزنم... چطور راضیت کردن؟؟؟
 
یه میز گرد مردونه... نتیجه گرفتن ا  آدم سددطحی و دم دسددتی ان مثل  - با 

 سهراب خیلی سنت نیست... به شرط این که  بونشو بدونی..
 
 خ  بگو چی کار کردن که راضی شد؟؟؟ -
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ان یه بار مال اتتو داشددته باش و تو کارن به این کارا نداشددته باش... هفته  -

 نهایت استفاده و انرژن رو ا ش بگیرن...
 
 ولی... -
 
 ولی و اما و اگر نداره... -
 

ست نفس به هیچ عنوان  سنا  میینه: فقط حوا شو ماهرانه جدن و تر شما چ
 خوش ندارم با سهراب روبه رو بشی... خودم ب ه رو برات میارم و میبرم...

 
 یعنی چی؟؟؟ -
 
عنی همین که شدنیدن... خوش ندارم جلو اون مرتییه ن هیز سدبز شدی... ی -

 مفهومه؟؟؟
 
 هیز؟؟؟ -
 
 آره هیز... نگو نفهمیدن که هنو  چشمت پیته... پرسیدم مفهومه؟؟؟ -
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 ابرو میندا م... با یه جلسه مال ات؟؟؟
 
 تو یه جلسه مال ات اینو فهمیدن؟؟؟ -
 
 من گفتم یه جلسه دیدمت؟؟؟ -
 
 اما... نه... -
 
اما چی؟؟؟ فیر نمیینم سنت باشه فهمیدن یه هم جنس که خیلیم موجود  -

 پی یده ان نیست...
 
 نمی خوان بگی چطور راضیت کردن؟؟؟ -
 

یه ابروشددو به طر  ماهرانه و عامدانه ان باال میده: نه... تو برو حالشددو ببر... 
 ..تو میشیونم.ا ت سؤال کردم فهمیدن یا نه؟؟؟ جلو اون مرد  سبز شی گردن

 
 واین جمله کاماًل جدن و تا حدن تهدید وار ادا شد...

 
و این مرد اصرار شدیدن داره که من با دیدن و شنیدن یه سرن نامالیمات اجا ه 

 بدم سایه ن تا این حد و ن دارشو بندا ه سرم...
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رو انتناب کنم که هنو  آ ا باال سددر نشددده داره  و آیا من دیوانه ام؟؟؟ که مردن
 آ ا باال سرن میینه؟؟؟

 
 
 

بعد ا  یه میث کوچولو ابروهاشددو به هم نزدیک میینه: فقط نفس تو رو به هر 
ست دارن ییم میدون بده به من و به اطرافیانت.. تا کمیت کنیم...  چی که دو

بینی چیزایی رو که باید بنفس چشددماتو با  کن و ترسددو بذار کنار تا بتونی اون 
شیم... بتونیم همدیگه  صت بده تا بتونیم آروم ب رو ببینی... به هردومون یک فر

 -رو بشناسیم...
 
 من... -
 
-... 
 
- ... 
 
تو چی نفس... حرفتو بزن... ا  چی میترسددی؟؟؟ چرا حرفاتو مینورن؟؟؟  -

دردشددو با تو شددیمت حرن  دن به هیچ نتیجه ان نمیرسددی... ا  تو نگاهت 
خوندن مال  صه هاست... اگه نه مال آدمایی که سالها همو مرور کردن... من 
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و تو تا ه به هم رسددیدیم... تو اینیه عاشددقتم و دیوونه وار مینوامت شددیی 
ست... اما یه موضوع دیگه ام وجود داره اینیه من و تو آدمیم... تو برخوردن  نی

که من به خودم دیدم... حرن با مردا نداشددتی و تو متفاوت ترین  نی هسددتی 
بزن تا بفهممت... تا بدونم چی مینوان ا  دنیا... کمیم کن که بتونم کمیت 
که تو هم  یار نیردن و نمیتونی بینی  هت واویالسدددت نفس... ان گا کنم... ن

 حسی دارن... این ترسو پس بزن بذار بقیه ن حساتم خودشونو نشون بدن...
 
 
 

 م و حرفان دل اون بیشتر ا  من بود...و من بران حرن  دن اومده بود
 
 -نمیدونم... نمیدونم چی بگم... -
 

همه ن اون چیزن رو که تو دلته... که چرا ردم میینی... چرا نمیذارن آرامت 
 بگیرم ا  وجودت و مرهم بشم رو دلت...

 
- ...- 
 

 نفس؟؟؟
 
 مینوام نمی تونم... سنته... -
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یا نفس...  ول می - ندارم... المصددد  با خودت کنار ب دم هیچ خطرن برات 

 بفهم نمیتونم بیشتر ا  این تحمل کنم سرخوردگیاتو و نبودناتو...
 
 من.. -
 
 تو چی نفس؟؟؟ بگو خودتو راحت کن... -
 

 سنت تر ا  اونیه که فیر مییردم...
 
 فرصت بده بهم... -
 
 فرصت چی؟؟؟ -
 
بودن فیر  ذیرم و به کنارتواینیه با خودم کنار بیام... اینیه بتونم حضددورتو بپ -

 کنم...
 

با جر ه ان که تو چشددماش  ده میشدده میشدده خورشدددن رو آتیت  د شدداید... 
 مهربون میشه انگار... که دوباره دستمو میگیره میون دستان بزرگت...
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شه و نمیتونم  - صت مال تو... تا هر و ت که بنوان... اما نه و نمی شه... فر با
خودتو وا نده... میدونم سددنته... میدونم تجربه هات نیار...فقط انقدر راحت 

شبیه هم و دردناکن... میدونم هی یس غیر ا  خودت نمیتونه حالتو بفهمه... 
شییم  شده...  بول...  شم... به تو غلم  شیدنت منم درد میی اما نفس با درد ک
توش نیست که م لوم وا ب شدن... اما دلیل نمیشه که بنوان بقیه ن  ندگیتم 

جاش بران همیشددده خ یدونم  یدونم  خمی هسددتی... م باه کنی... م ودت ت
شونو میینن... چرا تو  ستن که دارن  ندگی میمونه... اما آدمان  خمی  یادن ه
نمینوان ییی ا  اونا باشددی؟؟؟ ا  این بعد رو  ندگی کن خانم... بهم اجا ه 

 بده کنارت باشم...
 

کرد... حرفایی که بارها هم  خ  حرفاش اونقدر ار ش داره که بشدده بهت فیر
ا   بون دکتر افنمی شددنیدم و انگار ا   بون اون شددنیدن همو چیزیه که ال م 

 دارم تا فیرمو مشغولشون کنم...
 

شدداید بران اینیه دکتر افنمی یه سددرن ا  جمله هان اونو نتونسددت بگه... 
 نتونست بگه که دوریمو طا ت نمیاره... شاید...

 
نم و چه عا النه میدونه که باید  مانبده بران فیر کم تو سددیوت نگاش میی

 کردن...
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ید تلنگر بزنه که دسدددت  با باید میون این فیر کردنا  و چه خوب میدونه کخ 
شستت نوا ش میینه : کاش بفهمی چی  گرمشو میذاره رو گونه ن داغترم و با 

 هستی برام...
 

علگ بودن به نا ومن چه آسددون کنار میام گاهی با مسددائلی که شدداید رو ن مت
 ممینهان من...

 
 و با آ ا باال سر با یاش...

 
 و شگفتا که دیوانگی هم عالمی دارد... و من دلم گاهی دیونه با ن مینواد...

 
شده که بران ب*غ*ل کردنت  سمتم... بزرگتر ا  اونی  درو با  میینه و میدوئه 

ستامو با  میینم... میدونم ست د شو   انو بزنم... با  امت را ش که کالس ور 
ادامه میده هنو ... میپره ب*غ*لم... سنگین شده... سنگین تر ا   ور با وهان 
من...  ربونت برمی نثارش میینم بعد ا  ب*و*سه ن عمیقی که رون موهاش 
مییارمو و بون خوب حموم رفتشددو به ریه مییشددم... پایین میاد... دسددتامو 

 گرفته... مرد شده پسرکم...
 

به دیر میبینمت که هربار به راحتی متوجه سدددانتیمترو میلیمترن که انقدر دیر 
 اومده رو  دش میشم...
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و من مادرترین مادرن هسددتم که تو  ندگیم دیدم اما ا  همشددون کمتر محقم 
بران دیدن بالندگیهان اونی که به جان اینیه من به دنیا بیارمت اون منو به دنیا 

 آورده و مادرم کرده...
 

شبیه به  یافه ن یه و یه چیز سوق میده... چیزن  سمت غم  ن گاهی ته دلمو به 
شو رو  شما شحالم ا  اینیه  لبت هنو  میتپه... هرچند که چ دختر ب ه که خو

 من بسته...
 
 سالم مامی... -
 

 و من تا ابد مامی این معجزه ن من  نده کن میمونم...
 
 سالم مامی فدان چشمات... خوبی؟؟؟ -
 

 ره... دلم برات تنه شده بود...سرتیون میده: آ
 
یام نفسز  - یامونو... برو تو االن م منم  شددنگم... امرو   راره رفب کنیم دلتنگ

 نفس...
 

 میره تو... در واحدم با ه و نگرانی ندارم بابت پشت در موندنت...
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نگاهم میره پی اونی که تییه داده به در کمک راننده ن ماشددین پرابهت تر ا  

 تماشا میینه صحنه هایی رو که خلگ کرده... خودش و داره
 

 و لبنند رون لبت میگه صحنه ن  یبایی رو خلگ کرده...
 
 سالم... -
 

کمی نگاه میینه... ا  سر تا نو  پامو... شاید و تشه خجالت بیشم ا  شلوار 
اسدلشدی که گاهی او ات که بی حوصدله ام تو خونه پام میینم و ا   ضدا چند 

ا  سر بی کارن و فشارن که انت ار بهم وارد مییرد در حال با ن  د یقه ن پیت
سفید با  شرت  شه... ا  تی  سته بودم تا تیپم تیمیل  باهاش گت هاش روهم ب
ستم ترانه و حنا رو هم با خودم ببرم توش...  شلوارم که میتون طرحان هم رنه 

با  مونده بود و نمیدونم چطور تنم کردم و ا پان ویی که جلوش  یا اصدداًل ا  
شده رون  سنره ان  شیدم یا نه ولی میدونم که چیز خیلی م شو پو ستین هردو آ
شل*خ*ته ترین حالت  شالی که میدونم  سپرت و راحت  یریت...  اون تیپ ا
ممین رو داره رون سددرم... و به جرمت میتونم بگم که میشددد تیپم رو به عنوان 

 تیپ سال معرفی کرد...
 

http://www.roman4u.ir/


 1557 ستیدر جگر خار

ان سر دویدم با شنیدن صدان تک  نگی که  رار و بی شک اون میدونه که با پ
 بود و تی رسید دم درد برام بندا ه...

 
 نگاهت پر ا  خندست و شیطون: خوردنی شدن...

 
سددر به  یر میندا م تا نبینه سددرخی ان رو که ا  رسددتنگاه موهام تا چال چونمو 

 رنه میزنه...
 
 سالم خوبی؟؟؟ -
 

کرده و هم دلبرن میینه هم چشم  سر بلند میینم ژست من هال  کنشو حفظ
چرونی... و خوبه که پاییز پر ا  باده تا خنک کنه این داغی ان رو که شددرم رو 

 گونه هام کاشته...
 

سال  ندگیت  شمین  ش ست و  ومن یه موجودیم که چند و ت دیگه باید وارد بی
 بشه... و با شنیدن یه جمله رنه عوض میینم ماهرانه تر ا  آفتاب پرست...

 
وشدده هان شددالمو که با ی ه ن باد شدددن میندا  رو شددونه هام... ولی بران گ

 موهان افشونم کارن ا  دستم برنمیاد و هم نان با ی ه ن باد میمونن...
 
 ممنون... بیا باال... چایی تا ه دم دارم... -
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 نه...  رار دارم... -
 

به رون من یه مردز  ن ال م و خوش تیپ  و کمی تا امرو  جمعسددت... مرد رو
  سمتی به شدت پولداره...

 
صه  سود بودن بنواد... و کمی هم غ شن تا دلم کمی ح شاید همینا کافی با و 

 چاشنی این حسادت کنه...
 
 مرده... -
 

 یقه ن دلمو ا  دست افیارم بیرون مییشم...
 
 چی؟؟؟ -
 
 اونی که باهت  رار دارم مرده... -
 

 به تته پته میفتم...
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شامهایی مثل ادوارد  و ستان خون آ شاید دا ستم اما  سته که من خرافاتی نی در
خیلیم افسانه نباشه... که اگه اینطور باشه من بال نیستم که افیارم ناخوانا باشه 

 بران این موجود پیت روم...
 
 من که چیزن نگفتم... -
 

 میننده و تییشو ا  در ماشین میگیره...
 

 نه کنی باال رفته: نه تو چیزن نگفتی...گوشه ن لبت به طر  من دیو
 

میشددینه پشددت رل و من بران بار هزارم به این نتیجه میرسددم که خدا بهتر ا  
 هرکسی میدونه چی رو به کی بده...

 
این مرد پشددت رل این شدداسددی بلند یه من ره ن بدیعه... چیزن که هیچ و ت 

 ندیدم...حتی تو صفحه هان اینترنت و مجله هان خارجی هم نمونشو 
 

و من میدونم که این مرد ییی ا  معمولی ترین چهره هان دنیا رو داره... و بی 
شبیه گلدونان  ستایالن مردونه رو... بدون اینیه تنت  شک ییی ا   یباترین ا

 سفالی عزیز باشه که توشون شمعدونی مییاره...
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ط یه لح ه قشیشه ها رو پایین میده و خم میشه تا بتونه به صورتم مسلط بشه: ف
فیر کردم االنه که  لبت ا  تو سددینت بزنه بیرون و بیفته تو مشددتم... ترسددیدم 

 ییم...
 

و  بل ا  اینیه بتونم جوابی بدم پا میذاره رو پدال گا  و ا  جا کنده میشدده... و 
سته رو  ش ست ندارم و تی دلم ن ستییاش رو دو صدان جیم مانند ال من این 

 ته...صندلی کمک راننده و باهاش رف
 
 
 

 همزمان با بلند شدن صدان اس ام اس موبایلم پا میذارم تو خونه...
 

دنبالت میگردم و پیداش میینم... پان میز آماده ن صددبحانه نشددسددته و داره با 
احتیاط شدیالت صدبحانه رو میماله رو نون تسدتی که برشدته نیردم چون اون 

 برشته دوست نداره...
 

آشددپزخونه موبایلمو چنه میزنم... اسددمی روش  مو ب رد شدددن ا  درگاهی
 میدرخشه که چند لح ه پیت سرخ و سفیدم کرده با حرفاش...

 
 >ساعت چهار آماده باشین... خودم میام دنبالتون... در ضمن مرده...ه
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 میتونم خنده ن شیطون و چشم شیطون ترشو تصور کنم...

 
 دلم عصبانیت مینواد...

 
ن یر پاییزن با یه باد خنک نه چندان سددرده که تو دل اما امرو  یه جمعه ن بی 

من گرم می و ه... و من امرو  این فرصتو دارم که با پسرکم تا عصر بنندم و ا  
سددال اول مدرسددت حرن بزنم و ا  معلم مهربونی که ب*و*سددیدتت و تی 
خطشو تو سرمشقایی که حتی حرون الفبا هم نبوده دیده... ا  خاطرات گنه 

شون سال اولم  ست شبنتم که با یه جمعی که دو براش بگم... بعدش انقدر خو
شم و اجا ه  ش  کنارشون خوش با شهربا ن و تا آخر  ستم دارن برم  دارم و دو
سردم  شگ تو دلم بو ه و بو ه و بو ه... و نذاره که من  بدم گرمان مرداد  ده ن ع

 بشه کنار مردن که دوباره برام پیام فرستاد...
 

صاح  داره... امانت دارن کن... مرده به  >مواغ  اون  ل  کوچولو باش... 
 خدا... نذار نگران بشه...ه

 
و من میدونم که اصدرار اون به اینیه طرفت مرده به خاطر اینیه دوسدت داره رز 

 به رز بهم گوشزد کنه که دلم براش سریده...
 

 اس ام اس سوم میاد و من وا عًا دلم مینواد بلند شم بر*ق*صم...
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ست >  صر با این تیپ نیان بیرون... اونو ت من مجبورم چپ و را ضمن ع در 

مشددت بیوبم تو چشددم این و اون... فقط جلو من حگ دارن انقده کوچولو و 
 خوردنی غاهر شی نفس...ه

 
مینویسددم: حاال من عجله داشددتم برا دیدن آبتین نفهمیدم چطور اومدم پایین 

 ببین چه  ود بل میگیرن؟؟؟
 

 ؟؟؟ه> فقط آبتین
 

 همه ن شجاعتمو یه جا جمب میینم وبراش خطی ا  سیوت میفرستم:.......
 

 > منم دوست دارم...ه
 

ست  و شدک من تبدیل به یقین میشده که این مرد یه خون آشدامه... و انگار دو
 داشتنی بودن خون آشام ها همه جان دنیا تثبیت شدست...

 
 سیوت طوالنیمو جواب میده

 
 بذار دنیا گلستون شه نفس...> با دلم راه بیا... 
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 من امرو  دوباره عاشقت شدم با اون تیپت مامانیت...ه

 
لبنندش شددیرین ترین ها رو برام یاد میاره و تی غت غت میزنه و به تقلید ا  
پسران جوونی که رو تاب بزرگ دیده بود سعی میینه برگرده و دست هامون رو 

 ا  رون اس  ب*غ*لی بگیره...
 

ح ه سددت پسددرکم که و تی تو خونه بهت تذکر دادم طال  سددوار و چه با مال
شدن به وسیله هان  یادن مهیج نشه تا هامون هم هوایی نشه  بول کرد تا اونم 
سهمی داشته باشه تو مواغبت ا  سالمتی  لبی که رو ن تاپ توپاش متعلگ به 

 وان عالمما بود و حاال کلی آدم ادعان مالییتت رو دارن... و این  یباترین دع
 سر مالییت چیزیه...

 
شهر با ن  سرد پاییزیه... و تو این  و امرو  انگار نه انگار که یه جمعه ن کمی 
هیجان و انرژن و خنده با نهایت توانت در جریانه که کارو کمی سددنت کرده 
بران منی که تمام سددعیمو میینم تا تنم مماس تنان نا محرم و گاهی عمدن 

 نشه...
 

ها می سبونم تا مرد جوانی که شیمت پتانسیل جا کردن منو تو  خودمو به میله
سرش  شت  شه و آهم در میاد و تی دو مرد دیگه رو پ شتم رد ب خودش داره ا  پ

 میبینم که راه اونو در پیت گرفتن...
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همه ن حواسم به برخورد نیردن با جوون چا ه که یه تن دیگه مماس تنم میشه 

لر  لح ه ان که ا م رد میشه چیزن نیست که نه  و گرماشو بهم منتقل میینه...
 اون و نه من متوجهت نشیم...

 
دستی که با ومو لمس میینه دلیل کافی بران یه جیم فرابنفت داره... اما  بل ا  

 اون صدان اونه که میپ ه تو راهرو هان حلزونی گوشم: نترس نفس منم...
 

 و من نمی ترسم...
 

نشددو ا  پشددت منتقل میینه به کمرم کافی ترین اون بودنز اونی که گرمان سددی
 دلیل عالم بران نترسیدنه...

 
 مردا رد میشن و من خیالم راحته که تن اون مانب تماسان نا به جا و ترسناکه...

 
سددر برمیگردونم و دسددت چپت رون میله ها و جایی نزدیک به صددورتمه... و 

یه تییه جا بون یک  من عماًل بین با و و سددینه ن چپت بق ه شدددم... و این
 عالم امنیت رو همراه با بون ادکلن و افترشیو راهی بینیم میینه...
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دوباره سر برمیگردونم طرفت وصورتمو باال میگیرم تا صورتشو ببینم... ا  این 
  اویه که تغریبًا  یر پرچمشم چشماش یه جور دیگه ان  شنگی دارن...

 
 الیز میینم...و این منم که دارم چهره ن یه مرد رو آن

 
 حرن نگاهمو میفهمه که حرن دارم...

 
گردن  طورشدو که تو این لباس غیر رسدمی  یادن خودنمایی میینه خم میینه 

 تا گوشت همسایه ن لبام بشه...
 

با بون افترشددیوش  اطی شددددهد  که رو گردنت  ده و  ید ادکلن  بون شدددد
گاه چشم میبندمو و نفس عمیقی می  یشم...سرم*س*تم میینه وناخودآ

 
و با خودم فیر میینم گرونی این ادکنا باعث شده هرگز درموردشون کنجیاون 

 نینم و تی میدونم نمی تونم داشته باشمشون...
 

 چشم با  میینم و میفتم تو دام یه جفت تیله ن تقریبًا سیاه و خندون...
 

با این  با اون نفس صددددا دارو عمیگ و  لت بمیرم  جا جا داره ا   ور خ و من 
 مان غرق رویا...چش

 



  1566 

 

 ل  میگزم و اون لبمو ا  اسارت دندونم رها میینه... لبنند هنو  رو لبشه...
 

و چه خوب که تن اون انقدر بزرگه که نذاره کسددی جز اون دختر جوونی که  ل 
  ده بهمون و با نگاه من سر برمیگردونه دمتوجه گلی که من کاشتم نشه...

 
 چیزن مینواستی بگی؟؟؟ -
 

 هیار میینم اگه بتونم کلمه ها رو ا  تو این بلبشون بهنم پیدا بینم...و من شا
 

 کمی من من میینم تا بتونم  بونم و کلمات و حسمو پیدا کنم...
 
 خوا... خواستم بگم... -
 

 نفس عمیقی مییشم... چقدر طا ت فرسا شده حرن  دن...
 

 چشم میبندم... و تو گوش چسبیده به لبمت فوت میینم...
 
 ممنون... -
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سوند  سمعت ر ضوران به مو عت به  لر ون بود... اما مرات   در دانیمو ا  ح
 گویا...

 
که این نگاه مهربون و خوشددحال و عمیگ تر ا یانوس ها رو دوخته تو چشددمان 

 ا  خجالت لبریزم...
 

و دسددت راسددتت که میشددینه جایی بین گوش و گردنت... و این بار اون ل  
 .میگزه و چشم میبنده..

 
 و من احمگ ترین  ن دنیا شاید باشم تو برخورد با یه مرد...

 
سددر میذارم رو پاهت... پاهام ا   انو به پایین آویزون میشددن ا  و دسددته ن 
مبل...شیم کمی  لمبت میشه همسایه ن دیوار به دیوار گوشم... صدان  ار و 

  ور میاد...
 

ب ه تو شیم اونی خیلی نمیشه مطمئن  دلم غنج میره... باور نیردنیه حضور یه
 بود که خودش تمام و کمال بزرگ شده...

 
سم... جیغت  شو ا  رون لباس گرمت می *و* شیم صورتمو می رخونم و 
شه ا  اینیه  شیم عادت نیرده... خجالت میی ضور این  در میاد... هنو  به ح

 دیگه توجه جل  میینه...
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وا ش کردن نی نی توشم کالفه ا  چپ و راست دست گذاشتنان من روش و ن

 میشه گاهی...
 

و ا  ن ر من این شیم ییی ا  بی بدیل ترین من ره هاییه که آدم میتونه به چشم 
 ببینه...

 
 حتی اگه به واسطه ن  یاد دیده شدن  یادن عادن به ن ر بیاد...

 
 درست مثل بارون... مثل شیوفه ها و جوونه هان تا ه ن آخران اسفند و اوالن
فروردین...مثل سددالم دادن هررو  خورشددید... مثل همه ن چیزایی که ما ا  
لطف بی دریم و سددناوت اون مهربونترین خوب یاد گرفتیم ندیدنشددونو... و 

 شیرشونو به جا نیاوردنو...
 

سر  شون نه ا   ضور شک ح ستی هایی رو که بی  و در عوض خوب میبنیم کا
سر حیمتی بنل خدا که ا  بی رفیتی و ناالیقی خودم شتر او ات ا   ونه... و بی

 که شاید هرگز بهت پی نبریم...
 

با من کرد فیر  یا و کارن که  به حیمت حضددور تیمور تو این دن بد  تا ا و من 
 خواهم کرد...
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  ربونت بره خاله الهی... -
 

با کوسددنی که دسددتشدده میزنه تو سددرم و در حالی که جایی بین پهلو و کمرش 
 : نین آجی بدم میاد...جاش میینه غرغر میینه

 
 من ورش ا  بد خجاله... لپ گل انداختت که همینو میگه...

 
 دست میذارم رو گرمان بی نهایتی که دوست دارم تجربت کنم...

 
 میشه؟؟؟

 
قده دوسدددت  - ن نی ا نی  ین  نم ا ک کار  چی  من  له...  خ خه  چرا آ

 داشتنیه؟؟؟وووویییی...
 

 دندونامو فشار میدم بهم...
 

یدونم بذارم بران تعمیر  و من م نار  ماه پولی ک ید هر  با مدن این ب ه  با او
شار  دندونام... که عادتمه و تی نمیتونم ب ه ان رو گا  بگیرم نیا  دندونامو با ف

 دادنشون بهم تفمین کنم...
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شپزخونه میزنه بیرون... با  شیدنت ا  تو آ شیدنت بهتر ا  پو حنا با اون تاپز نپو
 ..یه سینی حاون سه تا چان.

 
و ما تو این فضا سه تا موجودیم که دوتامون انقده لباس پوشیدیم که  یرش پیدا 

 نیستم و یییمون اگه  بح نمییرد همین تاپ رو هم ا  تن مییند...
 
بلیل نمیرن حنا برو یه چیزن تنت کن بذار درجه این پییجا رو پایین بیاریم  -

 ه کاموا...دو تن لباس پوشیدیم... خفه شد این ب ه  یر ین هم
 

دست مییشه رو موهایی که ریشه ن  هوه ایشون  رمز میزنه و سا ه ن فرشون 
 شیالتی...

 
و من گاهی حس میینم شدداید اسددم حس من به این موها حسددادت باشدده... 

 شاید...
 

نمیتونم... خودت که میدونی من نمیتونم تو خونه لباس سنگین تن کنم...شما 
 لباساتونو خونه که گرمه... بینین
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ندیل  - باشددده   باس تنم ن من ییی  م*س*تونو تو کوره ن آتیت سددر کنم ل
میبندم... این بی اره ام که تا لباس درمیاره کمر درد هالکت میینه... دیدن که 

 عزیز میگفت ب ه تو شمیت  لنج میینه انگار...
 
 ر کردن؟؟؟با نو  انگشتت سرمو هل میده: خرافته بابا... باو -
 
هی م نیسددت... درمورد روح حرن نزده که... سددردش میشدده نی نیم... تا ه  -

 اتفاق به این م*س*تندن؟؟؟ مامانت ابیت میشه کوچولون خشدلم...
 

 صورتشو جمب میینه ا  لحن ب گونه ن جمله ن آخرم...
 
شنه درو ا  جا کنده این  - ستگار پا سالته... خوا ا ه تجمب کن بینیم بابا... هزار

داره لوس میشه...نی نیم نی نیم... تو عرضه داشتی االن باید ب ه ارسالنو پیت 
 پیت مییردن تو ب*غ*لت...

 
 ا  فیر این ییی هم میشه دل داد... ب ه... ارسالن...

 
دماغمو چین میدمو برو بابان  یر لبی نثارش میینم... این بار کامل پشدددت 

 مده ا  دستم کالفهد مشغول میشم...بهت میینم و با خواهر اده ن هنو  نیو
 

 ضربه ن محیمی مینوره پشتم و آخمو در میاره...
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 بلند شو بشین ببینم... دیونم کردن... -
 

شدن؟؟؟ چته چی  شی  برمیگردم: این هاوش چی میده تو مینورن انقده وح
 مینوان؟؟؟

 
 جواب... -
 

شینم: آها... اونو ت االن  یادن نرفتی تو جلد خانواده  ن داماد؟؟؟ یه رو و می
سط  شتی ا  و صلت میزدم به نریمانا دا شتم و سه اینیه دا شمال یادم میاد وا تو 

 دو شقم مییردن... حاال چی شده شدن سفیر ارسالن جونت؟؟؟
 
ارسالند جونز ییی دیگست که ا   ضا دیوار هاشاشم بلند ساخته طرن...  -

 من صاحاب دارم...
 

دنیاسددت واسدده اونی که برات تره که هیچ  چشددم غره ام بی اعتبارترین حرکت
 یونجه ام خرد نمیینه...

 
 یعنی جوابت نه ست دیگه... -
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 و جواب من هرگز نه نیست به مردن که آرامت میده...
 

 حمایت میینه... ن
 

 گرانی جرخ میینه...
 

 مردونگی میشماره کرور کرور...
 

 اما یه آره ن تمام و کمال هم نیست...
 

 د هستم؟؟؟ به دردش مینورم؟؟؟من مال این مر
 
چیه نفس... تو خودتم نمیدونی با خودت چند چندن؟؟؟ بابا ما هربار فقط  -

شتر ا  این نمیتونیم پیت بریم... باألخره تا کی  سیم... بی ضیه میر به این جان  
 مینوان اینطورن باشی آخه... تیلیفتو با دلت یه سره کن دیگه...

 
 رو ب*غ*ل کردمه و فیرم به ترسم... به دردم...نگاهم به انگشتان همدیگه 

 
شیمت اجا ه  ستم... تا جایی که  شینه رو د شده ن ترانه می ستان کمی تپل  د
میده خم میشددده... نگاهز ا  و تی حامله شدددده م لومتر شددددشددو میدو ه تو 

 چشمام...
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 چیه آجی؟؟؟ا  چی میترسی و تی میدونی و میدونم دوست دارن؟؟؟ -
 

یرم تا مجبور نباشه بران دیدن دلیل ترس من تو چشمام بیشتر سرمو صان میگ
 ا  این غلم کنه به کمرش و ب ت... با دست هلت میدم تا تییه بده...

 
 آه مییشم: خودتون میدونین...

 
حنان تا چند دیقه پیت ا  شددددت وحشددی گرن طعنه  ن به خرس گیریزلیز 

 به تن... گرسنه میاد و کنارم میشینه و تنمو مییشه
 
نفس به خدا دارن بزرگت میینی... هم به خودت هم به او بنده ن خدا غلم  -

تا ه  تا و تی نرن تو دل  ضددیه که نمی فهمی چند مرده حالجی...  میینی... 
شیلت راه حل داره... دکتر افنمیم کمیت میینه... میرن پیت یه دکتر  نان  م

 خوب...
 

 عق  مییشم خودمو...
 

 صوص ا  ما بهترونت شامه نوا ن کرده اساسی...بون ادکلنز من
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چشددمان آبیت  یادن آبین... درسددت همرنه آرامت...لحنمو آروم میینه... 
 شاید هم دلم رو... غاهر و باطن این دوست  یادن نقض میینن همو...

 
نمیتونم حنا... یه سر این  ضیه اونه... اگه بفهمه و بگه نه من نیستم چی؟؟؟  -

 م نمیشه بهت چیزن بگم...االنم که رو
 

نگاه عا ل اندر سفیهی میندا ه بهم... ابروهان باال رفته ن ترانه هم ا  گوشه ن 
 چشم  ابل روئته...

 
سر کار؟؟؟ این بدبنتی که من دیدم با  - شتی  تو وا عًا نمی فهمی یا مارو گذا

ضرم همین االن  ست بزنه؟؟؟ حا ضیه پ شگ مردیه که به خاطر این   این دو  ع
 بنویسم و امضا کنم کوچیترین اهمیتی براش نداره...

 
االن نداره... االن که داغ شده دلت ا  دورن.. دو سال دیگه چی... نه اصاًل  -

به  ول تو با این دو  عشددگ ده سددال دیگه چی...  ابل انیار نیسددت که تنت 
شه... من نمیدونم وا عًا در این شامل می سمت بزرگی ا  یه  ندگی رو   خواب  

 مورد مشیلم تا چه حده...
 

دست به سینه میشه و طلبیار... پا رون پا میندا ه... یه ابروش می سبه به فرغ 
 سرش...
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 آها... یعنی  راره این مسنره با ن تو تا ده سال دیگه طول بیشه؟؟؟ -
 

 دلگیر میشم...
 
چه خبره و چه  نه با یه نه دسددت خودم که مسددنره باشدده... اصدداًل نمیدونم -

 جورن و کی میتونم با این موضوع کنار بیام...
 
منم همینو دارم بهت میگم نفس... تا و تی شددروع نینی که نمیفهمی باید  -

سال  ست که تا هزار  شگ ه سالنیم که من دیدم انقدر عا چی کار کنی... این ار
 کنی... یتدیگه ام برات صبر کنه و پا به پات بیاد تا بتونی مثل یه آدم همراه

 
 فهمید دلم گرفت اما اهمیت نداد...

 
میدونم حوصددلت سددر رفته ا  من من کردنا من... ا  با دسددت پس  دن و با پا 

 پیت کشیدنام...
 
به هر حال حقشدده که بدونه وارد چه جور  ندگی ان میشدده.. مشددیل منم  -

 چیزن نیست که بینم تو بوق و فوت کنم توش...
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سالن اول و حگ باتو... تمام و کم - ال... اما میدونی لپ کالم چیه؟؟؟ تو و ار
نا تو  نه... االنم داره  مال خودش میی ید... یعنی آخرش تو رو  مال هم آخر 
مییشدده چون بهت حگ میده هنو  کمی ترس داشددته باشددی... اما تا کی؟؟؟ 
باألخره که باید وا عیتو بشددنوه... منت رن به  ور انبر دسددت بیاد ا   یر  بونت 

 ه بیرون؟؟؟ در ضمن صبرمو لبریز کنی بعید نیست خودم بهت بگما...بیش
 
 
 

خنده هان ریز ترانه و صددد من یه غا ان حنا رو منمن... اما وا عیت همینه... 
 که دوست دارم ارسالن مال من و من مال اون بشم...

 
 کوفتی نثارش میینم و گوشه شصتمو میینم تو دهنم...

 
 چی؟؟؟راست میگن... باألخره که 

 
 تا کی امرو  فردا کنم... دلز دل کندنم که ندارم...

 
 دست مییشم رو سیاهیان فرورفته...

 
اینجا  یر مردترین اسددم دنیان من اسددم نامردترین و حییمانه ترین اتفاق خدا 

 هم حک شده...
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 جوان ناکام ارس آبرنیا... فر ند تیمور....

 
 چی شد که این شد؟؟؟

 
شد که من حتی یک سم؟؟؟ چی  چی  ستم دلتنگی کنم بران اون ا بار هم نتون

 شد که معنی تیمور شد انزجار؟؟؟
 

 سر رو  انوم میذارم...  مین خشیه ... اما به شدت سرد...
 

یه لح ه ن احمقانه رو میگذرونم... با این فیر که بشددینم رون کولیم...اون 
ف نا گ مااًل... دیرو  ح یدم احت یادن رو ا  دسدددت م ت آب  یر و ت چیزان  

 پوستت رفته...
 

این یعنی انقده آب  یر پوستم رفته که حنا خوشحال بشه... متوجه بشه و بهت 
اشاره کنه... ارسالنم با این حرن مینم بشه و بعدش چشماش برق بزنه و برام 

 تک ابرو بندا ه باال...
 

بارمون دلیلت  تایی و ییی دو  نایی دو که این بیرون رفت یعنی چی مثاًل؟؟؟ 
 وده؟؟؟ب
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 سرده... اما...

 
 دست رون تاریخ مییشم...

 
یه هم ین رو ن بود دیگه... تو درمانگاه چشددم با  کردم... وحشددی شددده 
بودم... یه دیوونه ن وا عی... چه سددروصدددایی راه انداختم... اومدم اینجا... 
ست میدادم... ندادم... تا  صحنه ان بود که نباید ا  د رفتنت  یر خا  آخرین 

ش سر عموهام... نبن شونو... چه هوارن میزدم  شم... هیچ کدوم م... نمی بن
شییب جنا ه  شتم تو ت شون... اما نذا سر مادربزرگم... آخرین بارن بود که دیدم
ن برادرم باشددن... نذاشددتم... کاراشددون نمینوند باهم... کشددته بودنت که تو 

 مراسمت شرکت کنن؟؟؟
 

 دلم سنگینه... اما گریه نداره...
 

ی  برادر  دلم کاش بودن... این رو ا عج ته دادا...  ته ارسددی... بی ار تنگ
ال مم... راهنما ال م... عا ل ال م... کاش بودن... بهم میگفتی تیلیفم چیه... 
شدن؟؟؟ میدونی دلم  سیر ن شی؟؟؟ بس نی؟؟؟ این همه خوابیدن  بلند نمی

 چشماتو مینواد؟؟؟ خنده ن آخرتو؟؟؟
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سنگین... حس میینم رو هوا معلقم... احساس  هنو م صورتم خشیه و نفسم
تعلگ به هیچ جایی ندارم... پا بند نیسددتم... یه دل نیسددتم... متعهد نیسددتم... 
بهونه ان واسدده اسددیرن ندارم... اسددیرن تو جو این  مین... حس یه باد بادکو 

 دارم... یه لنگه پام...
 

 آه مییشم... بلند میگم: کاش بودن... بهت بگم؟؟؟
 

ی میشددینه رون سددنه... غریبه نیسددت... سددر باال نمیینم که ببینمت... دسددت
 مزمشو میشنومو سنگینی نگاهشو بدون اینیه  دم بردارم حمل میینم... ال م 
نیسددت فیر کنم... حنا یا ترانه جامو لو دادن... بعد ا  اینیه سددراغمو بعد ا  

شیرن گرفته و شیرن  موبایل خاموش و تلفن بی جواب خونه ا  خانم  خانم 
تو توضیحات پاور ی گفته که صدام خت داشته... دیش  تا جون داشتم گریه 

 کردم...
 

مان  ناآروم فیل گذره میشددم روح  که می عت ا  دوا ده  تو هم ین رو ن سدددا
ساعتی که برادرم تا ابد آروم  صبح آروم میگیرم...  سر ابان  ست  ترسنا ... در

اگه تا امرو  تونستم با داد و بی داد ترانه و حنا رو راضی  شده... و شیی نیست
کنم که تو هم ین رو ن نیا  به تنهایی دارمد ا  این به بعد ییی هست که نذاره 

 تو هیچ رو ن تنها باشم... اینو میونم و بهت ایمان دارم...
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ند  نه... بل ندم میی با ومو بل ندا ه  یر  یاد و دسدددت می بی سددالم و بی کالم م
میشددم... بلندم میینه... مثل یه گونی سددی   مینی... جلوش سددر به  یر ن

 میشم... کولیم به دست دیگشه...
 
 مینوام بمونم... -
 

 با ومو ول میینه... دستی به چونت مییشه و دوروبرو نگاه میینه...
 
چی کارت کنم؟؟؟ سددرده  مین.. .با این وضددعیت مینوان اینجا رو  مین  -

 ن... مریض میشی.. دل درد یگیرن نفس...بشینی؟؟؟ ینه  می
 

باید به رو بیاره... اصدداًل اگه نیاره انگار معادله هاش بهم می ریزه... همیشدده 
 همینطوره...

 
طبگ معمول همیشدده دیرو  ا  رنه و رون  رد و چشددمان خواب آلودم فهمید 
شرمنده و خجالت  ده  شده... و هرچقدر که من ا  این بابت  شروع  که دورم 

یشم اون عادیه و هرو ت دلت مینواد بهت اشاره میینه... و من هرچقدر که م
سمجمو  انب  سه ن طبیعیه با م نمیتونم خودز  سعی میینم به خودم بگم یه ور

 کنم...
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ست من رو هم با  سرمونو د شت  شته ن ا ا یان عور پ سایه ن ندا شینه  یر  می
رون پاش... تفالم  هپنودش مییشددده... کوله رو کنارش میذاره و مینشددونتم

 بران ننشستن بی فایدست...
 
 ارسالن چی کار میینی؟؟؟ -
 
سرما  - شم... تا  شدم رو  مین تا فرشت ب چی کار می کنم... مثل احمقا پهن 

تاق  نت و ا به ت بدن  یل ن ند و ت دخ مه ن این چ ثل ه تا م ننورن... 
 خوابت...گریه هاتو کن پاشیم بریم دنبال بدبنتیمون نفس...

 
با فشار تییه میده به سینت... گاهی محبتاشم رنه کالفگی میگیرن ا   سرمو

دست کاران من... و البته لعابی ا  خشونت و یه دندگی... و ا  سر من یه شبه 
 جمله میگذره... مرد  لدر مسلک هات...

 
و این مرد ارسددالنه... مردن که شددبیه ارس نیسددت... و اردالن... و هاوش... 

 ت با وجود اینیه  ور گفتن بلده...شبیه آردا هم نیس
 

شده... و  طعًا خدا  سه نمونه آفریده  سالنه... مردن که ییی اونم وا این مرد ار
باهوشددترین بوده و هسددت که فهمیده تولید انبوه این مرد هیچ توجیه و دلیلی 
که  ما خلوت  ندارم... ا یه  حاال گر ندارم... یعنی  یه  نداره... و من امرو  گر
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شدن به یه جا و به هی ی فیر نیردن که مینوام...  سیوت که مینوام... خیره 
 مینوام...

 
میذارم سدرم بین دسدت و سدینت اسدیر بمونه و همینیه کمی هوا به ریه هام و 
کمی نور به چشمام برسه برام کافیه... این سیوت می ار ه به دیده شدن توسط 

 هرکسی...
 

که میدونه پریودم...  کار کنم  یه موضددوع و اصدداًل چی  ید  با من همین امر  
 شنصی تر و مهم ترن رو براش بگم...

 
نه »  باال سددر تو... تو این آغوش بودنز من  شدد جا...  که این یدونم ارس  م

نیسددت... اما... ارس... تو نبودنهان تو... این آغوش نرم و گرمه... ارسددی من 
مینواد نذاره اینجا حس خوبی دارم...میون ان با وها... رون این پاها... ارس 

سه این آغوش نا محرم که ثابت  شم غره نرو وا شم... چ دل درد بگیرم...بذار با
کرده محرم ترین مرد هات دنیاسددت... این آعوش حقمه ارس... نیسددت؟؟؟ 

 «هست...
 

 د یقه ها... ساعت ها... رو ها...
 

 نمیدونم چقدر تو آغوش امنتد امنیت بخیره میینم...
 



  1584 

 

 ل تو صورتم نگاه میینه... تعج  دسورن راه انداخته برا سر پایین میاره و  ل 
صورتم خیس  شته  سیاهی نزدیک... البد انت ار دا خودش تو این  هوه ایان به 

 خیس باشه و لباست خیس تر...
 

 اما من گریه هامو کردم... االن گریه ندارم... یه دل و یه نفس سنگین دارم...
 

 نشم خوبه ... سرن تیون میده: من ا  دست تو دیونه
 

دسدتاشدو میندا ه دورکمرمو همونطور که من رو پاشدم بلند میشده... مثاًل االن 
 خواست  درتشو به رخم بیشه؟؟؟ خ  باشه کشید... ان جونم  ور با و...

 
سددر پا میشددمو هنو م یه دسددتت به کمرمه... همونطور خم میشدده و کولیمو 

 برمیداره...
 
 بریم که یخ کردیم... -
 

مه دسددتمو م ما بوده... گرم گر که تو سددر گار  نه ان گار  ته... ان یگیره و راه میف
 دستت...
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و من تا ابد عزیزترینمو میذارم میون این سرما و این سیوت  جر آور ودنبالت 
راه میفتم... با دلی که هرگز سددبک ننواهد شدددد ا  حجم این درد... این درد 

  یبا...
 

 ریه نداشتم و دل سبک نیردم...به روم نمیاره که سر کار بوده و من گ
 

شهد گرما باعث  ست رو به من تن یم می شینم و بنارن در شین می ییم که تو ما
 میشه یخ وجودم با  بشه و حس کنم آب دماغم راه افتاده...

 
شت  شه... و بینیمو بین انگ شم جورن که لبنند مهمون لبهاش ب دماغمو میی

 سبابه و وسطیت بیشه...
 

 به انگشتاش میینه و صورتشو چین میده... دستشو میماله به پالتوش... نگاهی
 
 دماغو... -
 

شم...  شینت  ایم ب صندلیان بزرگ ما ست دارم برم  یر  و من حس میینم دو
ستم حس  سی رو د صورتم... نه خی شم و میگیرم جلون  ست به بینیم میی د

و ... نمیدونم تمیینم نه چیزن کف دسددتم میبینم... هاج و واج نگاهت میینم
  یافم چی میبینه که  هقه ن خندش ماشینو تیون میده...
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 شوخی کردم جوجه... -
 

 هاج و واج تر میشم...
 
 نین این جور دخترخوب... خطرناکه... -
 

انقدر سرخوشه که باورم نمیشه همین االن ا  رو اون سنگان سرد پا شده و ا  
 یه جان مملو ا  مرگ پا شده اومده...

 
شه به گونم... و من پر ا  گرما و پر و ت شو میی ست ی نگاه حیرونمو میبینه کف د

 ا  حس خواستن میشم...
 
ان جانم... چشددماشددو... اینجورن نگام نین نفس دلمو آب کردن... بابا  -

 شوخی کردم هوات عوض بشه...
 

من... نفسم... همونی که تا چند و ت پیت ا  لمس شدن توسط هم جنساش 
ود... و حاال دوست داره این دست گرم همینجا رو گونه هان سردش هم بیزار ب

 بمونه...
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یه رو ن ییی ا   که  هات...  لک  لدر مسدد نه... همون   و این مرد... ارسددال
ترسددناکان  ندگی من بود... و امرو  تو خلوت ترین جان دنیا تبدیل شددده به 

 امن ترین موجود دنیا...
 

موفگ شده هوان منو عوض کنه و حواسمو  و با ماهرانه ترین نقشه خیلی خوب
 ا  ارس پرت...

 
 کجا برم؟؟؟ -
 

 شونه میندا م به نشون بالتیلیفی... میشد که بگم خونه... بگم تنهایی...
 

 اما نه من االن دلم دل کندن ا  اون مینواد و نه اون میذاره که من تنها باشم...
 

 سؤئچ میزنه: پس بزن بریم یه جان خوب...
 

 میینم به انت ار ییم توضیح بیشتر... میفهمه... نگاهت
 
 سورپرایز دارم برات... -
 

 و خ  کنار این مرد بودن آروم بودن خودش یه سورپرایزه بران من...
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و تی اسم سورپرایز میره رو چیزن مسلمه که توضیح بیشترن ننواهم شنید... 
 بنصوص ا  مرد باهوشی به اسم امیر ارسالن نریمان...

 
 محله ن  دیمیمون که نزدیک میشیم صبرم سرریز میشه...به 
 
 کجا داریم میریم؟؟؟ -
 

 دست چپم مهمون دست راستت میشه ...و نوا ش...
 
 بذار برسیم خودت میفهمی... -
 

 و این یعنی کاسه ن صبرم گنجایت داره یا نه مهم نیست...
 

س سر   المت میینما  کنار خانم منافی با چرخ خرید خالیت رد میشمو من با 
و اون هم با سر جوابم میده... همسایه ان که چند بارن سر موضوع هان الیی 

 باهاش تنت داشتم... بعد ا  رد کردن خواستگارن پسر کوچییت...
 

جلون در خونه ن سدددابقم متو ف میشددده... خ  حدس اینیه اینجا میاییم 
 سنت نبود... اما چرا؟؟؟
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ندارم... یعنی نمینوام یدم  هیچ فیرن  حدس بزنم... ترجیح م فیر کنم و 
 باهاش روبه رو بشم...

 
شده ن خونه میینم و میدم به اونی  شه و من نگاه خیرمو ا  در عوض  در با  می
شدن...  شده... تحرییم میینه بران پیاده  ست مردونت گم  ستم تو د که مچ د

و من  دنبالت کشددیده میشددم. .. مغزم دلت فیر کردن و حدس  دن مینواد
جهادن میینم باهاش بس ع یم که نذارم حدس بزنه... ترجیح میدم سورپرایز 

 بشم... و اینیه با غلط ا  آب دراومدن حدسم خیط نشم...
 

شده... کنار  ستم  یادتر  کلید میندا ه تو  فل و تقالهان مغز من بران فرار ا  د
ست بین دو کتفم میذاره و هلم میده... وارد حیاطی م شم که فقط گلمیره و د  ی

و گیاها وسرجاشونن و ایوون ... اما شیل همه چی عوض شده... دیوار حیاظ 
شده خونه خیلی تمیزتر و مدرن تر  شده و این باعث  سرامیک  تا آخرین نقطه 

 ا   بل به ن ر بیاد...
 

به  باد بزرگ و انباشددته ا  خاطرات مینوره  یه  نداره... اما  باد  هوا خشددیه و 
 صورتم...

 
 میینم که  ل  ده به دهن نیمه با م... نگاهت
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دستت جلو میاد و ضربه ن خیلی آروم و محتاطی با پشتت میزنه  یر چونم تا 
 دهنم بسته بشه...

 
 پشه میره توش... -
 

 دهنی رو که داره میره تا دوباره با  بمونه سفت نگه میدارم و بی حواس میگم...
 
 االن  م*س*تونه... -
 

 ن در کار نیست...یعنی این که پشه ا
 

ستمو میگیره و ا پله ها  سمون نیم خنده ن نیمه بلندن میینه... دوباره د رو به آ
یاط  خل میشددم... برعیس ح نه و دا با  میی باال میبره... در ورودن رو هم 
شده و اتاق خوابا  سالن بزرگتر  شده...  سیون داخلی خونه کامل عوض  دکورا

 عوض شده... سرویس بهداشتی هم... فقط دو تا هستن... جان آشپزخونه هم
 

در حالی که خونه رو ا  ن ر میگذرونم میرسم به ارسالن پر هیبتی که با دستان 
تو جیبی که لبه هان پالتشددو کنار  ده  یادن مجلل و اشددرافی به ن ر میاد... 
خونه ن مبلشددم به رغم تا حدن کوچیک بودن خیلی لوکس و دور به ن ر میان 
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ه این کوچییی فقط  مانی به چشددم میاد که با خونه ن اسددتاد و بران من... البت
 هاوش  یاس بشه...

 
شک  سرما و بی تحرکی خ شه به لبی که ا   شو میی ست ش شت  میاد جلو و انگ

 شده...
 
 ببین تو هی امرو  به من میگی بیا منو بنور... چیه؟؟؟ چرا ساکتی؟؟؟ -
 

 گر میگیرمو عق  مییشم...
 
 ی...من... اینجا... یعن -
 

سرمو تیون میدم که خودت ا  گیجی  سم  سؤالمو بپر و تی نمیدونم چه طور 
 درم بیار...

 
شم  ست سته... اون ییی د شتم می ای شو میذاره رو با ومو دور میزنه و پ ست یه د
میشنه رو اون ییی با وم... کمی می رخونه منو...و من با هم کمی خونه رو ا  

سرش پایین میاد و  صدان ن ر میگذرونم...  شو دارم... و البته  صدا شم  تو گو
 نبضمو...

 
 دوست دارن؟؟؟ -
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 و این خونه تا ابد مفمن امن من با خاطره هان خوب و بدش میمونه...

 
 سیبک گلوم تیون مینوره : خیلی...

 
 برم میگردونه و  یادن نزدییشم...

 
هایت نانقدر که تیونان سینشو تو اون پلیور نو  مدادن با بافتان درشت و بی 

سرو  سرمو باال بگیرم تا بتونم تفاوت  دمون که یه  شیک حس میینم... و باید 
 گردنه جبران کنم...

 
 دستاش لیز مینورنو دستامومیگیرن: مال تو...

 
 کمی نگاهت میینم... نه انگار که جمله ان شنیدم... هنو  منت رم...

 
 اما گویا ادامه نداره جملت...

 
 مال من....

 
 ؟چی مال من؟؟
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گیجیمومیفهمه... مدتهاست که ارسالن منو میفهه: این خونه رو میگم.... مال 

 توست...
 

چشمامو میبندم... تا صورت معمولی و ا  ن ر من شدیدًا خواستنیشو نبینم... 
 تا دغدغه ن بهنم ییی بشه... کمی به خودم فشار میارم...

 
 من این خونه رو فروختم... -
 
 به من... -
 
 ی دیگه...نه به یی -
 
 به دوست من که بعد سند و منتقل کرد... -
 
 چرا؟؟؟ -
 
 چون اگه خودم جلو میومدم نمی فروختیت به من... -
 
 بران چی خریدیت؟؟؟ -
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سرت کاله  - شا  سا  بفرو شد و ممین بود ب شت تموم می بران اینیه و تت دا
نه   این خوبذارن... داشتن میزدن تو سر مال... بعدم دیدم که سنته دل کندن ا

 برات...
 
 ال م نبود این کارو بینی... -
 

 میدونم که رسم نمک شناسی نیست... اما وا عًا ال م نبود این کار... نبود...
 
 ال م بود... حاالم این خونه مال توست... -
 

 صورتشو میگردم که اثرن ا  ناراحتی ببینم... اخمت مصنوعیه..
 
ندارم بران - ته االن دیگه پول  عروسددیمون جایی رو تهیه کنم... فیر کنم  الب

 مجبوریم اینجا شرع کنیم...
 

گه دارم  که من دی یان غیر م*س*تقیمشددده...  گار و اینم ییی ا  اون خواسددت
 بهشون عادت میینم...

 
 نمیتونم... اینجا مال من نیست... این خیلی  یاده... -
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ست... کمترین کاریه که میتونم انجام بدم تا بهت  - شون بدم چقدرنه نی برام  ن
 مهمی... عزیزن...

 
شونه ان میندا م ا  سر بی ارگی... این مرد با هم چیزن رو اراده کرده... و این 

 طور که بوش میاد نمینوام و نمیشه هم تو سرش نمیره...
 
 آخه... -
 
شو  - آخه نداره نفس... من این خونه رو به نیت خودت ا ت خریدم... رینتم

بهت بگم باید رفت و عوض شد... مینوام مثل همین خونه  ا  نو ساختمت که
خودت بمونی که همینجورن عاشددقت شدددم... اما گاهی باید بران موندن و 
شی... خاطره هان کهنه رو نه که فراموش  ساخته ب سرپا موندن بریزن و ا  نو 
کنی که نمیشه... بذارن یه گوشه بمونن و اجا ه بدن خاطره هان نو تو وجودت 

 بگیرن... شیل
 

حرفاشو میفهمم... چیزایین که خیلی و ته دکتر افنمی داره سعی میینه منو به 
 این نقطه برسونه...

 
نادیده  بدم که بهم نزدیک بشددده و ترسدددامو  و من دوسدددت دارم بهت اجا ه 
بگیرم...با دلم و با خودم تعارن ندارم که بودن این مردو دوسددت دارم... و این 
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شگ مدعیه ست دارم بهت میدون  مرد تو ع و میدون مینواد بران اثباتت... دو
 بدم...

 
با فیر کردن به موضددوعی که باید بهت بگم گیجی و م*س*تیز داشددتن دوباره 

 ن این خونه ا  سرم میپره... سنته گفتنت...
 
 من... -
 
 بگو... -
 

شون... میرم و رو  شم شه... بیرون میی ستا ستام هنو  تو د نگاهت میینم... د
 جلون تلویزیون میشنم... مبل

 
میره سددراغ سددیتم گرمایشددی و روشددنت میینه... معلومه که خونه آماده ن 

 آمادست... اما هنو  دست ننوردست...
 

 میاد کنارم... شونمو میگیره و برم میگردونه سمت خودش...
 
 چیه نفس؟؟؟ ناراحت شدن؟؟؟ -
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سترس یخ کردن الن ستامو که ا  ا  انوهام میذارم... تا هم  سر تیون میدم و د
 گرم بشن هم لر ششونو  ایم کنم...

 
 کاش خونه  ودتر گرم بشه که من بیشتر ا  همیشه سردمه...

 
 نه... -
 
 پس چی؟؟؟ بگو ببینم چی مینوان بگی؟؟؟ -
 
 خ ... -
 

 نفس میگیرم: گفتنت سنته برام...
 
 چرا؟؟؟ چی مینوان بگی؟؟؟ -
 
 ج کنی؟؟؟تو هنو  مینوان با من ا دوا -
 

 چشماش برق میزنه... اما ابروهاشم باال میرن...
 
ندگیمو  - هات   با جا  که مینوام این که مینوام... همین االن گفتم  مه  معلو

 شروع کنم...
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 نگاهم مییبینه و اضافه میینه: البته اگه تو بنوان... اینجا رو دوست ندارن؟؟؟

 
 مسئله این نیست... -
 
 پس چیه؟؟؟ -
 
 گفتنت برام سنته... خجالت مییشم... ییم -
 

 اونی که میاد رو صورتت  شنه نیست... یه اخم وا عیه...
 
ا  من؟؟؟ بعد این همه مدت و با این همه ماجرا تنها چیزن که بین ما نباید  -

 باشه همون خجالته نفس...
 
 چرا ناراحت میشی؟؟؟ -
 
 نشم؟؟؟ -
 
ستی که رابطه ن من باه - شه... حتی تو اولین مردن ه اش تا این حد جدن می

 با...

http://www.roman4u.ir/


 1599 ستیدر جگر خار

 
 میاد میون حرفام...

 
 اسمشو آوردن نیاوردیا... -
 

و من میدونم که به اسم سهراب نامی حساس شده... ا   بون هرکی که باشه... 
 چه برسه به من...

 
و من نمیدونم چی شددنیده ا  اون مرد که حسدداس شددده... و چی گفته که اون 

 ه بار آبتینو ببینم...راضی شده من هفته ان ی
 
 ببنشید... -
 

 خودش میفهمه که جمله ن آخرشو بلندتر ا  حد معمول گفته...
 

دسددتامو ا  بین  انوهام مییشدده بیرون... همراه یه دسددت خودش میذاره میون 
رون پاهان خودش... چونمو با همه ن پنج انگشددت دسددت دیگت میگیره و 

 خودش میینه... سرمو باال میاره... نگاهمو به  ور مال
 
سم... حاال بگو ببینم چی  - سم نف سا سم ح آخه تو که میدونی چقدر رو این ا

 مینواستی بگی؟؟؟
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 صداش مالیم و عذر خواهه... هرچند که این عذر خواهی تو جملت نباشه...

 
 مینوام چونمو بگیرم ا  دستت... نمیذاره...

 
 نفس تو چشمام نگاه کن بگو چته؟؟؟ -
 

 سنته...
 
 سنته... -
 
 بگو نفس... شرطی دارن بران ا دواجمون... -
 
نه... منی که تو رو با شددرط و شددروط بنوام یه رو  با مهیا نبودن اون شددرط  -

 دست مییشم ا  خواستنت...
 

 لبنندش عمیقه... به عمگ ترسان من شاید: پس چی...
 
 چشمامو میبندم: من مشیل دارم...-
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 چه مشیلی؟؟؟ -
 
 باهات ا دواج کنم... اما آمادگیشو ندارم... من... مینوام -
 

ست فرسنی  شم که با  میینم برق نگاهت کور میینه هر کسی رو که تو بی چ
 ایستاده...

 
آمادگی نمینواد  ربونت برم که مینوان خوشددبنت ترین مرد  مینم کنی...  -

 همه چی داریم...
 
غایفی - نه نتونم ا  پس و که این وسددط  نه من ورم اون نیسدددت...من ممی

 متوجهم میشه بر بیام...
 

چونمو ول میینه و ا  رون مبل پایین میاد و جلون پام میشددینه... حاال هر دو 
 دستم تو دستاشه و نوا ش میشه و اطمینان تزریگ میینه...

 
نفس میشده بدون خجالت حرن بزنی؟؟؟ اینجورن  سدطی  سدطی که من  -

 چیزن نمیفهمم ا  حرفات...
 

ته  و حس میینم کمی نگرانی و ترس مهمون اون و  لبت هم حرصددم گرف
 شده...



  1602 

 

 
میدونم که داره شروع میینه به فیران بینود کردن درباره ن ش  و شاید شبان 

 بدن که ا  سر گذروندم...
 

 نفسه یا آه نمیدونم... هر چیه صدا دار میاد ا  سینم بیرون...
 

این جمله ها... اما  بل ا  سددر پایین میندا م... سددنتی  یادن  یاده تو گفتن 
 اینیه بنواد در مورد اتفا ان گذشته فیر بینود کنه  بون با  میینم...

 
من شدداید نتونم اون جور که باید رضددایتتو جل  کنم... نمیدونم چقدر ولی  -

سم ا ...  شم... یعنی میتر شویی کامل با احتمااًل نتونم مثل یه  ن عادن تو  نا
 ا ...

 
شیلیه... اما امیدوارم  سرمو باال نمیگرم و نگاش نمیینم... نمیدونم االن چه 

شه و  شه... کاش دردمو تمام و کمال فهمیده با شته با ست ا  گیج با ن بردا د
 جملم تو بهنت کامل شده باشه...

 
سنتی گفتن این جمله ها برام انقدر  یاد بوده که یه  طره اشک بریزه رو گره ن 

 دستامون...
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 شه  یر پلیم... کنارم رو مبل میشینه و منو به تن مییشه...انگشت اشارشو میی
 

ب*و*سشو ا  رون مقنعه حس میینم... گرمان دستت ا  رون پالتو هم  ابل 
 لمسه...که دایره وار رو پشتم حرکت میینه...

 
سه گفتن  - شدن وا شی؟؟؟ هم ین هال    ربونت برم... چرا خجالت میی

بگی... اینم چیزیه آخه؟؟؟ خوب با این  این دوتا جمله من گفتم چی مینوان
شم کرده بودم...  شده طیعیه این حالت که من پیت بینی نامردیایی که در حقت 
چیزن نیسددت که حل نشدده... باهم حلت میینیم... با هم آسددته آسددته میریم 
سیده مینوام بهت حمله  ساله نر جلو... فیرم نین  راره مثل ب ه هان هیجده 

ا  این ا دواج رابطسددت... میریم پیت دکتر... چرا واسدده کنم و تنها خواسددتم 
مشددیل به این کوچییی انقدر خودتو عذاب میدن؟؟؟ تا و تی تو آمادگی پیدا 

 کنی صبر میینیم...
 

و خجالت آوره که من تو یه جان خلوت.. تو یه جوعاشددقانه... تو ب*غ*ل یه 
 ع حرن میزنم...مرد که هنو  محرم صد در صد نیست دارم راجب به این موضو

 
البته اضددافه کنما... من ورم ا  صددبر به ا دواج نیسددت... هرچه  ودتر عقد  -

میینیم و تو میشددی تاج سددرم و میان تو خونم... تا منم ا  نگرانی بیسددت و 
چهارساعته ن تنهایی تو دربیام... بعد با خیال راحت میشینیم به حل کردن هر 

 مشیلی که این وسط هست...
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نوا شددها که تو دسددتا و صدددان این مرد انبار شددده میگه میشدده یه خواب  و این

راحت داشددت تو این آغوش اگه تمام شدد  د شدد   نده دارن و مویه کردن و 
 دلت یه خواب آروم مینواد...

 
 
 

و کمی بعد من حس میینم و میبینم ا  گوشه ن چشمم پالتون خوش بویی رو 
 که رومو سنگین میینه...

 
 
 

 یرم و مییشمت بیرون ا  اتاق...دستشو میگ
 

عصبانی میگم: بشین سرجات تران تا کار دستمون ندادن... آخه مگه آیه اومده 
ص  خیر  شنیدن دکتر چی گفت؟؟؟ بابا الم که باید ورجه وورجه کنی؟؟؟ ن
یدونی یعنی  پایین نم مده  یادن او سددرمون دارن پزشددیی مینونی... ب ه  

 تت بذار  ندگیمونو کنیم تو رو خدا...چی؟؟؟ بفهم دو هفته مونده ا  و 
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شه... و ر به ر گیر  بم میینه و من میدونم که ناراحته عذاباییه که این اواخر میی
 دادنا و مرا بتان اطرافیان...

 
اما چاره ان نیست... اجا ه نداره جون ب شو وخودشو به خطر بندا ه... سی و 

گار... اما اجا ه نداره هشددت هفته  حمت کشددیده و این آخرا براش سددنته ان
 هدرش بده... دکتر هشدار داده که ب ه انگار عجله داره...

 
صداش کردن و باهاش حرن  صیر منه... میگه ؛ انقدر  سالن که میگه؛ تق و ار

  دن و نی نیم نی نیم راه انداختی که داره ا  بوق تو  ودتر میاد...
 

ن پسر منی یا  نعموش؟؟؟ و ا  و تی محرم شدیم اردالن گیر داده که تو خاله 
 اصاًل تو خواهر  ن منی یا  ن داداشم؟؟؟

 
شنه ن رنگی  سالن دنیا داره رو پا ضور ار سطه ن ح و من فقط میدونم که به وا

 رنگیت می رخه و بس...
 

 بر میگردم تو اتاق ب ه که داریم توش سیسمونی می ینیم...
 

سر حنا: نیفتی ا  اون باال... اونو بذار و سه خود اردالن... نگهدارن غر میزنم  ا
 ا  ترانه به اندا ه ن کافی سنت هستا...
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 چقدر غر میزنی نفس؟؟؟ -
 

 دستی تو موهان آشفته و افشونم مییشم و با چشم دنبال گیلیپسم میگردم...
 
طفلی کالفه شده انقدر بی حرکت مونده... این دو هفته ام تموم میشد راحت  -

 میشدیم هممون...
 
ید ب ه رو آره بی - که این جور چیزا رو میبینم دلم مینواد کاًل    اره... من 

 بزنم... دنبال چی میگردن؟؟؟
 

 گیلیپسم نیست...
 

براق میشددم روش: بی خود کردن... ده سدداله دارن تصددمیم میگیرن ب ه دار 
بشین یا نه... انگار مینواد فیل هوا کنه... اما جون نفس یه چند و ت صبر کن 

 حاملگی تران ار  تن هممون درآد بعدنا...بذار خستگی 
 

 دهنشو با  میینه چیزن بگه که  بل ا  اون صدان لر ون ترانه میبندتت...
 

هر دو نگاه سددریعی به هم میندا یم ... تا حنا ا  رون چهارپایه پایین بیاد یا 
خدایی میگم و میدوم سمت آشپز خونه ان که صدان ترانه ا  توش اومده... با 
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شلوارش و دیدن و ساده و  سینک وای ست به  شه... د سیخ می ضعیتت مو به تنم 
  مین  یر پاش خیسه خیسه... و همینطور صورتت...

 
 تران... -
 
 آجی... -
 
 کیسه آبت پاره شده؟؟؟ -
 

 ل  میگزه: آجی...
 

 میدوم جلو: درد دارن؟؟؟
 

 سر تیون میده: نه...
 

سیده صدا میینم... حدا ل اون بهار و ییی  و این بار من تر تر و بلندتر حنا رو 
نداره... اگه  ا   ن داداشددداش رو تو  ندگیت تجربه کرده... یعنی چی که درد 
ست... اما عالمتی  شیمت نی شده که یعنی جان ب ه دیگه تو  سه آبت پاره  کی

 به بزرگی درد رو هم نداره...
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با همه ن  ن پا به ماه ندین هام ا  حنا هم میاد و من به نتیجه میرسددم که من 
 اونی که یه خانواده ن نیمه شلوغو تجربه کرده با دست و پا ترم...

 
داد میزنم: حنا شددال منو بیار به اردالن  نه بزن... لباسددان ترانو بیار ... بدو 

 ماشینو روشن کن...
 

 نگاش میینم که تیون نمینوره...
 
 حنا چرا خشیت  ده؟؟؟ -
 

 ینه: هان؟؟؟؟گیج نگام می
 
 کوفت... -
 

شرش میزنم:  شه... در حال رفتن ت سامون تو سمت اتا ی که لبا خودم میدوم 
 حواست بهت باشه...

 
 االن که و تت نیست... دو هفته مونده... -
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برمیگردم سددمتت: میگی چی کار کنیم... بگیم بمون اون تو نیا؟؟؟ نمی بینی 
 مگه؟؟؟ کیسه آبت پاره شده...

 
خودمو سددرم میندا م... ا  حنان گیج انت ار رانندگی نیسددت و منم آدم  شددال

 رانندگی با پورشه نیستم سوئیچ ابو طیاره ن خودمو چنه میزنم...
 

ستم به پالتون خودم نرسیده که  شال و یه پالتو بران ترانه برمیدارم... هنو  د یه 
سالن شه... به دو میرم بیرون... تو  ست ترانصدان جیم ترانه بلند می ه  یر ن و د

شیمت... در حالی که سعی میینم پالتو رو تن ترانه کنم جیم میزنم: حنا بدو 
لباس بپوش و ت ترسددیدن نیسددت... به اردالنم  نه بزن... و دسددتان خودم 

 میلر ن مثل تن ترانه... هر سه ییی ا  ییی ترسیده تریم...
 

ر یاد چند سالی ا  عم یر ب*غ*لشو میگیرم میبرمت سمت در... تا آسانسور ب
من کم میشدده و یه بار دیگه صدددان جیم ترانه این بار تو راه پله میپی ه... حنا 
شه و  ساختمون میلر ه... کوشی به گوش میاد و درو چنان به هم مییوبه که کل 

 کالفه... سوار میشیم...
 
 در دسترس نیست... -
 
 دوباره بگیر... -
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 به ترانه:  رار بود بره شرکت یا دفتر خودش؟؟؟ رو میینه
 
 شرکت... آیی.. -
 

 و این آیی من و حنا رو دیوونه میینه...
 

شین میپره... دنده رو خالص  سوئیچ میزنم و ما شینن...  شت می ترانه و حنا پ
ندگی  به افتضددداح ترین ران باره روشددن میینم.... و شددروع میینم  میینم دو

ست خدا که فقط بران  ایمان عمرم... و خودم و اون د سپرم د وتان دیگه رو می
شتر  سیم... رفته رفته ناله ها و جیغان تران بی شیم و تی میر ستان ال م با بیمار

 میشه... و هنو  اردالن در دسترس نیست...
 
 حنا  نه بزن ارسالن... بگو برادرشو پیدا کنه... -
 
 باشه... -
 

 انه به گریه افتاده...باشت گریه آلوده...حنا هم ا  جیغان تر
 
 چرا گریه میینی حنا؟؟؟ و ت لوس با ن نیست... -
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ندگی  نه واسددده ران نده ن دویسدددت و شددت امواتمو م*س*تفیض میی ران
محشددرم...صدددان میالمه ن حنا رو میشددنوم... دریم ا  یه کلمه که بفهمم... 

 ن ندم...تمام حواسمو دادم به فرمون و دنده و کالج و جاده تا خودمونو به کشت
 اما شک دارم موفگ بشم...

 
باألخره میرسددیم... به نگهبان التماس میینم  نجیرو بندا ه تا  ائومو ببرم تو... 
حوصلت سر جاشه و خوب برخورد میینه... دم در ورودن ناشیانه ترین پار  
شه... ا  همون  تاریخ رو ثبت میینم... میپرم پایین... کمک میینم ترانه پیاده ب

میزنم و کمک مینوام... کاشددیی به جان حنا یه مترسددک با خودم  جا جیم
هاشددم رو منم نمی  یه  با گر کارن نمی کرد  گه  حدا ل ا آورده بودم... اون 

 رفت... خانم میانسالی میاد کمک...
 

  بل ا  اینیه چیزن بگه خودم توضیح میدم: کیسه آبت پاره شده...
 

سه میریم تو و تران میشدینه رو ویل ر... فرسدت اده میشدم پذیرش و تران میره وا
معاینه... کاران تشددییل پروندشددوانجام میدم و حنا که حاال با حضددور دکتر و 
پرستار به امنیت خاطر رسیده همه جا دنبالمه... کارم که تموم میشه برمیگردم 
همون جایی که حنا رو داده بودم دست پرستارا... سراغشو میگیرمو ترانه بدون 

ت  ل  داده باشم رفته اتاق  ایمان... عصبی میشم و داد میزنم و اینیه بهت  و
 اغهار تو ب که چرا من  بلت ندیده بودمت...
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ستانه...  شو میاره... تو بیمار سم هاو شی حنا  نه مینوره و جواب میده و ا گو
 حنا هاوشو راهنمایی میینه و من سردم شده...

 
سالن رو میبینم که دارن می سمتمون... با دیدن  دمان ا  دور هاوش و ار ان به 

یادم میفته که دلم ضددعف کردن مینواد ا  این  تا ه  محیم و هیبت مردونت 
سر گذروندم... و نگرانی بران ترانه خوره  همه ترس و هیجانی که تک و تنها ا  
شمو اولین  طره ن  سه بی طا ت می شده تو وجودم... به چند  دمیم که میر ان 

یینه سمتم... و دست با  میینه... خودمو میندا م تو اشیم جارن... دم تند م
عادل خودم بهم بنوره و اون نگهم  یه لح ه ت که  قدر محیم  ب*غ*لت... ان
داره...  بلت ا  گوشه ن چشم دستان هاوش رو هم میبینم که میرن بران به تن 

 کشیدن حنا...
 
 ارسالن... -
 
 جان ارسالن... گریه نین... ترانه کجاست؟؟؟ -
 
 ش جدا میشم اما نه کامل... فقط سرمو ا  رو سینت برمیدارم...ا 
 
یزد... اردالن  - م یم  ج مان... درد داشدددت ارسدددالن...  ی تاق  ا نت ا برد

 کجاست؟؟؟
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شن... ترس  ش ست میگیره: گریه نین عمر ارسالن... دکترا پی شیمو با کف د ا

 نداره که... اردالنم تو راه داره میاد...
 

 ... و فیر کنم تا شددنیدن یه خبر خوب نتونم کنترلت کنم: گریم ادامه داره هنو
سه بیاد برگه رو  ستن... من دادم تا بعد که اردالن میر ضا مینوا کجا بود؟؟؟ ام

 امضا کنه...
 
 میاد  ربونت برم... تصادن کرده بود... االن تو راهه... -
 

شل میینه... ترانه ن من داره ب ه به دنیا می صادن  انوهامو  ه اره خدایا نکلمه ت
به اون که به ب ت رحم کن...  بل ا  اینیه بیفتم دستان ارسالن سفت میشن 

 و فرو میرم تو ب*غ*لت...
 

عصددبی شددده: چرا اینجورن میینی نفس؟؟؟؟ گفتم کرده بود... داره میاد... 
خودش که نه...  ده بود به ماشددین یه ا  خدا بی خبر ولت نمییرد بیاد... االن 

 ال خودشم خوبه خوبه... یه خراشم برنداشته...تو راهه... ح
 

 کمیم میینه رو نیمیت کنار حنا بشینم...
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جلو پام  انو میزنه ودسددتامو میگیره و من حس میینم یه تییه یخ و انداختی تو 
 آتیت...به هاوش سالم میدم... حنا هم به ارسالن...

 
 نگاهی به حنا میندا ه و دوباره به من...

 
شیدن؟؟؟  نگا چه رنه - ساختن... تو چرا لباس نپو شون  سه خود و رویی وا

 این چه وضعشه؟؟؟؟
 

خودمو نگاه میینم... و اون راسددت میگه... موهام که ا  همه جان شددال  دن 
مه... و  نا که و فقط کمی پیین تر ا  ب*ا*س*ن که  کامواییم  یک  بیرون... تون

که انگشتام توشون سرخ شدن... کنار دمپاییان  دمپایی ال انگشتیان رو فرشی
خودم چشمم مینوره به روفرشیان حنا که حدا ل وضعیت اون ا  من بهتره... 
شه و  سالن بلند می سرش... ار شه رو  شو میی شال شه... هاوش  حدا ل پالتو تن
پالتوشو در میاره... نگاهمو می رخونمو متوجه چند جفت چشم میشم که  یر 

 . با این وضعیت و با این الو استورن که راه انداختیم طبیعیه...ن رمون دارن..
 
 هاوش بپر چند تا آبمیوه بگیر تا غت نیردن بمونن رو دستمون... -
 

 پالتو رو میپی ه دورم و لبه هاشو به هم نزدیک میینه...
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 موهام میمونن  یر پالتو و خیال من راحت میشه...
 

 جاگیر میشه و دست دور شونم میندا ه ...حنا همره هاوش میره و اون کنارم 
 
 سردت نیست؟؟؟؟ -
 

 االن فقط جان پاهام نا امنه و دلم که نگران ترانست...
 

 سرتیون میدم: نه... تو چی؟؟؟؟
 
 من کنار تو سردم نمیشه... -
 

منو می سبونه به خودش: حاال دیگه اگه وسط یه ین ال طبیعیم نشسته باشم 
 با م سردم نمیشه...

 
 رو شونت میذارم: کاش  ودتر تموم بشه ارسالن... من دارم میمیرم... سر

 
 کف دستشو میذاره رو صورتمو فشار میده به خودش...

 
مان میینن  - مه آدم  ای تو غلط میینی هم ین غلطی میینی... این ه

 دوروبریاشون باید هال  شن؟؟؟ بیا اردالنم اومد...
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ماش بلندتر و تند تر ا  راه رفتنن... بلند ا ش جدا میشددمو اردالنو میبینم که  د

 میشم و میرم جلو...
 
 نفس... -
 
 اردالن... -
 

و ترانه و ب ت نگرانی و دلبسددتگی مشددتر  ماسددت... یه وجه اشددترا  خیلی 
 خیلی بزرگ...

 
 کجاست؟؟؟ -
 

 گریه رو ا  سر میگیرم و اشاره به راهی ترانه رفته میینم:تو اتاق عمل...
 

ست اون میره شم به  د سبیده می شه دور کمر من و چ ستی گرد می تو موهاش و د
 یه تن ستبر...

 
 نفسان گرمی ا  شلی شال گوشمو گرم میینه: بسه دیگه انقدر گریه نین...
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گونمو میمالم به همون پلیور خشددیلی که حاال میدونه و تی میپوشددتت نمی 
یه پیرهن ی قه دار و تونم چشددم ا ش بردارم... بنصددوص و تی که ا   یرش 

 کراوات بیرون  ده باشن... درست مثل حاال...
 
 برو پذیرش... باهات کار دارن... -
 

 سرن تیون میده و میره...
 

 حنا و هاوش برمیگردن و من به  ور ارسالن یه پاکت آبمیوه رو خالی میینم...
 

با وهاش گرم میمونن... اما کم کم دیگه  دسددتام میون دسددتاشددو تنم میون 
ام دارن سر میشن ا  سرما... اردالن برمیگرده و کنارم میشینه و آرنج انگشتان پ

 به  انو و دست تو مو  ل میزنه به  مین ...
 

 و نگرانی نشسته تو نگاهت میگه خواهرمو دست خوب کسی سپردم...
 

کمی بعد طا ت نمیاره و میره سددراغ پرسددتارن که ا  سددمتی میاد که ما چشددم 
با اون صددحبت میینه من پرسددتارن رو میبینم که  بهت دوختیم... در حالی که

ترانه رو برده بود... ا  چشمی که به من دوخته میفهمم که خبرن ا  ترانه داره... 
ا  جا میجهم... چنان که سددرم مینوره به چونه ن ارسددالن و پالتو پنت  مین 

 میشه...
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 چی شد خانم؟؟؟ چه خبر؟؟؟ -
 
 خوب... چته دختر؟؟؟ یواش تر... خبران -
 

 نیشت با ه و من هرگز پرستارن به یاد موندنی تر ا  این پرستار ندیدم...
 
 خدایا شیرت... به دنیا اومد؟؟؟ -
 
 آره عزیزم... حال هردوشونم خوب خوبه... حاال مشتلگ منو کی میده... -
 

برمیگردم سمت ارسالنی که دست به چونه کنارم ایستاده و نگاهم میینه... بی 
یار ج قه میینم دور اخت ندن میزنم و میپرم ب*غ*لت و دسدددت حل یم نیم ب
 گردنت...

 
 ارسالن شنیدن؟؟؟ -
 

 دوباره پالتو رو میندا ه رو کمرمو محیم فشارم میده به خودش...
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آره شددنیدم ورپریده...  دن د  و پو مونو یه ورن کردن...چشددمت روشددن  -
 خاله خانم...

 
 بوق میینم ا  شنیدن کلمه ن خاله...

 
سیم  سین میینن تق شم که دارن ا شرمنده ن نگاهایی می شم و  ا ش جدا می

 احساستمو با اونی که  راره تو خوشی و غم کنارش باشم...
 

سیناس دهی رو میذاره  ستان اردالن که میره تو جیبت و نمیدونم چند تا ا و د
تو دسددتان پرسددتار و چشددماشددو چراغون میینه و  بونشددو دعا گون خواهرمو 

 ب ت...
 
 
 

تیییشو داده به چارچوب درو  ل  ل نگام میینه....سر تیون میدم... سر تیون 
میده... ا  تنسددیت خندم گرفته... مینورم خندمو تا بل نگیره... میدونه که 

 مینوام لباس عوض کنم و باید بره بیرون...
 
 ارسالن؟؟؟ -
 
 جدددددددددددون... -
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 پر ا  شیطنت و نیا ه جونت...

 
 رون لباسامو عوض کنم...برو بی -
 
 تو عوض کن... به من چی کار دارن؟؟؟ -
 
 ارسالن... تو روخدا... -
 

میاد جلو... پهلوهامو میگیره... دسددت رو سددینت میذارم... خیلی مراعاتمو 
 کرده این چند و تی که محرمت بودم ...

 
 و تمام دو ماهی رو که پیشت بودم...

 
یه   مادگی  تا و تی من آ مانت  رار شدددده  ما یدا نیردم پیت  مالو پ ندگی نر

 بمونیم... تو یه اتاق مشتر ...
 

 تا من به حضورش عادت کنم... به اینیه شبا جایی جز رو سینت خوابم نبره...
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ستاش م اله  شبا میون د ست بران عادت کردن به اینیه  و دو ماه  مان کمی نی
ورد غریف باهام برخ بشم و اون با تمام آغوشت منو پذیرایی کنه و مثل یه شیءز 

شه تا خوابم ببره... به اینیه و تی درد  ست رو موها و ابروهام بی کنه و اونقدر د
سه ن آب  شو به جان کی ستا شم گرمان د  نانگی و جابه جایی هورمونامو میی
گرم بده به شیم و کمرم ... هم همدردن کنه و هم تنمو با گرمان دستت آشنا 

 اب گرمان نفسی رو حس کردم وحشت نینم...کنه.... به اینیه و تی تو خو
 

 و به این که دستاش کم کَمک مرورکنن تنمو...
 

سنت بود  یر بار رفتن...اما دکتر افنمی خیلی حرن  د... و در نهایت  انعم 
ست دارن...  ست دارن این مرد رود که مینوان و دو کرد که اگه مینوان و دو

باید عادت کنی... باید اجا ه بدن  اگه مینوان یه  ندگی نرمال داشددته باشددید
ضور  ستن ولی ح ست نی سایی که در شه... باید بی توجهی کنی به ح کنارت با

 دارن...
 
 
 

چشماش میر*ق*صن... رو نقطه نقطه ن صورتم... تون چشمام  یاد... رون 
 لبهام بیشتر... انگشت شستشو مییشه رون لبم... نفس سنگینشو فوت میینه

شمام... با همینا  شونیم مییاره... و رون چ سه ان رون پی صورتم... ب*و* تو 
 به تن سو ن میفتم...
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  رار بود محرمترین باشم... -
 

له ن گوشددم... و  به ال که حرمت خورده  نه صددددان بمت  روح نوا ن میی
 سو ونده همه ن تنمو...

 
 هستی... -
 
 نیستم... -
 

صله م سینت میدم و کمی فا شارن به  شمام گله مند ف سعی میینم چ یگیرم... 
 باشن...

 
 مینونه... حرن نگاهمو...

 
 ماهرانه تر ا  حتی حنا مینونه...

 
 شاید ا  ارس هم...

 
 اگه محرمترینتم چرا پس جلو حنا و ترانه لباس عوض میینی جلو من نه؟؟؟ -
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 چشمان گشادمو میدو م بهت...

 
 من بهشون حسودن کنم... تک میننده: خ  چی کار کنم تو باعث میشی

 
هرگز فیر نمییردم این لحن جدن رو که اعتران به حسددد میینه رو تو خواب 

 هم ا ش بشنوم...
 
 تو جدن نیستی نه؟؟؟ -
 

 نگاه ساکتشو میدو ه بهم...
 

 و این مرد انت ار داره نگاهشو چی معنی کنم؟؟؟
 
 ارسالن؟؟؟ -
 
همه عشددوه و نا ... رحم کن  جون ارسددالن... که کشددتی ارسددالنو با این -

سباب با ن براش  سر دوندنت یه ا نفس... فرض کن یه ب ه رو که بعد ا  کلی 
خریدن... حاال کها اسددباب با ن جلو چشددمان ب سددت اجا ه نمیدن بهت 
ست و بالمه  شیلی  یر د ست بزنه... میمیره ب ه هه دیگه... بابا  ن به این خ د

و ت باید من باید خمار یه دید  دن تنت  و چپ و راسددت برام نا  میاد... اون
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باشم... گ*ن*ا*ه دارم نفس... انقدر بی انصان نباش... مگه من چی مینوام 
 ا ت؟؟؟ یه نگاهو واسه من  یاد میبینی؟؟؟

 
 من کی نا  و عشوه اومدم؟؟؟ -
 
ندارن... ریز و  - نارمی... عروسددیم خبر  که ک همین االن... هر لح ه ان 

یگیره بس که ملوس و خواسددتنی هسددتی برام... بفهم درشددت کارات جون م
 نفسی... دل و دینمو دادم به باد...

 
 
 

 و من که مجبورم جلون چشمان ا  حد ه بیرون  دش تن ب*ر*ه*ن*ه کنم...
 

و اون که دسددت تییه گاه بدن کرده و انگار که جال  ترین من ره ن عالم پیت 
 ..روشه نیت چا  داده ا  این گوش تا اون گوش.

 
 و من که سعی میینم سریب ترین معاوضه ن لباسمو انجام بدم...
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ولی  بل ا  اینیه دسددتم بره به تاپی که کنار گذاشددتم تا  یر بافتم بپوشددمد مچ 
ست دیگت که حبس  شت... و د ست گرمتر ا  همی شه میون د ستم  فل می د

 میینه تنمو...
 

اما اون دسدددت  دسدددت آ ادمو میگرم جلون تنم و سددعی میینم عق  برم...
اسیرمو میذاره رو شونه ن خودش و دستی رو که محاف ت میینه ا  دیده شدن 
برجستگیهان نشون ا   ن بودنم رو هم میگیره و ا  تنم فاصله میده و میذاره رو 

 اون ییی شونت... و دوباره حصار مییشه دورم با با وهان محیمت...
 

تی هم  ابل لمسه...خجالت حس میینم گرمان گونه هام ا  فاصله ن سی سان
داره تیشدده به ریشددم میزنه و اون اجا ه نمیده ا ش فاصددله بگیرم... ا   یر نگاه 

 هان داغت به خودش پناه میبرمو سر تو سینت  ایم میینم...
 
 ان جونم... خجالت نیت عزیز دل... -
 

وار  دسددتت ا   یر موهان بلندم رد میشدده و پوسددت تنمو میسددو ونه... دایره
 نوا ش میینه و جون به ل  من میرسه... چند سانتی فاصله میگیره ا م...

 
 نگام کن خشیلم... -
 

 خواهت نمیینه... التماس میینه...



  1626 

 

 
 ناچار دست ا  نوا ش کمرم مییشه و دست  یر چونم میذاره و باال میاره...

 
 چرا میلر ن عروسیم؟؟؟ من که کایت ندارم... -
 

شه ن لبمو و من جوابی جز لبی  شم... گو شه با دندونان نی ندارم که گزیده می
 می *و*سه و من بی اختیار لبمو ول میینم...

 
همونطور با ل  چسددبیده به گوشددده ن لبم ل  میزنه: باهام چی کار کردن 

 دختر؟؟؟ دیونه دارم میشم... خیلی مینوامت عروسک... خیلی...
 

 پیرهنت میون مشتم چنه میشه و تنم کرخت...
 
 همه کسم خیلی دوست دارم... -
 

صورت  صال ل  اون و  شه و تو نقطه ن ات شروع می شمم  شک ا  گوشه ن چ ا
 من تموم...

 
 این مرد جبران همه ن نداشته هان من نیست؟؟؟
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شه و تا رون لبم... کمی  شو میی شمم... لب شو میذاره رو گوشه ن چ ست کف د
ودش نه کمی بیشتر به خثابت میمونه و و تی عیس العمل و ترسی ا  من نمیبی

جرمت میده و  شددنه ترین با ن عالم رو شددروع میینه.... نرم و با احتیاط... 
 ماهرانه و مهربون...

 
 و من میمیرم...

 
 میمیرم و جاودانه میشم...

 
من همین امرو ... تو یه اتاق خواب پر ا  رنگین کمون و  اصددد  و شدداپر  و 

 گالن رنگی...
 

که ا  ب*و*سیده شدن توسط همسرم وحشت نمیینمد میمیرم و  تو لح ه ان
 جاودانه میشم...

 
 بدون اینیه حتی کوچیترین حرکتی بران همراهیت بینم...

 
کمی بعد اختیار ا  کفت میره و ب*و*سه هاش کمی و فقط کمی خشن تر...و 

 صدان نفساش که تند و تندتر میشن...
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شیام طعنه  ن به  شه و ا شقی رو که با طا تم طاق می سیل... طا ت نمیارم ع
 خیسی و نرمی لبهاش بهم تزریگ میینه...

 
 تقال میینم و ا ش فاصله میگیرم... کمی سنت ولم میینه...

 
ا ش فاصددله میگیرم و چنه میزنم تاپمو...  دم میذاره جلو... دسددت میگرم 
جلوش... چشدداش انبار ترسددن... ترس ا  یه حرکت اشددتباه شدداید که همه ن 

 بوریهاش رو و صبوریهام رو به باد داده باشه...ص
 

اما این وسددط هیچ اتفاق اشددتباهی ان رخ نداده... فقط هنو  من غرفیت این 
 همه خوشبنتی رو ندارم...

 
 نفسم من... -
 
 نه... االن نه ارسالن... ییم بهم فرصت بده... -
 

 دستی به کمر و دستی به چونه میبره...
 
 عزیزم... -
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 میینم... االن میام... تو برو بیرون تا بیام... داره دیرمون میشه...خواهت  -
 

 هنو  فیگورش همونه... آه صدادارن مییشه و چشماشو میبنده...
 

هام  نه... ب*و*سددده ان رون مو تاپو ا  دسددتم میگیره و تنم میی یاد جلو و  م
 میزنه...عق  گرد میینه و بی حرن میره سمت در...

 
گرده و  ل میزنه به اشددیام: ببنت نفسددم... نمی خواسددتم  بل ا  خروج برمی

 بترسونمت...
 

 و من نامردانه نمیگم که؛تنها حسی که من االن تجربه نیردم ترس بود...
 
 
 

آماده و با رنه کمی پریده و چشددمایی که معلوم نیسددت گریه کردم دل ا  آینه 
شتی سر تییه داده به پ شو بسته... با ح میینم...میرم بیرون...  شما س مبل و چ

 سنگینی نگاهم چشم با  میینه...
 
 عروسیم... -
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کمی خجالت هنو  هست بابت چند د یقه پیت که عور میون دستاش بودم ... 
شو  یر  بونم حس نیردم اما همه ن دنیا رو برام گس  سی سه که َگ و اون ب*و*

 کرده...
 

 مشغول با ن میشم...سر به  یر میندا م و با ریه نبوده ن  یر پا 
 
 بریم؟؟؟ االن و ت مال ات تموم میشه... -
 

شه مهربون اجا ه میده  سالنز همی شه و همراهم میاد... مثل ار بی حرن بلند می
اول من ا  در برم بیرون... در ماشددین و برام با  میینه و خیال راحت میینه ا  

 جاگیر شدنم...
 

شه و بعد ا  یه نگاه طوالنی به م شغول حالجی اتفاق سوار می سر به  یر و م نز 
چند دیقه  بل راه میفته... و کل راهو همین کارو تیرار میینه و هیچ بعید نیست 
صادفن  صل ت سرکت بران مداوان جراحتامون که حا به جان مال ات ترانه و پ

 مجبور بشیم بریم بیمارستان...
 
 من خوبم ارسالن... -
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را  میینه و با دسددتان سددردش دسددتان با این حرفم بعد ا  کمی تفمل دسددت د
سر  ست  گرممو میگیره...و امیدوارم این گرما بهت بفهمونه هیچ بالیی  رار نی
شارن میده و میبره به  ستامو ف شه... که د من بیاد... که به گونم همینطور هم می

 سمت لباش...
 
 ابیتت کردم؟؟؟ -
 

یشددم رم: فدان تو مو لبنند نیم بند و نه ن ضددعیفم که باعث میشدده پاداش بگی
 نفس... همه  ندگیم پیشیت یه لبنندت عزیزم... جون میذارم  یر پاهات...

 
شه و لبت خنده میدونه و با هم  شبنتی معنی میگیره و تی دلت خو و چی خو

 پاداشت میدن... با جون.. با ا  همه دارایی ها عزیزتر؟؟؟
 
 میگیرن؟؟؟ اگه خوبی... اگه  هر نیستی چرا پس چشمان  شنگتو ا م -
 

یذارم:  هر  یه م نان گر باره ب مان مرطوبت دو با دیدن چشدد گاش میینم و  ن
نیستم... من فقط... خ ... منو ببنت ارسالن... کمی کم جنبه ام بران لمس 

 این همه خوشی... خیلی دوست دارم ارسالن...
 

ماشددنو کنار مییشدده و پا رو ترمز میذاره و بی توجه به شددلوغی اون بیرون تنمو 
 مییوبه رو سینت...
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وان نفس... میشدده تو رو داشددت و احسدداس کم بود کرد؟؟؟ هالکم کردن  -

 دختر...
 
 
 
 
 

دست با  میینم و پسر کوچولون خواهر کوچولومو ب*غ*ل میگیرم... نگاه به 
 چشمان خندون نسرینی میندا م که تمام ش  کنار خواهرم مادرانه بوده...

 
تمام شدد  مرا   یه  ائو بوده و ونه ونه یه ب ه و انگا ر نه انگار که این  ن 

 رو تحمل کرده...
 

 با تمام وجود و با چشم و با  بونم تشیر میینم...
 

نگاه به صددورت کوچولوش میینم...اشددک تو چشددمام جمب میشدده و من با 
سا  سیل آ شیدًا م*س*تعد گریه ن  سر گذروندم  ساعت پیت ا   اتفا ایی که یه 

 هستم...
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ت رنه پریده ن ترانه میندا م و چشددمان اونم پره... و همین نگاهی تو صددور
 کافیه تا یه تلنگر بشه و جون اشیم جارن...

 
شده باال  شتی بهت حلقه  ست کوچولون این موجود به شارمو که د شت ا انگ
سه بیارم رو  شو... انقدر غریفه که دلم نمیاد ب*و* ست سم د میارمو می *و*

 صورتت...
 
 عزیزم... -
 
  طره اشیی که میریزه رو آستین لباس سفیدش با اون بره هان آبی... و
 

 بینی  یر گردنت میگیرم و این کوچولو بون بهشت به ارمغان آورده برامون...
 
 
 

 و خدایا شیرت که به ا ان هرچیزن که گرفتی چیزهان بهترن دادن...
 

 ت...و ببنت که انقدر ناالیقم که  فل شدم رو نداده ها و گرفته ها
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نگاهم میره پی حنا که هاوش ا  پشدت ب*غ*لت کرده و اون سدر گذاشدته رو 
سددینه ن مردونت و برادر این رو ام چونه تییه داده به موهان  رمزش... وحنا 

 که  کی میگه به ابر بهار...
 

نه و اونو تو  یه نفرهد کنار ترا به  ور خودشددو جا کرده رو تنت  که  و اردالنی 
 ن آویزون مونده ا  تنتشو داره تیون تیون میده...آغوش کشیده و پاها

 
به پهنان دل  نداخته و لبنند داره  که دسدددت دور کمر سددیمینت ا تاد  و اسدد
سیمین  ست  سته خرج این جمب کرده... و د مهربونت و پدرانه هایی که تا تون

 که رو سینه ن فراخ مرد ز مردمنششه...
 

 ه... و شک ندارم خوشبنته...و نسرینی که تداعی نامردیهاست و هنو  مینند
 

با وجود مردن که نامردانه رفته و به نامردیهاش دچار شددده... با وجود دخترن 
 که جوون مرگ شده....

 
 این  ن هنو  خوشبنته...

 
چون خوب بلده چشم به داشته هاش بدو ه و با حسرت نداشته هاشو خوردن 

 امیان چشیدن مزه ن داشته هاش رو هم ا  دست نده...
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و دستی که دور منو ب ه باهم حلقه میشه ... و ب*و*سه ان که جایی بین گونه 

 و چونم میشینه جلون این همه چشم...
 

یه نفس کوچولو... مینوام  ما...  نه: من دختر مینوا که تن میلر و و حرفی 
 رکورد بزنم... رکورد داشتن دوست داشتنی ترین  نان دنیا...

 
 ا  مرگ فرا تر هم هست که من خرج این مرد کنم؟؟؟ و آیا

 
 من جون به  ربون این مرد میینم...

 
سر این نیم  شا ده رو چی مینوان بذارن خانم خانما که  سم  میینه به ترانه: ا

 وجبی کم مونده بود دیرو  نفس من نفست بره انقدر گریه کرده بود...
 

نه که میشددینه تو نگاهم تا گریشددو کنترل و نگاه هنو  خیس ترا ...ل  میگزه 
 کنه.... و اردالن که می *و*سه موهان بیرون اومده ا  بیمارستانشو...

 
 و من بیشتر میلر م ا  اونی که حدس میزنم مینواد بگه...

 
 نفس؟؟؟ -
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 تران؟؟؟ -
 
 اجا ه میدن آجی؟؟؟ -
 
 عزیز دلم... -
 

 رو میینه به جمب:مینوایم اسمشو بذاریم ارس...
 

 ن تا ابد  ندست.. تا ابد...و ارس م
 

 و من همین االن میون با وهان مردترینم تندیس ارسمو تو آغوش دارم....
 

 خم میشم و بوش میینم و ب*و*سه میزنم به گردن  رمز شدش...
 
 عزیزترینم... عزیز ترینم... -
 
اغدار نگاه د ارسم... ببین که نیستی... ببین که نیستی و دل من تا  یام  یامت» 

به ن دار... عزیز ترینم  نده ن تلخ تر ا   هرت رون چو خیس آخرته... و خ
تلنی نا کامیت تا ابد به کامم میمونه.... اما ببین که من خوشددبنتم... ببین که 
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بد دارم  تا ا نداشددتنت چه چیزایی دارم که میتونن بنندوننم... من تورو  کنار 
 «ارس...

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز شبانگاه مینسبا تشکر از    ز

 
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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