
 مولوی یگانه نویسنده|عجیبم حال این و من رمان

 

 

 

 :سراغاز

 

 می هم روی دندان عصبی باحالتی و کرده داغ ماشین فرمان پشت بار غم عصر دران...ندارد قرار و ارام
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 و اشفتگی ینوع از سکناتش و حرکات...ساید

  به....کند می عوض دنده و میدهد فشار گاز پدال روی را پایش عصبانیت با....میکند حکایت سردرگمی

 ..زند می سرش به فکری هر...رود می فرو فکر

 

 ...است مرده دیوانه ان شهر ای بخواب راحت

 ....است مرده پایانه گوشه در گشنگی از

 ..باخبرشد پلیسی کمتر او مرگ از

 .است مرده دزدانه اندکی اما است مرده

 ...بود غوغا پارک مبال جنب

 ...است مرده مردانه قسمت در زنی دیشب گفتند

 ..رفتند دست از همه هامان معشوق

 ...است مرده افسانه و کرده شوهر فرزانه

 ...است مرده ماهانه عادت نخستین حین لیلی که کارت دنبال برو مجنون

 ...شد سقط بلبل شاخه از بکن را گل

 ..است مرده پروانه کن خاموش را شمع ان

 

 "نظری فاضل"

 

 ..داستان شروع

  باحالتی و کرده داغ ماشین فرمان پشت بار غم عصر دران...ندارد قرار و ارام

 و اشفتگی نوعی از سکناتش و حرکات...ساید می هم روی دندان عصبی

 ....میکند حکایت سردرگمی

 ....کند می عوض دنده و میدهد فشار گاز الپد روی را پایش عصبانیت با
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 ..زند می سرش به فکری هر...رود می فرو فکر به

  جوش به خونش دوباره اش چهره اوری یاد به با...افتد می خسرو یاد یکهو

 ....کند می غوغا وجودش در خشم طوفان و اید می

 خدا ای...کوبد می فرمان روی مشت ای خفه فریاد با

  می جا را دنده رساندواخرین می حداکثر به را شینما سرعت دوباره

 ..کند طی تر زود را خسرو خانه فاصله تا پیچد می فرعی خیابان داخل.اندازد

 می پرت را حواسش گهگاهی زند می شیشه به را خودش که شدیدی باران صدای

 ...کند

 زمین که بارانی به توجه بی...کند می خاموش را ماشین و چرخاند می را سوئیچ

 ..میدارد بر قدم در سمت وبه بندد می محکم را ماشین کنددر می خیس را

 پیدا نشانه به ای ضربه توتونچی فامیل روی...گرداند می چشم زنگ لیست روی

 ...دهد می فشار را زنگ دکمه زندو می کردنش

  نگاه دی سی ال صفحه به اینکه بدون...پیچد می ایفئن در خسرو اشفته صدای

 :گوید می کند

 ...نزن زنگ...نداریم اشغال اقا-

 گیرد می شدت عصبانیتش ندارد را جوابی چنین شنیدن انتظار که لقا مه

 .دارم کارت پایین بیا نیار در بازی مسخره-

 ...کوبد می خیس زمین روی را پایش خاصی ریتم با لقا مه

 وباوجود گیرد می باال را سرش شود نمی خبری خسرو از بیند می وقتی

 ...میکند نگاه طبقه وپنج سی ساختمان به بارد می که شدیدی باران

 ...اید می در صدای که است خسرو اپارتمان پنجره به حواسش هنوز

 ...رود می در سمت گیردوبه می ساختمان از ازپرا نگاهش

 ...کند می اشاره خسرو به انگشتش با
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 داری؟ خبری سروین از تو-

 را حالتش مکث کمی از بعد شده شوکه لقا مه دیدن از هنوز که خسرو

 :گوید می و دهد می تغییر

 مگه؟ چطور-

 ...افتاده اتفاقی براش مطمئنم-

 عزیزم؟؟ شدی نما خواب تو باز-

 ..گیرد می اوج دوباره صدایش

 میشم نگران میدونه چون اومده داشتهسرموقع قرار بامن هروقت سروین-

 ..تو برعکس درست

 ..وانستا بارون زیر خونه مبری بیا حاال خوب خیله-

  قدم خسرو حرف به توجه وبی میدهد تکان تاسف نشانه به سری لقا مه

 ..کند می تند ماشینش سمت به را هایش

 کشد می باال است اش شانه روی از افتادن حال در که را کتش خسرو

 :زند می داد

 میکنی؟؟ رفتار ها غریبه کجا؟چرامثله-

 .کشد می را او دست و شود می لقا مه ماشین نزدیک

 تیکه یه همون مشکلت اگه..ام غریبه باهات وقته خیلی دیگه من..کن ولم-

 ..دستت میرسه روزا همین که کاغذه

 ..میکند باز را ماشین ودر میگیرد خسرو از را نگاهش

 ...میخورد زنگ موبایلش که نشده دور متری چند هنوز

  منتظر انگار..زند می چنگ کیفش داخل از را موبایل دلهره و باترس

  دلش خسرو شماره بادیدن...بریده را امانش دلشوره..است بدی خبر شنیدن

 ...لرزد می
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 چیه؟؟-

 ..کردم پیدا و سروین دنبالم بیا بزن دور-

 ..نمیام جا هیچ تو با من-

 ..سروین خاطر به..میکنم خواهش-

 ..زند می دور و اندازد می شاگرد صندلی روی را موبایلش

 متوجه را خسرو تا زند می بوق..کند می ترمز خسرو خانه جلوی ارهدوب

 ..بکند امدنش

  را شیشه و میزند کنار گرفته را چشمانش جلوی که را خیسی موی دسته

 ...دهد می پایین

 .باال بیا-

 است ممکن که تاجایی کند می سعی که حالی در شودو می سوار خسرو

 .بنشیند نزدیکش

 :گوید می خسرو که کند یم رد را خیابان دوسه

 !کالنتری برو-

 کالنتریه؟؟ من دختر بگی خوای می اینجا؟یعنی کشوندی منو براچی-

 .گرفتنشون موسیقی تمرین موقع-

 ...ریزند می لقا مه سر روی یخ اب سطل یک که انگار

  می مچاله خودش در ناراحتی از..کند می حرکت لقا ومه شود می تند باران

 ...شود

 :گوید می لقا مه به باری سرزنش لحن با خسرو

 ..!!کوفتی استدیو یه تو برن کنم کمکشون بزار گفتم بهت چقد-

 ..داره زندگی و درس سروین بفهمی خوای نمی اینکه مثله-

 ..بکنه انتخابشو بزار-
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 من..میگم من که کردی؟؟همینی انتخاب هاتو خوشی که تو انتخاب؟مثله-

 ...ندارم باتورو بحث حوصله

 ..!نداشتی یچوقته-

  می کالنتری وارد ناگزیر! نه دلش اما رود می کالنتری سمت به هایش قدم

 ..کند می نگاه زده بغلش زیر پرئنده مشت یک که سربازی به..شود

 ..هستیم توتونچی خانواده ما-

 ..کند می اشاره اتاق به سرباز

 .سرهنگ جناب اتاق بفرمائید-

 ..رود می سروین پی مستقشم نگاهش و شود می قدم پیش لقا مه

 ..سالم-

 .برمیدارد خسرو سمت به قدمی چند شودو می بلند جایش از سرهنگ

 وکیلی؟؟ واقعا شما توتونچی اقای.علیکم سالم-

 هایش چشم شده گشاد حلقه با خورد می جا سوال این از حسابی که خسرو

 :گوید می

 ..بله-

  جرم قطعا انامحرمب کردن خلوت گفتیدکه می دخترتون به کاش ای پس

 .میشه محسوب

 دیوار از را اش تکیه هستن ساکت وبقیه رویا و سارا بیند می وقتی سروین

 ..رود می جلو وچندقدم جدامیکند

  کردیم؟؟داشتیم بدی کار ما مگه میگی؟؟ اینجوری چرا سروان جناب-

 این همه پدرمادرم تازشم..نامزدن هم ها بچه بقیه..میکردیم موسیقی تمرین

 ..میشناسن میگید که رو نامحرمایی

 ..میکند فرو سروین چشمان در را چشمانش میخ سرهنگ
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 حرف که اینجان مادرت پدر بزنی حرفی شما قرارنیست محترم خانم-

 ..بزنن

 بزرگه بس از کردی تعریف شما که جرمی دایره این تو بابا ای:خسرو

 ..دیگه جوونن...میگیریم جا ما همه

 ..کردیم می موسیقی تمرین فقط ما بخدا:پریسا

 بازداشتنین هشتاتون هر بزنه حرف شماها از هرکدوم دیگه یکبار فقط اگه-

 جوونن..کنین گذشت رو دفعه ای شما حاال:لقا مه

 ..نشیند می چرمش صندلی وروی زند می پوزخندی سرهنگ

  تجربه براشون جوونا ای باید کی گذشت؟؟دیگه هرسری..گذشت..گذشت-

 بشه؟؟

 ..میکند نگاه سرباز به و میکشد سپیدش های ریش روی دستی

 ..برن کن ازادشون-

***** 

 وباچشمانش ایستاده میز پشت که صفری سرباز از را ساعتم و گوشی

 ...گیرم می چراند می سگ

 ..گیرم می رادستم گیتارم وکیف میکنم خداحافظی ها بچه از

 گیتار کیف میکند صحبت تلفن وبا ایستاده باران زیر که همانطوری بابا اما

 ...بابابمانم پیش باید امشب اینکه یعنی این...میگیرد دستم از را

 باران وزیر میکند اشاره من به سرش استبا تلفن شدن تمام منتظر که مامان

 :گوید ومی

 ..میام میگیرم سازتو الن..ماشین تو برو..میشی خیس زیربارون-

  تمام تازه تلفنش حاال که بابا دایص با که ام نگرفته فاصله قدمی چند هنوز

 ...برمیگردم مامان و بابا سمت به شده
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 شده؟؟ چیزی-

 ...من خونه میریم امشب...منه دسته سازت که میبینی..نه-

  به را دستش و فرستد می دیگرش شانه طرف به را خیسش شال مامان

 ...کند می گیتاردراز سمت

 ..من به ببینه؟؟بدش خوردنتو بمشرو که تو خونه باد...سازه این من بده-

 :گوید ومی زند می پس را لقا مه دست خسرو

 ...میگم من که همینی-

 :گوید می هردویشان به رو...نشیند می سروین چشمان در اشک باز

 ..بارون زیر...دیگه بسه-

 ...برد می ماشین سمت وبه گیرد می را لقا مه دست

 زود صبح فردا میدم قول بابا پیش برم امشب من بزار..برم قربونت الهی-

 باشه؟؟...بیام

 :گوید می عمیقی نفس از بعد کشدو می خیسم های گونه روی دستی

 ...باش خودت مراقب..باشه-

 عمو برای دو از که بابا سمت به و بوسم می هولکی هول را هایش گونه

 ...روم می میدهد تکان دست فرامرز

 ..پاشم می صورتم به اب مشت چند و کشم می عمیق تانفس چند

 قهوه چشمان....کنم می نگاه خودم به ایینه درتوی و اورم می باال را سرم

 اند شده ریخته هم در زیادی ابروهایم...رسد می نظر به فروغ بی ام ای

 ...نیست معلوم قبل مثل ام گونه های برجستگی

  یم نگاه را صورتم اجزای دقت با...بینم می ایینه در جدیدی موجود انگار

 پنج حتی گذارد نمی بردداشته را خانه تمام که فرانسوی اهنگ صدای...کنم

 ...ام کرده رامش تازه که خودی...باشد خودم به حواسم دقیقه
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  گوش بدون توانست می مگرر.. است مشروب خوردن حال در مطمئنم

 بخورد؟؟ مشروب ای قطره حتی فرانسوی انگ به دادن

 ...کنم می کم را اهنگ وصدای زماندا می ام شانه روی را حوله

 تا کند می جمع را قوایش...کوبد می میز رو محکم را شامپاینش لیوان

 ..بزند حرف بتواند

 بیداری؟؟ توهنوز....دادم می گوش چیکارکردی؟؟داشتم-

 کجاست؟؟ سروش...نبرد خوابم-

 ..نوشد می را مشروبش از دیگر جرعه یک

 ؟اد؟ می ماهم پیش اصال مگه.چمیدونم-

 یه با مقرر ساعت یه سر میای هرشب نشدی بابا؟؟خسته نیست بس-

 میخوری؟؟ مشروب اینقد همیشگی موزیک

  حرف لقا مه با شده که هم ما خاطر به نشد بار یه...معرفتی بی توخیلی-

 ..بزنی

 جلویش از را مشروبش شیشه دارم که همینطور و زنم می پوزخندی-

 :گویم ومی برمیدارم

 ونده؟؟م چیزیم مگه-

  پول براتون هرماه...گذاشتم کم چی شما برای سال ده این تو نمیدونم من-

 ...مامانت هم سروش هم تو برای هم فرستادم

  جاش اما نفرستی پول شد هرماه...نبوده تو پول محتاج هیچوقت مامان-

 بابا بگه دیکته خواست می مامان وقتی میدونی بنویسی؟؟ نامه چهارکلمه

 بگی نمیتونی میکنی دعوا مدرسه تو وقتی چی؟؟میدونی یعنی داد نان

 یعنی ان بابایی دخترا میگن چی؟؟میدونی یعنی مدرسه میارم بابامو فردا

 چی؟؟
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 ..میزنم داد و شوتینگ توی میکنم پرت محم را مشروبش شیشه

 کنی؟؟ وجب بدبختیمو وعرض طول چی؟؟برگشتی که ایران برگشتی-

 سمت به تا شود می بلند کرده پیدا رفتنش اهر روی تمرکز میکند فکر وقتی

 طرفش به...گیرد می شدت ام گریه..افتد می زمین روی که بیاید سروین

 ..میگیرم را بغلش زیر و روم می

 نمیخوری؟؟ دیگه نگفتی مگه-

 ..کند حفظ را تعادلش میکند سعی گیردو می اپن لبه از را دستش خسرو

 :گوید می بادستپاچگش

 ...میشم خوب بگیرم دوش یه...خوبه لمحا تو جون یه-

  از دور وتنها تک همیشه...ها زنده بین مرده مرده یه شده

 خورد غرورشو...رفت زود و اومد دیر...اجتماع

 ...تر پوچ دیروزش از امروزوفرداهاش..کرد

********* 

 "دو" فصل

 

 پرش که میکنم اشاره سارا به و میکوبم میز روی محکم را ای شیشه لیوان

 ...پرمیکنم نو از را لیوان که است باری پنجمین این..کند

 کند؟مگر می فرقی چه..بدهم فنا به را ام معده که بخورم اینقر خواهم می

 سپید های گرده و نشسته مسعود کنار مینا مانده؟؟ برایم هم کسی دیگر

 ..ماند می خیره دودها به نگاهم...میکند اش بینی های حفره وارد را شیشه

 ...خواند می فرا شیشه دوباره کشیدن به مرا وجودک در حسی

  رویا به توجهی هیچ وبدون میکنم طی رویارا و خودم بین فاصله چندقدم

 رویا کنار که اشامه...میکشم بیرون انگشتانش بین از را ای شیشه پایپ
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 ..حرفایم این از تر لجباز من اما..بگیرد من از را پایپ دارد سعی نشسته

 ...نیاورم یاد به را خاطرات اصال که میکشم ینقرا حداقل

 .رفتنی ها بعضی چقدزود...میشوند خاطره ادمها از بعضی زود چقر

 در دم نه ساعت ها زباله مثل هم را خاطرات از بعضی شد می کاش

 ..نمیگذرد زیادی زمان بودم نعشه وار دیوانه کخ باری اخرین از...گذاشت

 دورو حد از بیش هروقت اید می یادم..کرده لج من با دنیا است وقت خیلی

 ...شد می مانعم و گرفت می را جلویم میخوردم تاب و پیچ مشروب بر

 ...بکش شیشه کمتر بگوید نیست کسی االن؟؟حتی اما

 

 :پیچد می گوشم در سلنا دخترانه صدای

 

You got me sippin on something 

 بنوشم چیزی از کردی مجبورم

I can't compare to nothing 

 کنم اش مقایسه چیز هیچ با نمیتونم که

I bet for known I'm hoping 

 امیدوارم میبندم، شرط میدونم که چیزی سر

That after this fever I'll survive 

 بمونم زنده تب این از بعد که

I know I'm acting a bit crazy 

 میکنم رفتار ها دیوانه مثل یکم میدونم

Strung out, a little bit hazy 

 گیج یکم مضطرب،

Hand over heart, I'm praying 
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 میکنم دعا قلبم روی دستم با

That I'm gonna make it out alive 

 ببرم در به سالم جان ماجرا این از بتونم که

 

  را اهنگ چکدوناخوداگاه می لباسم روی باالخره لجوجی اشک قطره

 ...کنم می زمزمه

The bed's getting cold and you're not here 

 نیستی اینجا تو و میشه سرد داره خواب رخت

The future that we hold is so unclear 

 نامعلومه خیلی داریم که ای آینده

 

 ...بکشد نفس تا فروبرده موهایم در را سرش دوباره میکنم احساس

 دستم رهدوبا شاید تا کشم می موهایم روی را دستم باز اما نیست دانم می

 ...فروکند دستم گوشت در را هایش دندان وباشیطنت بگیرد را

 گورستان به دوباره گذشته تمام میزند زیرگوشم دوباره رویا که باچکی

 پیچد می هایم سلول تک تک در رویا صدای....میکند فرار ذهنم

 کنندس دیوونه گردش بکشی؟یه خودتو خوای می...سروین دیگه بسه-

 رفته؟؟ در دستت از وساعت المصبی این پای ساعته چند االن میدونی

 ..کوفتیو این من بده

 بیرون را دستم توی پایپ دارد وسعی میکند دراز دستم سمت به را دستش

 روی را ندارمدستم را قدرتش حتی...کنم نگاه چشمانش در توانم نمی حتی.بکشد

 من با میبینی؟میبینی..شوم دهانم به خون ورود مانع و بکشم ام بینی

 خودم حاال...بود الکلی چون داشتم تنفر پدرم از روزی چکارکردی؟من
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  ازت من چرا بپرسی ازمن تو اینکه جای به قیامت روز میگیری چقد چی؟خدایا

 داشتی؟؟ کینه ازم کنم؟؟اینقد تحمل چطور را الی خانه یه بپرسم؟؟من

 روی دستش زا و کشد می محکم دستم از را پایپ ندارد تحمل دیگر که مینا

 ...میشود ریز افتدوریز می سالن کف سرد های سرامیک

 ...میکند تر خطی خط را خرابم اعصاب ای شیشه پایپ شدن شکسته صدای

 ...زمینم به خیره همچنان ومن میچکد خون ام اشاره و شصت انگشت از

  ادمی هیچوقت من...دهد نمی سیب بی ببین ببین..کن بو را دهانم خدایا

  تنها چقدر ادمش بدون حوا یک میبینی..بچیند سیب برایم که ما نداشته

  نکرده گناهی است؟؟وقتی سخت چقدر بودن محکوم شود؟؟میدانی می

 بعضی از ادمهایت از بعضی باشی؟؟میدانی نبوئیده را سیبی وحتی باشی

  دیگر حوای یک ادم چشمانت جلوی میگذرند؟؟میدانی حواهایت از

  حوارا این...را خستگی همه ای را دلتنگی همه این میدانی میشوند؟اگر

 ....خواهد نمی ادم دیگر حوا...خواهد نمی ادم دیگر او....ببر

 ...دهد می دستور که است کیا فقط...است افتاده کار از مغزم انگار

 ...جابرو این از بلندشو...بلندشو میکن زمزمه گوشم توی دوباره

 .میکنم ورشبا هم باز اما ایت سراب این میدانم

 ...میدهم تکان را وسرم میکشم گوشم روی دستی اطمینان برای

 انگار اما...کنند بگیرندوبلندم را بازوهایم دارند سعی را وپریسا. سارا

 زرشکی مبل مخملی ولبه میزنم پس را دستانش...بگویم نه کیا صدای به نمیتوانم

 .میشوم میزنموبلند چنگ را

 ...برو تراس سمت به یدهدم فرمان که است کیا دوباره

 را اهنی تراس در...نیست گوشم در کیا صدای صداییجز هیچ....ام شده کر انگار

 سرد هوای ان مقابل در کوتاهم دامن و است هواسرد...میکنم باز بافشارکوچکی
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 احساس.ندارد گرما اما چسبانده تنم به را خودش که است مه از ای هاله مانند

  لمس را تراس دار رگه های سرامیک پایم کشده انگشتان اب اول...میکنم عریانی

  هوا وگرنه است امفتامین اثراتمت دانم می...شوم مطمئن ها ان سردی از تا میکنم

 باصدای پریسا صدای...یکنم مچاله را خودم گیردو می لرزم...نیست سرد اینقدر

 بزار:گوید می که میرسد گوشم به ای چندکلمه وفقط شده مخلوط پیتپال از اهنگی

  ها ان روی را وسرم میکنم جمع سرد های سرامیک روی را خودم..باشد راحت

 به حداقل..کرد تحمل را ای لحظه چند میشود اما است سرد و خشک..میگذارم

 می مغزم به را خودش و برمیدارد خیز پوستم زیر صدایی اگاه ناخود..کیا خاطر

 خالی دلم یکهو..داده مادرم هب را جایش و شده خسته کیا انگار..رساند

 ...خالی از تر خالی...میشود

  که وجوابی مینویسم برایش را حرفهایم من..است کاغذ یک من دوست

  دلم ته حرفی امااالن.ام نوشته خودم که است جوابی میگیرم او از

  از تر سفید..نمیتوانم اما کاغذبنویسم روی میخواهم...میکند سنگینی

 ..است کاغذ

 مامان.میزنم صدایش چکد می سرامیک روی که اشکی قطره با همراه

 دلم مامانی..نمیکند همکاری شدهوبامن سنگین...قهرکرده بامن هم کجایی؟زبانم

 سروین بگی کنی بوسش کنی بغل دخترتو بیای کجایی؟کجایی...شده تنگ برات

 بگی نمیای چرا نداری؟مامان دوست و مامان مگه...میخوری سرما مامانی

 نمیگفتی کجاست؟؟مگه دستات مامان...شو بلند...من به بده دستتو پاشو...شوپا

  حرف باهام داشتی گله دنیا از بزن؟؟وقتی حرف شدباهام تنگ دلت وقتی همیشه

 میشکنه؟؟ ضعیفه دخترت کجایی؟نگفتی بزن؟پس

 ...هاست خاطره باغ در الود حزن گردش ازدنیا من سهم

 شانه یک...مردانه شانه یک..خواهد می شانه یک دلم...شدم خسته بود قوی از

http://www.negahdl.com/


 .....راببارم هایم تنگی دل و دهم تکیه ان بعه راحت خیال با که مردانه قوی

  وتوهم ات پشتی کوله توی میگذارند زور به را زندگی بخواهی انکه بی

  اسب یک روی مینشینی سرگردان و اواره مارکوپولوهمینطور مثل

  که ایستاد هرمکان...رفت که رفت جاوهرک باداباد وهرچه چموش

  بازی شب خیمه های عروسک مثل مجبوری فقط تو اینجا....ایستاد

  عالم توی و نیستی فکرنکند نفر یک تا...بخوری تکان تکان همش

 اینقدر گاهی پشنی کوله این...هستی زدن چرت مشغول خودت هپروت

  ان از هک هایی نخ حتی که ضعیفت های شانه روی میکند سنگینی

  شدن پاره مرز تا و ندارن را داشتنش نگه ان توان و تاب هم اویزانی

  کیش را ولبخندت کنند سکته خواهن می هایت نفس که انجا تا....میروند

  قید خواهد می دلت وقتها از بعضی...انگار همیشه برای میکنند مات و

  ان یتو اگر حتی طرف یک کنی پرت را ات کوله و بزنی را چیز همه

  ات بیچاره قلب تا بزنی بزرگ چاک یک را ات سینه.باشد شکستنی

  با الکی چقدر عمر یک بفهمد تا...کند تماشا خوب را بیرون دنیای

 ادم یک انکه یخیال به دارد پانگه سرو را ادم یک تا رفته کلنجار خودش

  از تر خوشبخت حتی...میشود زمین روی دوپای ترین خوشبخت روزی

  کمرت چگونه میداند خوب سنگین کوله این هست هرچه...یتانیابر ملکه

  وقتی..نیاید در هم جیکت که هم به بدوزد سخت را لبهایت بشکندو را

  هیچ اما میشنوی را شدنت خورد صدای و شوی می له رام ارام داری

  تو های تیکه چسباندن برای اد برنمی دیگر مارکوی هیچ دستت از کاری

 ....هم به

  کنم گریه ایندر کنم گریه و بگذارم برادرم های شانه روی را سرم خواهد می دلم

 ..دهد می عذابم و بسته را گلویم راه چرکی پردرد غده یک شوم خالی اینکه تا
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  می حامی های شانه یک دلم.بکشم بیرون را ان و بزنم چنگ خواهد می دلم

 ...سروش های شانه...خواه

 چشمانم تا میزنم پلک چندبار..میکنم باز را چشمانم برهمی هم در صدای باشنیدن

 چشمانم گوشه روی را انگشتانم..است میش و گرگ هنوز هوا...شود باز درست

  درد خوابیدن مدل یک از بدنم...میگیرد لرزم هوا سردی از...میدهم فشار

  یک پایپ دیشب است یادم اصالکجایم؟؟فقط.نمیکنم درک را حالم اصال..میکند

 می پاهایم روی و میدهم تغییر را حالتم سریع...نشد جدا دستم از هم لحظه

 دستانم..است حیاط از صدای انگار..میشنوم ناله و اه صدای هم هنوز...ایستم

 میشوم خم کمی...برمیگردم حیاط سمت به و میگیرم تراس سفید های میله رااز

  چرت میکشم که فیخفی جیغ و شوم می شوکه دیدنش از..میکنم نگاهم را پایین.

 هیچ مغزم های سلول اما اشناست اش قیافه.کند می پاره ای لحظه برای را کوچه

 که دستی با مدام و افتاده حیاط وسط...کنند نمی اسمش اوری یاد برای تالشی

  میکنم باز را تراس در....میکند ناله و مالد می را پایش شده خشک رویش خون

 اشنا ای چهرا دنبال...گردانم می اتاق تارور دور را چشمانم.میشوم اتاق وارد و

  عذابم ذهنم د که را درشتی و ریز سواالت جواب و ببرم پناه او به تا گردم می

 می هم کنار دیشب که پسری دختر هر از است خالی اتاق..بگیرم دهد می

 دور الکلی نوشیدنی خالی اصال یا پر نیمه های لیوان...بودند مست رقصیدندو

 چشمک من به ابازور کنار ویسکی پر نیمه شیشه...میخورد چشم به خانه ورتاد

 ..نیست هم خودم امادستم...نیست الکل برای مناسبی وقت االن اما...میزند

  وجدانم روی که فکرهایی این با..کنم بویش لحظه یک فقط و نخورم چیزی میدهم قول

  قدم ابازور سمت به سکیوی شیشه کردن بو قصد وبه راحت خیال با میکشد پرده

 دست جایگاهم اوری یاد با..میکشم نفس عمیق و میکنم باز را شیشه در..برمیدارم

 گوشه هیچ در هیچکس...میدهم نشان قرمز کارت ذهنم وبه خطانمیکنم پا از
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 هنوز..گذرم می ای شیشه های پایپ و الکل های شیشه میان از...نیست پذیرایی

 دسته روی که را سفیدی شنل...نیست پالتویم کیفو زا اثری اما...است سرد هوا

 حالت با...است بهتر هیچی از اما ندارد گرما..میپیچم خودم دور افتاده مبل

  قدم حیاط سمت به.جدامیکنم پایم کف از را شده خرد چیپس های تکه انزجار

 ...نشینم می زانوهایم روی و میشوم نزدیکش..برمیدارم

 خاستم می من..گرفت پلیس هارو بچه همه.بکن برام یکار یه توروخدا سروین-

  یه کیا جون..جونکیا سروین...زمین افتادم خورد پیچ پام پشتی حیاط تو بپرم

 ..بکن کاری

 ..میشود قدم پیش عقلم دفعه این اما..زند می پرسه اش حوالی در باز دلم کیا اسم گفتن از

 کسی جون به کنم کمک کسی به بخوام من..نکن کیا کیا اینقدر...ااااا-

 میشناسی؟؟ کجا از و من تو حاال..کارندارم

 تولدم؟؟ بودی اومده کیا با نمیاد یادت..دیگه بودیم باهم مهمونی تا چند تو

 .میبندد نقش ذهنم در ماندنی یاد به شب ان تصویر

 ..کرد می ترم وعاشق داد می نشان یباتر را کیا موهای رنگارنگ های نور

 نمی قطع چشمییمان ارتباط هم لحظه یک..شد حلقه کمرم ورد کیا های دست

 می گردنم سمت به را داغش های نفس و کند می زمزمه را ریحانا اهنگ...شد

 ...فرستد

 

Shine bright like a diamond 

 میدرخشی درخشان الماس یک مث

Shine bright like a diamond 

 میدرخشی درخشان الماس یک مث

Find light in the beautiful sea 
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 کن پیدا زیبا اقیانون توی رو نور

I choose to be happy 

 باشم خوشحال ک کردم اتخواب خودم

You and I, you and I 

 .. تو و من ، تو و منو

We’re like diamonds in the sky 

 میدرخشیم اسمون توی الماس مث

You’re a shooting star I see 

 دادی قرار هدفت و میبینم دارم ک ای ستاره تو

A vision of ecstasy 

 .. اومده وجد به نگاه به

When you hold me, I’m alive 

 ام سرزنده من ، میکنی بقلم ک وقتی

We’re like diamonds in the sky 

 میدرخشیم اسمون توی الماس مث

I knew that we’d become one right away 

 … روزی یه میشیم یکی هم با ک میدونستم

Oh, right away 

 شده ک شکلی هر به

At first sight I left the energy of sun rays 

 شدم خورشید انرژی بیخیال من اول نگاه همون تو

I saw the life inside your eyes 

 دیدم تو های چشم توی رو زندگی چون

 ...است داغ هنوز انگار..میکشم گردنم روی دستی اگاه ناخود

 ی؟؟نیست عدنان تو-
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 ...شکسته کنم فک پام خدا تورو سروین.چرا-

 ...زنم می ال را وشلوارش کشم استخوانیشمی پاهای روی دستی

 ..میکنه درد.خدا تورو.ااااای-

 ...میام االن واستا خوب خیله...باش اروم-

 دستگیرم استریل گاز تکه چند شاید تا میکنم رو زیرو هارا کابینت تمام

 اما.برمیدارم را استریل گاز بسته چند و میکشم بیرون را چوبی جعبه.شود

  شیشه اوری یاد با..دهد می جوالن ذهنم در فکری..نیست ساولون از خبری

 می خواب اتاق سمت به رفت غنج دلم کلی دیدنش از صبح که ویسکی

 گذارم می پایم کنار استریل گاز همراه را ویسکی شیشه...روم

 :گوید یم اندازد می ویسکی شیشه به نگاهی

 داره؟؟ درد چقد میدونی..درصده پنج و شصت شدی؟الکلش خل سروین-

 اوضاع و وضع این با که نداری زنی؟؟انتظار می داد چرا...هیییییییییییس-

 تحمل خورده یه شده؟حاال زخم چجوری ببین بیمارستان؟؟ها؟دستتو ببرمت

 ..هست ساولون ما خونه تابریم کن

  من های زخم تا بود کسی کاش...میشد خوب هم من های زخم کاش

  می قول..میشد حل الکل با هم من هتای زخم کاش...مداواکند هم را

 ...قول..قول..کنم تحمل دادم

 ...راستش دست دهم می و برمیدارم را استریل گاز از تکه یک

 فشار و استریل گاز جاش توفقط سوزه می که فکتهرچقد دوتا بین بزار اینو-

 باشه؟ بده

 ...اروم فقط.خوب خیله-

 ...چپتوبگیرباال دست حاال..عزیزمن باشه-

 سوئیچ...نیست ای چاره اما.میسوزد عدنان برای دلم.میکنم باز را شیشه در
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 ...است راه بهنترین این پس...خانه ببرمش که پیدانمیکنم را ماشینم

 دست...ارنجش روی میکنم کج را پر نیمه الکل وشیشه میزنم دریا به را دلم

 هایش دندان بین را استریل گاز جوری..فشارمیدهم دستم در هم را استشر

 ...خردشود هایش دندان است ممکن ان هر که میدهد فشار

  انسان حس اما است سر هوا..میکشم بیرون دندانهایش بین از را استریل گاز و میگذارم زمین روی را شیشه

 ...میچربد سرما احساس بر ام دوستی

 ناراحت صاحبش نیست مهم برایم...پیچیدم دورم که یشومم شنلی بیخیال

 ..گذاشت نمی جا را شنلش که بود مهم برایش اصال اگر...یانه باشد

  نا دور را جداکردهام شنل از کع سفیدی پارچه وتکه میدارم نگه راستش پای بغل بادستم را کوچکی چوب تکه

  را میدهنوپایش هم دست به دست پایش ای چهماهی های رشته گهگاهی چون...نشکسته مطمئنم..میپیچم

 ...میدهد تکان

  والتت میز پشت را کیفم و پالتو.اورم می اپارتمان داخل به و میگیرم را دستش...سرتشکرمیزند از لبخندی عدنان

 ...میکن پیدا

 :میگویم عدنان روبه و میکنم راعض هایم لباس

 ندیده؟ منو راچ ندیده؟اصال تورو اونوقت که اومد پلیس چجوری-

 نیستی؟ بازداشگاه تو حتی نارا چیه؟حاال-

 نکردن؟ پیدا مارو چجوری اومدن خونه داخل اگه که بود این منظورم نخیر-

  فازت بود معلومم.بودی ترتس تئ تئ فقط نبود هیچکی..اتاق داخل اومدم من اومد پلیس که زمانی اخه-

 که کنم بیدارت نمیتونستم.باالست

 ...اوردیم شانس تو من هدفع این.خوبه-

 ...اندازم می مبل دسته روی را پالتو...میگذارم گاز روی را جوش قهوه

  برم می فرو لباس داخل را سرم.کشم می بیرون را صدری بافت هایش لباس رگال از..میروم سروش اتاق سمت به

 .میشود بیقرار دیدنش برای دلم دوباره..میدهد را تنش بوی میکشموووهنوز عمیقی نفس و
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 ...نداشت هم را برادرم دیدن چشم حتی دنیا

 ..همین فقط..است دیگر بدبختیه تا بدبختی یک میان فاصله خوشبختی

 ..میگیرم عدنان سمت شلوار و حوله یک همراه به را صدری بافت

 !خونیه بافتت واستین شلوارت!نکشیدی گند به خونمو تا بپوش اینارو پاشو-

 ..دمکر اسر هم تورو ببخشید-

 شد؟؟ تموم تعارفاتت-

 دستی و ایستم می ایینه جلوی..روم می دستشویی سمت به و میزنم لبخندب

  را صابون صورتی قالب..شده خشک صورتم روی دیشب ارایش از اثراتی هم هنوز کشم می هایم گونه روی

 بارمیشورم چند را صورتم و برمیدارم

  را عدنان صورت اصال.نممیک منگاه عدنان به خیره و ایستم می اپن پشت

 روی را سروش میبینملبخند چشمانش جای را سروش های چشم..بینم نمی

 ..میبینم لبانش

 ....این یعنی درد.ندارم پایان و شوزم می شومینه مصنوعی های هیزم مانند

 .ممال می پایش روی پماد کمی کنمو می جدا پایش دور از را پارچه...شویم می ساولون با را هایش زخم

 ...نشیند می دلم در خوب احساس...پیجم می پایش دور را باند

  ضدعفونی را هایم زخم خواهی هست؟؟نمی من پی ام؟؟حواست کرده کمک را بندهات چگونه بینی می خدا

 کنی؟؟

 :میگویم و گیرم می جلویش را نسکافه

 کنه؟؟ بهتر حالتو که خوای می چی..داری نگه باز چشماتو تونستی شاید بخور اینو بیا-

 .زند می سیگارش به عمیقی پک گیردو می دستم از را نسکافه فنجان

 ...مسکن یه-

 ...میدهم دستش و میدارم بر اپن روی از را مسکن

 ..ایستد می و میشود بلند
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 ..گرم دمت.برم باید دیگه من-

 ...دیده ضرب وفقط..نشکسته پاتم-

 .کنم می اش همراهی رفتن برای و ایستم می در کنار

 ...دادیا حال-

 ...میکنم جدا در از را دستم و زنم می بخشی رضایت لبخند

 ...کنی می جبران... نباش نگران-

 ...اورد نمی دوام ان در چیز هیچ که ان ساخته جوری را دنیا

  ادم تنها کنی می خیال که وقتهایی حتی...خواند می خروس کپکت که هایی وقت حتی

  و بقچه داخل ای چالنده را اس همه که رنج و درد المهع یک با هستی زمین روی کوکی

  را هایت ریه دیگر اکسیزن که روزی ان.زندگی پایان منتظر..منتظری گذاشتیزیربغلت

  خفه همیشه برای اید می ات سینه از که تلوپی تاالپ صدای که روزی ان...نمیکند حمایت

  بین وقتی...کنی مزه مز گردی جوری را پرواز احساس و شوی راحت همیشه برای شودو

  به میزنی را خودت...عالمت یک شود می اتیه با خودت با تکلیفت و مانی می هوا و زمین

 را سرنوشتت تا بودن خل

  هم یک بهانه به و اغوش دو بین ات نطفه که زمانی درست..تلخ سرنوشتی..نبینی

  کنی جمع که هم را معال های کن پاک تمام اگر و شده نوشته شده بسته مسخره اغوشی

  شاید شود رو ان به رورو این از زندگیت شاید تا..کنی پاک را اش نقطه یک حتی نمیتوانی

  را صورتت غبار سرد و ملیح لبخند یک و بشکند لبهایت پلمپ

 که شود متول ای پروانه ات خنده گلبرگ الی به ال از تا..بشوید

  به رسیدن شوق از باشد وپر..ندهد دیگری بوی اسمان بوی جز رنگش صورتی بالهای

  وجود نشداز کشیده کثافت به هنوز که ها باال باال ان به...سپید های ابر به رسیدن پروازو

 گناهانشان از جایش به احساس وجز..نیست چیز هیچ مغزشان که زمین روی ادمهای

  اری...بس و شود می ترشح شهوت
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  می بیشتر داشتنش دوست از نداشتنش دوست گاهی که ان ساخته اینگونه را دنیا

 ....شود

 اینکه بدون..میخورد زنگ ایفئن که ام نگرفته فاصله در از قدمی چند هنوز

 ..کنم می قاطی باخنده را حرفم کنم نگاه ایفون صفحه به

 ببریش؟؟ نذاش وجدانت عذاب برداشتی خونه از چیزی عدنان چیه-

 ...کن باز درو..نگوسروین مزخرف-

 اند ها بچه.میکنم نگاه را ایفون دی سی ال اطمینان برای.بود راسا صدای

 ...شوم می منتظرشان و میکنم باز را در.میزنند هم کله سرو توی که

 ..نداشتیما خوری بزغاله؟تنها کیه دیگه عدنان-

 ..دلش زیر میزنم محکم

 .بود پروا عدنان سارا شو خفه-

 .که بود فروش عدنانسبزی نگفتیم ماکه خوب:پریسا

 ...میکنم پرت مینا سمت به و برمیدارم قهوه از را قاشق

 دیووونه؟؟ میزنی منو به چرا.اااا:مینا

 ..نگی چرت دیگه تو که زدمت-

 یانه؟؟ داشت چیکار عدنان میگی باالخره:رویا

 بزارین؟؟ تنها نبایددوستتونو فهمید نمی!شد چی دیشب بگین شما اول نخیر-

 :گوید می ها بچه به رو سا

 ماست؟؟ دوست دختره این ها بچه اصالمگه-

 .گفتم جدی سارا شو خفه-

 ..شد نزدیکت شد نمی که بود باال فازت اینقد جنابعالی دیشب:مینا

 کم صداشو گفت اومد اینا ساسان های همسایه از یکی اول بار:رویا

  سریع هام بچه..اومد پلیس که دومم دفعه..نگرفت جدیش ساسانم...کنین
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 .شدن جیم همیشه مثله که بغیشونم..نبیرو ریختن

 بودین؟؟ دسته کدوم جز شما اونوقت-

 ایم؟؟ دسته کدوم جز همیشه ما:پریسا

 ..پاشم می پریسا سمت شده سرد حاال که را دستم داخل فنجان

 :گوید می من به رو و کند می راباز اش مانتو های دکمه سریع

  تراس تو..بود خوب راست توی جات تو خو...بودمش خریده تازه..دیووونه-

  فرار شد می مگه تو فاز با تازشم..شده عادی براشون دیگه نیومدن که

 کرد؟؟

 .میکنم جمع را خودم و فشارمیدهم را چپم بازوی

 .خودم سرما کلی.بعله-

 ...کاشفی خانم جونت نوش:سارا

 .نزده صدا لفامی این به مرا کسی دیگر است وقت بودخیلی شده تنگ فامیل این برای دلم چقد

 چیکارمیکنی؟؟ ببینی رو کیا دوباره اگه:رویا-

 ...نمیدونم خودمم-

 ...است گرفته دلم

 ....است گرفته دلم

 ...کشم می شب کشیده پوست بر را انگشتان و روم می خانه ایوان به

 ...تاریکند رابطه های چراغ.تاریکند رابطه های چراغ

 ...کرد نخواهد معرفی افتاب به مرا کسی

 ...برد نخواه گنجشکها مهمانی به مرا سیک

 ...مردنیست بسپارپرنده خاطر به را پرواز

******* 

 "سه" فصل
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 کند می اشاره است خالی همیشه ما برای فقط انگار که میزی سمت به انگشت با سارا

 .بشینیم اونجا بریم-

 ..است حاکم کافه فضای بر مالیمی اهنگ...مینشینم و میکشم بیرون را ها صندلی از یکی

 .زند صدامی گرفتناست سفارش مشغول که را سهیل رویا

 خوبین؟؟.BLACK WHITEهای بچه برو سال به به:سهیل

  پرسد می باعشوه دهدو می تکان سرس سارا

 ولک؟؟ جنوبی؟؟خوبی بچه چطوری تو-

 شدی؟؟ پرو تو باز.زهرماررررررر:سهیل

 خبر؟؟ چه...بیخیال حاال خب:سارا

 :گویم می سارا و سهیل به رو و دممیخن پوستی زیر

 رسیدین؟؟ هم به دوتا شما باز بابا ای-

 :گوید می رویا به رو.کند می ترک خاطرش به را ارشامه رویا که دارد امید دلش در هنوز سهیل

 خانم؟؟ چطوری شما

 .رویاست طرف از واکنشی منتظر هنوز سهیل چشمان اما.گوید نمی چیزی وو است ساکت رویا

  های مهره فکرکرد سهیل که شود می اوخیره به اوردو می باال را سرش طوری حرف این شنیدن با ارشامه

 :داد ادامه سریع که کرد برانداز را او جوری و شکست گردنش

 همیشگی؟؟ همون-

 ....رود می کنار میز کنار از و اندازد می رویا به را اخر نگاه سهیل و دهد می تکان سری پریسا

 :گوید می من به رو زند می اتش را سیگارش که ورهمینط شهیاد

  و جداست هم از هاشون خونه که بابات نیست؟مامان سختت باشی؟تنهایی کسی با دانیار بعد خوای نمی-

 ..کنه ول و شرکت نمیتونه که سروشم..کارن سر همش

 !!میشن دار بچه چرا سازن نمی هم با که هایی شوهر و زن چرا نمیدونم من

 ..مثله یکی میشه نتیجش اونوقت
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 ..کنم می نگاه او به و کنم می قطع را حرفش

 منظور؟؟-

 :گوید می گیرد می را دستم کند می حس صدایم در را ناراحتی عمق که پریسا

 ... بگه خواست می فقط که نداشت منظوری بابا ای-

 مونده چیزیم دیگه مگه-

 .شوم می بلند پشتمیز از و مرو می اش زده بیرون حدقه از های چشم به ای غره چشم

  بافشار..پیچد می هایم بازو دور را ان و کشد می بیرون پریسا دست از را دستش شوم می رد که کنارش از

 ...شوم می خارج در از و کنم می جدا دستش حلقه از را دستم خفیفی

 تا است کیف داخل سرم که همینطور... است شهیاد های حرف پی حواسم هنوز

  دستم از کیفم کنم نگاهش بتوانم اینکه از قبل...میخورم کسی به پداکنم ار سوئیچ

  و خیره نگاه....بینم می را ای وچندساله بیست پسرک چشم گوشه از..افتد می

  از را کیفم...ردشد ذهنش از بدی های فکر دانم می...پاید می را سرتاپایم کثیفش

  کلفتی صدای.روم می اشینمم سمت به مخالف جهت در و میزنم چنگ زمین روی

 .میکند نخ نخ را افکارم رشته

 ...ساخته چی بابات ببین.اوه اوه-

  دستم که همانطور و افتم می نفس نفس گیردبه می را رفتنم راه جلوی انگارصدا

 ..برمیگردم صدا سمت به است ام سینه روی را

 ....کرده اخمیم چه.جونم اییییییییی-

 :گویم می دهم می فشار را دستم توی دزدگیر ترس از که همانطور و کنم می جور جمع را ام اشفته فکر

 ..بسازه هم شما برای بگم بده مامانتو شماره خوب-

 ..کرد نگاه بود زده تکیه اش و ام بی به که دوستش به ای چندثانیه

 .برمیدارد قدم سمتم به باشد شده ریز ریز یکجا غیرتش و غرور که انگار

 ...شود می پاره دلم بند شدنش نزدیک از.ترساند می شبی از بیش مرا
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 .زند می چنگ هایم بازو به دستی اما بدوم خواهم می

 کشیده سمتش به اراده بی..کشد می خودش سمت به مرا گرفته را بازویم که دستی

 ..شوم می

  دهانم اش کرده عرق بادست کندو می ترش عصبی کشم می که بلندی جیغ صدای

 ...شده پخش صورتم روی موهایم ماند نمی تقال جز راهی...بندد می را

  دهانم و بینی روی انقدر را دیگرش دست و شده حلقه ام باالتنه دور دستش یک

  به و کند می باز را دستش دو امیدی نا اوج در..کند می بیهوشم دهدتا می فشار

 ...رود می ماشینش سمت

 ؟؟کنی می زر زر خودت واسه اونجا میگی چی تو-

  می کشیده دنبالش هم شهیاد.رود می یمتش به میکندو جمع پاهایش در را توانش

 روی محکم را اش تنه باال گیرد می محکم دستش با را اش یغه که حالی در..شود

 .کوبد می فکش در پی در پی های مشت دستش با و کوبد می کاپوت

 ..ستا گردش در ارشامه به او از و پسرجوان به ارشامه از نگاهم

 .کنند می جدا دو ان از را شهیاد و اشامه دعواهستند شاهد که مردی تا سه دو

 کند می پاک را اش بینی اطراف خون دستش توی دستمال با که همینطور اشامه

 :گوید می و گیرد رامی دستم

 .کنن تعقیبت شاید نرو تنها-

 .کنارمیزند را هایم اشک شصتش با و چیچد می ام چانه دور را انگشهایش پریسا

 کنند می باز را ماشین در پریسا و مینا..کنم می صاف را ام مانتو شده مچاله یغه

 ..نشینند می ماشین داخل من همراه

 ..میکند رانندگی من پشت هم سارا و شوند می سارا و ام بی سوار هم بقیه رویاو

 ...شود می طی موسیقی بلند صدای با فقط مسیر کل

 ..نکنم هق هق کنم می سعی اما کنارمیزنم را هایم اشک گهگاهی
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 و پیچم می جوادیه سمت به بعد.میرسانم را مینا و روم می منیریه سمت اول

 ..کنم می ترمز پریسا نقلی اپارتمان جلوی کوچه و خیایابان چند از بعد

 از رگهای و شرمندگی از ای رگه که باصدایی...شود می خیره صورتم نیمرخ به

 :گوید می دارد ناراحتی

 ..شهیاد ببخشیدبخدا خدا تورو سروین

  پایین نیمه تا که را شاگرد وشیشه گذارم می شیشه باالیر کلید روی را انگشتم

 :گویم می و دهم می باال است

 ..بخیر شب-

 درخت میان جایی حیاط ته را ماشین..میکنم باز را در و زنم می را در ریموت

 ..روم می مامان ویالیی ختمانسا سمت به زنان وقدم کنم می پارک ها

 ..اندازم می نگاهی ساعتم به بچرخانم قفل در را کلید اینکه از قبل

 .شوم می شوکه ایستاده یک روی که ساعت های عقربه دیدن از

  روی دستی و میشوم خم زانوانم روی.شود می خانه وارد همراهم هم بیسی

 :گویم می ارام و قدرت کم باصدایی..کشم می پشمالواش بدن

 چیکارمیکردی؟؟ چطوری؟؟بیرون-

 اورد می بیرون را زبانش نکرده لوس برایم را خودش است روزی چند که بیسی

 ..کشد می پاهایم روی را سرش و

 ..کنم می پرت مبل روی و اورم می در را هایم کتانی

 دارم می نگه باز را یخچال در دستم با..بریزم لیوان داخل را اب ندارم حوصله

 بزرگش دستهای یکی که نشده معدهام وارد اب هنوز..میکشم سر را اب یوبطر

  از مخلوط بانگاهی و میبندم را یخچال در غیض با.گذارد می ام شانه روی را

 ..برمیگردم استرس و ترس

 ..کند می گیر غضبش از برافروخته صورت روی نگاهم ای چندلحظه
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  به صدایش که زند می دتن تند قدری به قلبش میشود عصبانی هروقت سروش

 یخچالی صدای از قلبش ضربان استکه نزدیکم انقدر..شود می شنیده وضوح به

 ...شود می شنیده بهتر زاست با که

 جوجه چنده ساعت کردی؟؟میدونی نگاه ساعتت به..قول خوش خانم به به-

 میزدی؟ها؟ پرسه خیابونا تو داشتی کی تا رنگی؟میدونی

 :میگویم و میگذارم اپن روی را اب شیشه میبندم یخچالرا در پایم با که همینطور

 .نمیزدم پرسه توخیابون-

 کمک ها بیچاره بدبخت به پشتت بودی انداخته غذا کیسه یه حتما.اهان.ااااا-

 اره؟ میکردی

 :گویم می دهم می ابروهایم به که اخیم با کشم می گردنم دور از را شالم

 ..بودم کافه.نگو چرت-

 اقاسهیل؟؟ دانچیلیکا؟؟پیش کافه حتما-

 میکنه؟؟ فرقی چه ای دیگه قبرستون هر یا دانچیلیکا حاال-

 :گوید می ای قرچه بادندان فشارمیدهدو را دستم مچ اش قوی های بادست

 ...بیرونی شب موقع این نا مه باشه اخرت و اول دفعه-

 .جدامیکنم دستش حلقه از را ودستم کنم می نثارش ای غره چشم

 ..میروم اتاق سمت به و میزنم چنگ اپن روی از را ام یدست کیف

 مغزم به و بسوزانم را مامان برگ ونستون از سیگار نخ یک خواهد می دلم

 ..اندازم می پذیرایی به نگاهی ونیمچه میکنم باز را اتاق در..برسانم

 ...کند می نگاه وی کشیدهوتی دراز کاناپه روی سروش

 بیمارستان مامان اینکه از..شوم می اتاق وارد میچرخانمو را اهنی دستگیره

 ..شود می قرص دلم است

  جعبه از را سیگار نخ دو..کشم می بیرون را پاتختی کشوی و شوم می خم
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 به گهگاهی و کشم می دست را ارایشش میز روی..نیست فندک اما..میکشم بیرون

 ..نیست فندک از خبری اما..کنم می نگاه اتاق در

 ..گذارم می تنم اسلش جیب داخل ارامی به هارا سیگار

 چشمانم با را تختش باالسر شاسی عکس شوم خارج در از اینکه از قبل

 جدید حس یک ازتجربه اما.لغزد می زیرپوستم شرمندگی کمی..میگیرم هدف

 سمت به را هایم قدم.نیست هدفش سیگار جز چیزی مغزم االن..نیست بیشتر

 .نیست هم سروش فلزی فندک اما میکشم اپن روی دستی...برمیدارم اشپزخانه

 ها کابینت گشتن حوصله اصال که بسوزانم را سیگار نخ یک دارم دوست اینقدر

 گوید می کند می احساس را تقالیم که سروش..ندارم کبریت چوب یک برای را

 میگردی؟؟ چی دنبال-

 :میگویم و میزنم دریا به را دلم

 داری؟ فندک-

 !نیای دیر بعد دفعه از بده قول خودت به....راه نش که خودسوزی من خواهر-

 :گویم می کالفگی با و میکشم دست ام کرده عرق پیشانی روی

 خیارشووووور-

 ..قاپمش می هوا توی کند برخورد ام پیشانی به فندک اینکه از قبل

 ...شو فندک به دست بعد بیاد مامان واستا حداقل..بود گفتن من از-

 خودم واکنشش از قبل و کوبم می سرش به محکم را تکه چهل رنگی کوسن

 ..میکنم قفل را در و اندازم می اتاق داخل را

 پخش اتاق تاریک فضای در را دودش و زنم می اتش را برگ ونستون سیگار

 ...میشود اشنا سیگار بانیکوتین مغزم که است باری اولین این.میکنم

 ..شوند می گم هایم سرفه پی در پی تاپک چند از بعد اما میزنم خشک سرفه چندتا

 ... شوم می غرق خاطرات زرفای در و میگیرم دستم در را قهوه فنجان
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 ...ماند خامووش توان می اینها از بیش اری...اینها از بیش

 ثابت مردگان همچون نگاهی با طوالنی ساعات توان می

 ...فنجان یک شکل در شد خیره..سیگار یک دود در شد خیره

 ..دیوار بر موهوم خطی در..قالی بر بیرنگ گلی در

 تاریکی دید و کشید یکسو را پرده خشک های پنجه با توان می

 ..را شب غلیظ

******* 

 ..گذارد می سروین دست کف قند مشت یک سروش

 ...گیرد می اسب سمت به و میگیرد انگشتانش بین را قند حبه دو سروین

  اسب سمت به میگیردو را سروین مچ و کند می بغلش پشت از سروش

 کنار را دستش میکند تالش ترسد می اسب از که سروین...کند می دراز

 ...دهد نمی اجازه سروش اما بکشد

 ...شود می چندشش کند پیدامی تماس دستش با اسب دهان وقتی

 فرو سروش حمایتگر سینه در را سرش بندد می را چشمانش که حالی در

  سروش از را خودش و کند می باز را چشمانش نیست خبری دستانش با اسب زبان دوباره تماس از وقتی..برد می

 ..میکند جدا

 زهخوشم من میدونه اینکه با میام هفته هر که من..که خورتت نمی که اسب بابا..میاره در ادایی چه نیگا..بابا ای-

 ....بخورتت نداره امکان هستی هم بدمزه توکه دیگه..نمیخورتم ام

 ..زنم می بگش شش شکم به و کنم می مشت را دستانم

 گیرد می سمتم به را اش اشاره انگشت که بگویم چیزی یخواهم م تازه هنوز

 ...کند می ترس به تظاهر و

 ...مانتوته رو بالدار سوسک یه. وااااای-

  سوسک جستجوی در هنوز...دهم می تکانش و میکشم بیرون ازتنم را مانتویم و کشم می قدرت تمام با جیغی
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 ...گذارد می سفید اسب روی و کند می بلند زمین از را من حرکت یک با که هستم

 :گویم می و گذارم می صورتم روی را هردودستم

 ..میشه چندشم...پائین بزارم مینا جون سروش-

 :کند می زمزمه ارام کشدو می ام برهنه بازوهای روی دستی

 ...ها ای خوشمزه میگم بهش کنی سرصدا اگه-

  نای به حیوون...میرفتی در که شو سواراسب بیار در مانتوتو گفتم می اگه..جوجه نبود مانتوت رو سوسک صالا

 ..نمیکنم ولت یادنگیری سواری اسب تا خوبی

 :دهد قرارمی خطاب را صفا عمو و میزند سوتی

 میای؟ صفا عمو-

 ..دهم می سروش به و کشم می گردنم دور از را شالم فاصله این در

 ام بسته باال که را بلندم وموهای میکنم اندازه سرم روی را اسپرت هکال

 ..میکنم مرتب

 ..دهد می سروش دست به را اسب افسار ایستاده سروش کنار حاال که عموصفا

 اقا بفرمائید-

 ..باش مواظبش شما.ترسه می اسب از هنوزم ما خانم سروین این عموصفا-

 ..اقا چشم-

 ..شود می اسب سوار سریع و ای حرفه حرکت یک با و شدک می اسب روی دستی سروش

  دارم که ترسی وجود با بعد اما کند می همراهی را ما متری چند صفا عمو

 ..میگیرم را افسار خودم میکم حس را سروش حضور چون

 ...شوم می تر ارام کمی حاال

 ..است اطمینان من برای بودنت..است ارامش من برای بودندت

 ..کنم می حس کنارم در ورات وقتی اصال

 ...ترسم نمی باشم هم ای افسانه سرزمین غول های شانه بر حتی
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****** 

 ..گرماست هنوز قابلمه اما است خاموش گاز زیر..برداشته را خانه پولو لوبیا بوی

 ...گذارم می دهانم در پولو لوبیا قاشق یک دارم دست در که قاشقی با

 شود می مانع مامان صدای که کنم پر را دوم قاشق خواهم می تازه

 ...گالبتون گیس نزن ناخونک-

 :میگویم و میکنم بوسش محکم و روم می سمتش به

 ..برم گفتنت گالبتون گیس اون قربون الهی-

 کجاست؟ بودین؟سروش کجارفته...خدانکنه-

  به بزنه سر یه بره خونه دم گذاشت بعدمنو کردیم سواری اسب خورده یه...سروش اسب اسطبل بودیم رفته-

 ..شرکت

 کرد؟؟ سواری اسب یا کردیم سواری اسب-

 میکند پرت را حواسم رسد می مشامم به که خیاری العاده فوق و خنک بوی

 :میگویم و برمیدارم ای تکه

 ..یادبگیری باید گفت..میکرد فرق دیگه سری این..واال بگم چی-

 ..سوارشدم و دریا به زدم و دل دیگه منم

 ...دهد می فشار را هایم شانه و زند می لبخندی

 ..بلدنباشی تو اونوقت باشیم بلد سروش و من که بده خیلی..افرین-

 را اش مشکی کتی مانتو و میکشد اش ای قلوه لبان بر را براقی قرمز رز

 ...پوشد می

 :میگویم و میکنم تعارف مامان به میگیرم پوست خیار که همینطور

 نرفتی؟ مطب چرا ؟اصالمامان میری داری کجا راستی-

 خسرو دفتر برم که نرفتم مطب امروز اره-

 :میگویم و شوم می جا جابه صندلی روی کمی
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 کنی؟؟ دعوا باش خوای می دعوا؟دوباره دوباره-

 ..کنم مشخص کوفتیو زندگی این تکلیف میرم دارم دفعه این نه-

 طالق؟؟ مامان؟؟یعنی چی یعنی-

 کنم؟؟ زندگی شباها داری انتظار پس..دیگه اره-

 میگیرد التماس جنس صدایم

 ..پشیمونه بابا خدا به..نگیرین طالق سروش منو جون مامان-

 ..میزنه صدات فرشته داره دوست چون هنوز بابا مامان

 رفت ایران از فرش فروش خاطر به ساال اون وقتی..سیاستشه از اونم-

 ....میکرد هم رو چیزا این فکر باید

 ..کرد انتخاب لذتاشو.. لذتاش و بچش و زن بین اون

 کنیم؟؟ زندگی باید کدومتون با سروش و من اونوقت مامان-

 ..خواد می کهدلتون باهرکی..دارین انتخاب حق و. رسیدین قانونی سن به وقته خیلی -

 ..سرو و من برای..راحته گفتنش این مامان-

  ناخن طورمیگیردهمین دستش توی را ماشین سوئیچ..ایستد می و میشود بلند

 :گوید می میکند فوت را اش زده الک های

 ..میشه دیر داره..برم باید دیگه من-

****** 

 :میگوید ریاحی خانم روبه و میکند جا جابه شانه روی کمی را بندکیفش

 اومده؟؟ خسرو-

 .شود می بلند جایش از سریع لقا مه صدای باشنیدن

 ...اوردن تشریف پیش دقیقه چند همین بله...توتونچی خانم سالم-

 :اندازد می پایش روی را پایش و نشیند می مشکی پرم صندلی روی

 ..اومدم من بگید بهشون-
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 ..چشم-

 ..دهد می فشار را یک شماره و برمبدارد را تلفن

 ...اوردن تشریف خانمتون توتونچی اقای-

 :گوید می لقا مه به رو و قمیگذارد را گوشی و گوید می تلفن پشت چشمی

 ...گفتن توتونچی اقای-

 :ایستد می و شود می بلند لقا مه

 ...گفتن چی میدونم-

 ...چرخاند می را خسرو اتاق دستگیره و ماند نمی ریاحی واکنش منتظر

 ...نزنی حرف کهباهام کردی دستکاریش مطمئنم..نداد راه موبایلت گرفتم تماس باهات هرچی-

 .کند می برسی را ان هچندلحظ و برمیدارد میز روی از را موبایلش خسرو

 ...گرفتن تماس باهام خیلیا-

 ..رفت یادم که نگو..داشتیم دادگاه قرار امروز ماباهم-

 ..کنه رسیدگی رو کارا و باشه وکیلمون نیازی شد قرار

 شما؟؟ وکیل یا"وکیلمون؟-

 ..میکنه کار هردومون برای داره زمانی-

 چیکارمیکنه؟؟ دقیقا من برای داره بگی میشه-

 نه؟؟ یا میدی طلالق..بگو رک..ندارن مرافعه بحثو صلهحو-

 ...گذارد گرفتهمی نظر در لقا مه برای که جایی یعنی خودش روبروی را فهوه فنجان

 .بشین بگیر-

 ..نشیند می خسرو روبروی و گذارد می میز روی را کیفش لقا مه

 ..تفاهم با بود قرارمون-

 :میگوید میزند اتش و میکشد رونبی فلزی جعبه از سیگار نخ یک که همانطور

 ..میخوره بهم مسخرت حرفای این از حالم-
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 نکردی؟ ترک مگه-

 ..بتونم شاید نباشی تو اگه-

 ...روبراهه برات چی همه نباشم من اگه..خوبه-

 میریزد جاسیگاری در را سیگار خاکستر زندو می سیگارش عمیقیبه پک

 ...فهمیدی اینو حداق که خوبه-

 ...احمق چقد من-

 ...میکردی شماری ازدواجلحظه این برای نرفته که یادت...کردی ازدواج من با که بودی احمق ازه-

 ...خوای نمی کنیحاال زندگی باهام میخواتی روزی یه...نیومدی من خونه زور به هم تو-

 ...طالق فقط.بزنیم چیزاحرف این راجب اینجا نیومدم من-

 ...مهمه امبر خیلی بچه کردم تاکید قبالنم من-

 ایستد می و میزند ای قهقهه

 ...نمیخوره بهت اصال که نیار در دلسوزو و مهربون پدرای ادای-

 ....هات خوشی دنبال بری نمیکردی ول بودن مهم هات بچه اگه

 :میکوبد میز روی و میکشد ای نعره

 .کردیم مرور دفعه هزار بلکه نه دفعه صد رو موضوع این-

 بره دیگه کشورای نمیتونه و نپیرشده چون خواست ازت بابات اره-

 بعدشم..فرشه تاجر پدرت بفروشی؟؟چرا؟؟چون فرش بری و بیفتی دنبالش

 ..موندگارشدی اونجا داشتن قبول همه و کارش اونجا بابات چون

 نیفتاده؟؟ قلم از گفتم؟؟چیزی اره؟؟درست

 ؟؟سوئد بیاید هم شما گفتم بهتون میاد یادت..مسخرست واقعا..مسخرست-

 ...کابوسه مثله بشه مربوط تو به که هرچی..میره یادم داره-

 ...وسروینیم سروش مادر پدر تو و من عمر اخر تا رویا یا کابوس-

 ...بهتره براشون جدایی که مادری پدر-
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 ..رود می لقا مه سمت به و شود می بلند خسرو

 اره؟؟ شمال بری زمانی با که بگیری طالق-

 ...نگو مزخرف-

 ...خریده ویال رشت تو برات ممیدون-

 :میزند داد و برمیگردد خسرو سمت به

 ..شناسنامته تو هنوز اسممم..باش اشته غیرت جو یه-

 ...نیست زندگیم کجای هیچ تو دیگه تو از نشونی هیچ-

 داری؟؟ پدری لیاقت هنوز مطمئنی-

 ...مالد می هم به را دستانش و میشود کفری

 ...دادگاه تو نقرارمو...نمیام سراغت دیگه-

  دستگیره روی را دستش خسرو نعره صدای که رود می خروجی در سمت به و میکند باز را اتاق در

 ...میکند خشک

 شنیدی؟؟...بیفتن زمانی مثله الشخوری دسته هامون بچه نمیزارم-

 :میزند داد و سایید می هم به را هایش دندان و میشود عصبانی

 ...دادگاه تو فقط قرار-

***** 

  لوبیا بشقاب...میزند پرسه دیگر جای است مشخص کامال حواسش اما...کشد می غذا و مینشیند نهار سرمیز

 ..کشد غذامی هم خودش و من برای و میدهد سروش دست را پولو

 ...دهد نمی نشان خوردنغذا به میلی هیچ و کند می بازی دستش تو چنگال و قاشق با فقط

 ...میکند نگاه مامان به کوبدو می میز روی را دوغش لیوام میشود کالفه حرکت این از که سروش

 شد؟؟ دعوات بابا مامان؟؟با کجاست میکنی؟؟حواست اینجوری چرا-

 میدوزد میز به را نگاهش و میزند اش چانه زیر را دستش

 ...میشه تموم چی همه دیگه هفته...نه-
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 ...میکنی ریز ریز و سروش منو کارت این با داری مامان-

 خسرو؟؟ یا کنین زندگی خواید می من با-

 ....است جواب یک منتظر فقط و میدوزد ما به را اش پرسشگرانه نگاه

 ...میشود سریعبلند و کوبد می میز روی را دستش میبیند را هردویمان سکوت وقتی

 رفت؟؟ کرد ترکتون که هستین کسی دنبال هنوزم-

 ...رود می تاقشا سمت به و میزند چنگ اپن روی از را فندکش

 ..میکنم هق هق و گذارم می میز روی را سرم

 ..میزند بیرون خانه از ندارد را کردنم گریه طاقت اگار که سروش

 ...دلگیرم ابرهای از پر اسمان من

 ....سیرم خودم از من....من از لخوری تو اگر

 ...بیمارم او ز.. زمینگیرم طبیب ان من

 ...رمنمیمی میدهم خود به زهر هرچه که

 ..شمع یک دل در اشکیم و اتش تو و من

 ...تقدیرم است وابسته تو سرنوشت به

 ....من رودم کنار در ای سوخته درخت

 ...سیرم خودم از من..من از دلخوری تو اگر

  لبخندی ماشین دیدن از...اندازم می حیاط به نگاهی نیم و زنم می کنار را پرده اول...میشوم بیدار خواب از

 ...میکنم روشن را ساز چای و میروم اشپزخانه سمت میزنمبه ضایتر ازروی

 ...میزنم هم و اندازم می لیوان داخل قند دوتا...میگذارم صبحانه میز روی را دار دسته لیوان

 ...فشارمیدهم ترمز روی را پایم قرمز چراغ دیدن با

 ..میکنم پیش و پس هارا اهنگ دفعه چن میکنم روشن را پخش

 .میدهم تکیه صندلی به و گذارم می ام پیشانی ویر را دستم

 .کند می جلب را توجهم ای مردانه صدای
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 نونست؟؟ ناراحتی؟؟قدرتو چرا-

 .میکنم نگاه ایستاده کنارم دقیقا که زانتیایی سمت به

 ..خرمگس گمشو-

 کنیم؟؟ وز وز هم با دور یه بریم..میشم خرمگستم بخوای اگه-

 میگردی؟شوهر؟؟ چی دنبال خیابون تو پات زیر انداختی خریدی قسطی ماشین-

 ...خوشگله خانم دبیات این بعیده شما از-

 ...شی پشیمون کنم کاری نزار...نیست بعید هیچی من از-

 کنی؟؟ چیکا خوای می مثال-

  نشان را سرم پشت های ماشین کالفگی میشودو زده سرهم پشت که هایی بوق خیال بی

 ..میشوم پیاده و برمیدارم اگردش سمت از را فرمان میدهدقفل

  شیشه توی محکممیکوبم را فرمان قف و کنم می دستانم قدرت قاطی دارم عصبانیت هرچه

 ...ماشینش

 ...میشوند پیاده ماشین از دوستانش و پسر

 کردی؟؟ چیکا و ماشین نیگا روانی؟؟اااااا دختره کردی چیکار-

 :گویم می و اندازم می باال ای شانه

 ...نیست بعید ازم هیچی...که گفتم-

 نزنی؟؟ دست بزرگترا وسایل به ندادن یاد بهت بابات ننه-

 ....زند می زنگ پلیس به ماست دعوای شاهد و ایستاده تر انطرف که هایی مر از یکی

  می ماشین سمت به و میزند جوان پسر کتف توی میشود پیاده انتظامی نیروی ماشن از که سربازی

 ....برتش

 میبری؟؟ منو کرده داغون و ماشین زده خانم این وانسر جناب-

 کردن تراشت چپه وقتی...میشه معلو چی همه کالنتری میریم:سرباز

 .....چی یعنی کردن اذیت میفهمی
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 میترسم؟؟ قانون از من فکردی-

 :گوید می میبندد را ماشین در که همانطور سرباز

 ختینمیندا تیکه مردم دختر به که ترسیدی می اگه...د-

... 

 جا جابه سرش روی را کالهش یکبار و اید می سمتم به دیگری سرباز

 :کند می

 ....کالنتری میریم خانم بشین-

***** 

 ...باشم مامان مطب دیگرباید ساعت نیم..دوزم می ساعت های عقربه به را نگاهم استرس با

 ...میشوم همراه سرباز با و کنم می پارک خیابان کنار را ماشینم

  وارد و دهم می تحویل نشسته صندلیفلزی روی که خانمی به را ماشین سوئیچ و مچی ساعت هولکی هول

 ...میشوم اتاق

 ...است قبلی دفعه از استرسمکمتر دفعه این...شود می باز کالنتری به پایم که است باری دومین این

 ...است مطب پی حواسم تمام اما

 ...میشود کالفه دوباره دیرکنم اگر میدانم

 :گوید می و میزند همگره به را انگشتانش دارد تن بر نظامی لباس که میانسالی تقریبا مرد

 چیه؟؟ موضوع-

 ...اقا این که بودم نشسته ماشینم تو من-

 بافی؟؟ می اراجیف چی؟چرا اقا این-

 :میزند داد و زند می رویمیز چسبانده ابرویش به اخم که سرهنگ

 ...محترم اقای کن صحبت درست...یکی خبرتونه؟؟یکی چه-

 :میدهم ادامه و میدهم تکیه صندلی پشتی به دوباره

 ...گفتن بهمتلک کرد شروع اقا این بودم نشسته ماشینم تو که همینطور ترافیک تو-
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 :کند می نگاهم خصمانه

 ...اصال من..سروان جناب میگه دروغ داره-

 ..خانم بفرمائی...بزنه حرفشو بزار باش ساکت بابا ای-

 ...ماشین شیشه تو زدم فرمون قفل با و شدم عصبانی منم-

 ...پشیماننیستم کردم که کاری از اصال و گویم می بیشتر تاکید با را اخر جمله

 بزند؟؟ بهمن را حرفی هر بگذارم باید چرا

 :گوید می و میکند نگاه من به پسر

 ...کردی وداغون ماشین زدی هستی وحش اینقد ببین-

 :میگویم شده اش از تر داغ کاسه پسر ینا میبینم که من

 ...ببند دهنتو نیستی ماشین صاحب که تو-

 ..کشد می پرش موهای در دستی کالفه

 میخوره؟؟ من تیپ به اصال اخه-

 ...کند می سرتاپایش به ای اندسفیهانه نگاه

 ...مشخصه تیپت از کامال-

 ...میروم رو قدم را سرتاپایش چشمی زیر...گفت می راست

  پزی کله تو طرف یعنی باشه گوسفندداشته عکس شرتش تی روی یکی اگه مثال سروان جناب بابا ای-

 ...دلیل نشد که کارمیکنه؟؟این

 ...رم می ریسه دلم کندر می که استنباطی ار.. بگبرم را ام خنده جلوی تا جوم می را لبم پوست

 ...بازداشته اقا این..رضایی...ها میزن حرف داری زیادی-

 :گوید می التماس با و خاراند می را اش پانه شصتش با

 ...میشیم الل ما...شما دلنازکی چقد بابا ای-

 ...کند می نگاه من به و گیرد می پسر از را نگاهش

 ...کنید امضا رو برگه این ندارین شکایتی شما اگه توتونچی خانم خوب-
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 :میکند نگاه پسر به دوباره

 ...همینطور هم شما-

 :جوابمیدهم وسریع نمیکشم را وقت نباشد کار در شکایتی است خدایم از که من

 ...ندارم شکایتی من..سروان جناب نه

 ...میشه دردسر هردوتون برای بشه سازی پرونده باید چون کنید منتفی شکایتو قضیه بهتره-

 :گوید می میشود قانع جمله این با انگار که ماشین راننده

 ...خوام می خانم از ماشینمو خسارت اما...ندارم شکایتی منم...سروان جناب بدید خودکارو

 :میگویم و میزنم لبخند است زانتیا راننده که شخصیتی با و متین پسر به

 ...که میشه اگه نیست کارتم پولتو کافی اندازه به االن فقط..میکنم پرداخت باشه که هرجقد...چشم-

 گیرد می سمتم به را تلفن سرهنگ

 ...بگیرید تماس خانوادتون با میتونید-

 ..است راه بهترین این...گیرم می سارا شماره وو برمیدارم را تلفن گوشی

 ...است راه بهتریت این پس....بگویم ندارم جرات که سروش و مامان به

 میپیچد تلفن در سارا صدای بوق تا چند از بعد

 الو؟؟-

 بدی؟؟ انجام برام کاری یه میتونی سارا.سالم-

 !!!باشه چی تا-

 :میگویم حرص با

 ..میگم چی ببین ببند دهنتو دقیقه یه..نیست شوخی وقت االن-

 .....میدم انجام...اوکی-

 بیای؟؟ میتونی..کمه کارتم تو پول.دارم الزم پول خورده یه...ام کالنتری من-

 االن؟؟ کردی؟؟خوبی غلطی چه تو-

 ...نمیزنم زنگ که بیمارستان از..خوبم اره..بیا تو حاال-
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 ...میشوم سارا امدن منتظر و میبندم را چشمانم و گذارم می ام پیشانی روی را دستم

 ...پایم می را وجناتش و کنم می باز را چشمانم سارا های کفش صدای با

 ...میشود باز زحمت یه سنگینی از که زده ریمل درشتش چشمان به جوری

 ..برمیگرداند سرهنگ متس به را نگاهش بعد و اندازد می من به نگاهی نیمچه

 ...هستم توتونچی خانم همراه من...سالم-

 :کند می اشاره من کنار صندلی به دستش با و میدهد تکان را سرش سرهنگ

 ...بشینید بفرمایید-

 :کند می زمزمه گوشم در نشیند می کنارم که حالی در

 جیگرشووووو سروین-

 ....کند می نگاهش غلیظ و عمیق...رسم می زانتیا راننده به و گیرم می را نگاهش رد

 ...زنم می پهلویش به ای ضربه

 ...خدا رو تو دفعه این شو خفه-

 :گوید می مقطع و خاراند می را اش پیشانی اش اشاره انگشت ناخن با

 زد زنگ توتونچی خانم وقتی...بودم بیرون من سرهنگ جناب راستش

 ...دارمبر بانکیمو کارت خونه نرفتم که شدم نگران اینقدر

 ...کنم می پرداخت رو هزینه من بیارن تشریف من با ایشون که هست اجازه اگه

 ...کند می تایید را حرفش سرهنگ

 ...میزنیم قدم را حیاط تا کوتاه مسیر

 ..نشیند می پهلویش در ارنجم دوباره

 اوردی؟؟ ورداشتی خودتو...بیاری پول قراربود عوضی-

 :گذار می اش نیبی روی سکوت نشانه به را انگشتش

  ورشت جیگرو این باید چحوری همرامه االن پول میگفتم اگه... اوردم که معلومه...میشنون هیییییییییییییس-

 بدم؟؟ دستش از میاد میکردم؟ها؟؟دلت

http://www.negahdl.com/


 ...میزنم شکمش زیر

 ...تو دستی دم اینقدر که سی سی سرت تو خاااااااک-

 ...کنممی برقرار را تماس موبایلم خوردن زنگ محض به

 ...دهم نمی مامان به زدن حرف اجازه اصال

 ...میام االن...کشید طول کارم بخدا.برم قربونت سالم-

 ...کند می نگاه را رفتنم داده تکیه اش زانتیا به که همانطور..ایستد می سینه به دست

******** 

 ...میدارم نگه پزشکان ساختمان جلوی

 ....مکن می پارک کوچهبغلی در را مامان هامر

 ...ام نیفتاده پرحرف اینمنشی گیر که خوشحالم و رود می غنج دلم موحد خانم نبودن از

 :زند می صدایم بگذارم دستگیره روی را دستم خواهم می تا

 خانم؟؟ کجا-

 ....میکنم نگاهش و برمیگردم سمتش به

 ...جون سروین سالم.. ببخشید.ااا-

 هست؟؟ مامانم سالم-

 ...هستش اره-

 داخل؟؟ رمب میشه-

 ...اقاست این نوبت شرمنده-

 ...میکنم برداشتهنگاه را انتظار اتاق فضای عطرش بوی که خانمی به برمیگردم

 برم؟؟ من میشه خانم ببخشید-

 چیم؟؟ اینجا من پس..نخیر-

 :کنم می ام چهره قاطی مظلومیت کمی

 ...کنم می خواهش-
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 ...زود فقط..باشه-

 ...مونم می منتظر من نیست خوب حالتون اگه البته-

 ...بزنم حرف زندگیم راجب خوام می من..نه-

 ...کند می اشاره من به موحد خانم

 ...داخل برید خانم همین با لحظه چند ببینید رو پارسا خانم خواید می اگه جان سروین-

  در به ای ربهض و روم می موحد خانم به ای غره چشم بزند را حرفش باقی نشسته که خانمی گذارد نمی اینکه از

 ...میزنم

 ...شوم می اتاق وارد جوان خانم همراه و معطلی بدون

 ...دهم می بیرون صدا با را ونفسم ها مبل از یکی روی شوم می ولو و کشم می موهایم توی دستی

 تو؟؟ اومدی چرا تو-

 ..نداره اشکالی...دادم اجازه من:خانم

 ...جان مهتاب بزن حرفتو کن شروع شما حاال خوب خیله-

 :دهد می تکان را سرش و کشد می عمیقی نفس مهتاب

 ...زندگی این از بخدا شدم خسته... بگم چی-

 ...میکنم کار من چرا مثال که خونه وکشیدهاورده من مرد همکار همه اون جلوی سرکارم اومده پاشده روز اون

 حساسه همین برای.. داره دوستون حد از زیاد شوهرتون موحد خانم خوب-

 ...رفت همکار همه اون پیش من ابروی دکتر خانم..وا-

 ...شود می اتاق وارد برتندارد که مخملی کت با بلند قد مردی که نکرده دادن جواب به شروع مامان هنوز

 :گوید می و شود می قدم پیش ریاحی خانم

 ..اما..دارین کننده مراجعه گفتم بهشون من..ببخشید پارسا خانم-

 :میکند اشاره در به دستش با مامان

 ...بفرمایید شما خوب خیله-

 :گوید می و شود می شوکه مرد ازدیدن مهتاب
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 سهراب؟؟ چیکارمیکنی اینجا تو-

 روانشناس؟؟ پیش نکنی؟اومدی می اینجا تو که کاری همین-

 :دهد می دستش ابی لیوان و کند می نگاه سهراب به مامان

 ..شید مسلط وناعصابت به خورده یه...بخورید و اب این شما

 ...کنن حل زندگیتونو مشکل که اومد... نکردن بدی کار که خانمتون

 :گوید می قاطع لحنی با سهراب و مینشینند زمان هم مهتاب و سهراب

 ...میشناسم رو زنا من...نداریم مشکلی هم با ما-

 ...دهد می نشان را انگشتری و میکشد بیرون جیبش از را ای جعبه

 ....شم اروم چیزا این با که ام بچه من میکنه دکتر؟؟فکر انمخ میبینید:مهتاب

 ...باشه کن گوش حرف...بیادبیرون کنه خوشگل اینجوری ندارم دوست... کنه کار زنم خوام نمی من-

 ...کنید زندگی باهم قراره..نگرفتین که برده شما سهراب اقا-

 :گویم می سهراب به رو و زنم می ام چانه زیر را دستم

 نیستین؟؟ طالبان رسمی غیر عضو احیانا شما-

 :میگوید من به رو و گیرد می اش خنده حرفم این از که مامان

 ...میام شد تموم کارم من بیرون برو پاشو-

 ...روم می بیرون اتاق از و برمیدارم را قهوه فنجان

 "چهار"فصل

 

 ...گذارم می خاک روی ما کرده درست که حلوایی دیس همراه به را سفید و قرمز رز گل ای دسته

  می عمیقی نفس و اورم می ام بینی نزدیک را قرمز رز گل تا ده..است برادرم و مادر با من شنبه پنج هر قرار این

 ...کشم

 ...کشم می کرده گیر چوبی قاب در که سروش چهره روی دستی

 ...است شده کشیده لبانش روی لبخندی...است پاک و معصوم اش چهره
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  تهبس بسته چشمانش و بود خوابیده ارام چوبی جعبه داخل که پیش ماه چندین برعکس...است باز باز چشمانش

 ...بود

 ...کند می نگاه من به مادرم انگار

 ...است ناراضی بیخودم هی گذرانی خوش ار...امرزم حال از انگار

 ..کشم می شده تراشیده تراش سنگ توسط که اسمش روی گدستی

 ..گذارم می مزارش سنگ روی را سرم"پارسا لقا مه"

 ...است راه بهترین این...دارم را او عقیده خالف من اما

 ...است ام رفته ازدست ای خانواده به مربوط است گذشته به مربوط که هرچه که شوم مست اینقد

 ...است دنیایی خودش برای هم لحظه یک..شوم دور هم ای لحظه برای حتی

 ...دارم تلخی خاطرات ها لحظه از من

 ..کرد ترکم سروش که بود لحظه یک در

 ..شد بسته نفسش راه مادرم بودکه لحظه یک در

 ..رفت همیشه برای کیا که بود لحظه یک در

 ...بیایم در هم خجالت از حسابی خواهم می بار این

 ..میگویم را زندگی

 خواهد می دلم که قدران که بکس رینگ یک وسط گذارم می هایشرا شیرین و تلخ تمام بداند انکه بی

 ...شود شنیده رسما گفتنش اخ بار اولین برای تا بزند شالق ان به

  ریخت وبی گنده و سیبیلو ادم یک بغل توی اگریک حتی زدن زار برای بگردد اغوش یک دنبال در به ودر

  زخیم پوست الی البه از نمیدهد پس همدردی هم ذره یک عبوسکه ای چهره و بم صدایی با باشد

  اصال و میخرند تلو حسابیتلو هایم رفتن راه میگذرد سخت چقد نمیرود یادمم که روزها احساسشاین

  قفس زیر هایش ثانیه که روزهایی...بسایند زمین روی رابر کفش های پاشنه باید کجا و چرا نمیدانن

  درخت حتی و نم برای است اتفاقتاریخ ترین کودن زمان انگار و کنند می ولز و جلز امحسابی سینه

 هم توی اند کرده چفت زنجیروار را دستشان که هاییست انتظارادم چشم که کریسمس
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 و سی وضوح به میشود که است عمیق هایشان خنده انقدر و اند گرفته چشن جایی جابه یک وبرای

 ..دیدزد را دندان دو

 دلیل بی که را روزهایی انتقام خواهند می اتفاقات این شاید

 گنده حسابی میکنم اعتراف که اتفاقی بگیرد را بودم خوشش

 ..بگیرم ارام ها شب این از یکی در شاید...است دهانم از تر

  طرز به و اند خوابیده هایشان کوکی ادم وقتی حتی که شبهایی

 ..میکند مورمور را مغزم خیالشان و فکر هم اند شده خفه عجیبی

  در دهند می جان شده فالن فالن روزهای این.است از چشمهایشان که میترسم وقتهایی از بیشتر اما

 میدانم من و در جای یک

 ...میشوم روزها این قاتل من روزی که

 ..میروم میگذارمو ها خاک روی را هایم کفش

 ...است ان قاطی گوشت و جان که هایی خاک

 ..رسید خواهد فرا روزی نیز من مرگ

 ..نور امواج از روشن بهاری در

 الووووود بارغ زمستان در

 ...شور و فریاد از خالی خزانی یا

 ..رسید فراخواهد روزی نیز من مرگ

 ..روزها شیرین و تلخ این از روزی

 ...دگر روزان پوچیهمچون روز

 ...دیروزها..ها امروز ز ای سایه

 ..تار داالنهای همچون دیدگانم

 ..سرد های مرمر چو مهم های گونه

 ..ربود خواهد مرا خوابی ناگهان
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 ..فریاد از شد خواهم منتهی

 ..خویش به هردم خواندمرا می حاک

 ..نهند خاکم در که راه از میرسند

 ...شب نیمه عاشقانم شاید...اه

 ..نهند غمناکم گور روی به گل

 ..روند می یکسو به ناگه بعدمن

 ..خزند می ناشناسی چشمهای..من دنیای تیرهی های پرده

 ...من های دفتر و ها کاغذ روی

 ..نهند می پا کوچکم اتاق رد

 ..میشود ویران مانده جا من از هرچه

 ...قایقی بادبان چون من روح

 ..شود پنهانمی دور افقهای در

 ...خاک زیر اجا پوسد می من قلب

 .باد و باران را هانامم بعد

 ...سنگ رخسار از شویند می نرم

 ...ننگ و نام های افسانه از فارغ...راه به ماند می گمنام من گور

 ...دهم می فشار چشمم روی را ام مشکی بزرگ قاب عینک

 ..میزنم اتش سیگاری میگیرم فاصله کمی که زهرا بهشت از

 ..میشود نصفه سیگار پک اولین با که ام حرصی اینقد

 ..میکنم روشن را ضبط میشود دود سیگار ان در که دستی با

 ..میکند راحت را اعصابم کمی سیگار نیکوتین همراه به مالیم اهنگ

 ..فشارمیدهم ترمز پدال روی را پایم

 ..میسوزد خورد ان به که بادی اثر در چشمانم
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 .فشارمیدهم هم روی را هایم پلک طوالنی و محکم چندبار

 می شک به را(مادربزرگ)مامانی نشستهحتما لباسم تاروپود در مسیر ول در که سیگاری چند بوی اینکه از

 اندازد

 ...میزنم دارم برتن که مشکی مانتوی روی و میکشم بیرون داشبورد از را کننده تمس و شیرن ادکلن

 .پیمایم می را اش خانه سفالی اجر ساختمان تا حیاط فاصله

 ...هایشمیگذارم شانه روی را سرم و اندازم می اغوشش در را خودم

 ...برد می رنگش بیا کاناپه سمت رابه من چسبانده پشتم به که بادستی و میبوسد را هایم گونه

 ...میکنم نزدک لبم به را داغ و تازه چای فنجان و مینشینم کنارش

 ...میگذارم دهانم در و برمیدارم را پرتغالی طعم کریستالی جاشکالتی از

 ...میکند خوش جا هایم دندان الی البه در خوبی حس بودنش مزه ترش از

 بودی؟؟ رفته سرخاک:مامانی

  خیرات حلوا براشون..بشورم مزارشونو سنگ برم منتظرن سروش هم مامان هم..تاس شنبه پنج دیگه اره-

 ..کنم

 ..میدهم ادامه و میکشم اهی

 ...میشم سبک خیلی برمیگردم مزار از و میزارم ماشین پشت رو خرما و حلوا خالی دیس که هروقت-

 ..خوشحالن که کنم حس میتونم راحت خیلی

  هایش اشک و شکند می بغضش و میزند کنار شده پخش چروکش و افتاده های لپ روی که را موهایش

 ...میشوند سرازیر

 ..میکنم هدایت پاهایش روی را سرم و میگذارم مبل دسته روی را پاهایم

 ...مردگان هستن دردسری بی میهمانان چه

 ..میکنند چرک را ظرفی دستی به نه

 ..قانعند شمعی به تنها..الوده را دلی حرفی به نه

 ...سکوت ندکیا و
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 ..مامانیمیکشم و خودم برای و میگذارم میز روی ام کرده دم که را برنجی

 ..میریزم برنج روی مرغ خورش قاشق چند ام اشتهایی کم رغم علی

 ..کند می سرفه و پرد گلویشمی توی برن که بکشد را ماست کاسه که میبرد دست مامانی

 ...فرستدد می بیرون سراسودگی از اهی و یخوردم نفس یک را گیرم می جلویش که را ابی لیوان

 ..شود می جمع صورتش و رود می قلبش روی دستش اما

 شد؟خوبی؟ مامانیچی-

 ..نیست چیزی..اره-

 داری؟ دوغ-

 ..هست تویخچال اره-

 ..روم می اشپزخانه داخل و شوم می بلند صندلی روی از

 ...نمیکنم پیدا وغراد شیشه اما میکنم نگاه دقت با را یخچال تاپائین باال

 ..میدهم تکیه یخچال در به را دستم

 ..که نیست اینجا دوغ مامانی-

 ...زنم می صدایش دوباره شنوم نمی پاسخی هیچ اینکه از

 ...شود نمی دستگیرم جوابی اما

 ...میترسم ندادنش جواب از لحظه یک

 ...روم می پذیرایی سمت به و میبندم را باز نیمه را یخچال در

  و دوم می سمتش به..میدهد فشار هایش پنجه بین را لباسش و گذاشته اش سینه روی را دستش

 ...مانم می خیره جانش چشمانبی در

 .میفرستم بیرون را لرزانم صدای

 شدی؟؟ چی مامانی-

 ...کند می دراز اتاق سمت به را دستش

 ..میزنم چنگ را داروهایش نسخه ایینه بغل از و روم می اتاق سمت به
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 ... میگیرم را بهمن دایی شماره ریعس

 ...کند می منتقل او به را استرس استرسم پر لحن

 ...باشد مراقبش و بیاید مامانی خانه به من امدن تا گویم می او به

 :گویم می میزنم راکنار هایم اشک که همانطور و میکشم سپیدش موهای روی دستی

 ...برمیگردم االن برم قربونت الهی..هرا تو هم بهمن دایی...میگیرم هاتو دارو االن-

 ...فرستد می دنبالم را فروغش بی چشمان

....... 

 ..شود نمی روشن ماشین اما میزنم استارت سرهم پشت دفعه چند

 ..دوید دستانم در امیدی نا از موجی

 ...میکنم خالی را خشمم و میکوبم فرمان روی محکم

 ...دوم می خیابان سمت به برمیدارمو شاگرد صندلی روی از نسخه همراه به را پولم کیف

 ..بکشم نفس میکنم سعی و فشارم می گلویم روی را دستم

 ...سوزد می دویدن از گلویم اما

 ...روم می است ازمن تر دور متر چند که ازانسی سمت به

 دارین؟؟ ماشین-

 :گوید می کشداری لحن با

 ...رفت االن همین اخریش.نداریم:ازانس صاحب

 ...شود می خاموش امیدم سوی کور اخرین

 ..کند می نگاه دیوار روی ساعت به و میگیرد من از چشم

 ...زند می صدایم شوم خارج اینکه از قبل

 ..برمیگردم سمتش به

 ..زند می ذوق توی بیشتر زردش های ددندان و خندد می

 .کنم می جور ماشین خودم خوای می اگه-
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  بدون و کنم می فرو شال زیر دارد جذابیتخاصی برایش انگار که را یمموها و برم می شالم سمت به را دستم

 ....گیرم می فاصله ازانس از دومو می نگاهی حتی

 ..میکنم نگاه ساعتم گهگاهیبه و ایستم می خیابان کنار

 ..نیست خطی تاکسی از خبری و است شب یک ساعت

 پرستشش اندامش خاطر به که استبتی فقط مردها دختربرای..خورد می بهم بودنم دختر از حالم

 ..کنند می

 ...همین فقط

 ...کند می ترمز پایم جلوی ای نقره ماکسیما

 :گوید می و دهد می پائین را شاگرد شیشه

 ....میرسونمتون من برید خواید می جایی اگه-

 ..مجبورم اما....کنم می گیر نشدن و شدن سوار میان چندلحظه

 ...بدهم دست از مانده برایم که هم را کسی تنها خواهم نمی

 ...پیچم می هم کردهدر عرق که را دستانم و شوم می ماشینش سوار

 :گوید می و کند کممی را پخش حال در اهنگ که ایم نگرفته فاصله کتری هنوزچند

 قیمت؟؟-

 ...است مسموم افکارش..شود می خراب سرم روی دنیا همه انگار

 ...نگذارد دایم و رهچه بر اثری دارم که ترسی کنم می سعی

 چند؟؟..بهتره بشه مشخص اول همون چیزی هر تکلیف-

 ..میزند زل من به اش دریده چشمان با

 ...داروخانه برم خوام می م ببخشید-

 ...کنم می لمسش و برم می دستگیره سمت به را دستم

 میگیرد سمتم و میکشد بیرون چرمش کیفپول از را سبز تراول چند

 :گوید می و میزند پوزخندی نمیدهم نشان را العملی عکس بیند می که وقتی
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 ...ها باالست قیمتتم-

 :گویم می و میشوم کفری کن می رفتار جنس یک مثل من با اینکه از

 ...کنار بزن...میگم چی نفهمیدی اینکه مثله-

 من با چیش همه...ها باشه خوش ادم نمیزاری لحظه یه...بابا ای-

 ...کنم می ساپورتت جوری همه زندگیت؟؟من از کنی فرار وایخ نمی میترسی؟؟مگه چی از

 ...بگردی وراحت باشی کهازاد اب اونور میفرستمت زود

 ...دهم می فشار را دستگیره دیگر بار ایدوویک می جوش به خونم دوباره

 نه؟؟ نداره دوست خریدی؟؟زنت ماکسیما راه این نه؟؟از کارهرشبته-

 ... فهمید فکش گوشت انقباض از شود می را ساییداین می هم به را هایش دندان جمله این گفتن از

 ...فکم توی زند می محکم

 ...زندکنار می و کند می قفل را در گرفته هدف را دتگیره دستم بیند می وقتی

 ...برم می باال را صدایم

 عوضی؟؟ زنی می چرا-

 ..کوبد می داشبورد به را سرم محکم دفعه چند و میگیرد را گردنم

 ...کشم می دماغم خون روی دستی

 ...میکند باز را در و میزند را قفل است شدن نزدیک حال در که ماشینی دیدن از

 ...کنم می باز را در و افتد می کار به سریع بود قرار بی لحظه این برای که دستم

 ..زنم می صورتش به را پاشنهکفشم محکم

 ...میدهد مهل بیرون سمت به اش قوی و مردانه پاهای با

 ...شود می مماس ها اسفالت با و خورد می زمین به محکم کمرم

 ...شود می گم تاریکی در سیاه ای نقطه مانند بنددو می محکم را ماشین در

 ..شوم بلند تا میگیرم جدول های لبه از را دستم

 .کند می بلندم میگیردو را بغلم زیر دستی
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 ...اورد نمی یاد به را چیزی ام حافظه دیگر

 نیست؟؟ بس ام شده له"روزگار" من با میکنی چه......ام مانده خودم واج و هاج هنوز

 ...میکنم باز را چشمانم

 ...کنم می درک را موقعیتم تازه زدن پلک بار چند از بعد

 :میگویم جان بی و میکنم جمع را قئایم

 مینا؟؟ چیکارمیکنی اینجا تو-

 کردی؟؟ بغل رو تریلی وضعیه؟؟تتایرای نچهاورزانسچیکارمیکنی؟؟ای تو بگو تو اول

 ...میکند ذق ذق هایم گونه زنم می لبخند اینکه از

 ...میدهم توضیح برایش را جریان

 ...میسوزد خودم برای دلم کرده کبود و زخمی اینجوری را صورتم اینکه از

 اینجا؟؟ اومدی چجوری تو حاال-

 ...بیمارستانی تگف داد جواب خانمی یه که میزدم زنگ بهت داشتم-

 ...ایستد می کنارم است تنش سفید فرم یونی که اورزانس پرستار

 اومده؟؟ سرت بالیی چه-

 ..کنم می نگاه مینا به لحظه چند

 :گوید می بدهم که ندارم جوابی بیند می که مینا

 ...زد بهش ماشین-

 ...کند می نگاه مینا به و کند می اخمی

 ...نبودی باهاش اصال که شما-

 :گوید می و کند می من من

 ..دیگه گفت االن خوب-

 ...رود می بغلی تخت کنار گیرد می رو من از پرستار

 ...رود می خروجی در سمت به موبایلش خورن زنگ با مینا
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 ...کند می تنظیم را سرمم و شود می نزدیکم پرستار

 داری؟؟ درد-

 :گویم می ام خیره سقف به که همینطور

 ببوسی؟؟ منو میشه-

 ...ریزد می سرمم داخل امپول تا دو گوید نمی زیچی

 ...رود می بوسدو می طوالنی و رام است تر سالم نسبت به که را راستم گونه وو شود می خم

 ..سوزد می خودم برای پیش از بیشتر دلم کردم خواهشی چنین اینکه از

 کنم؟؟ تحمل باید چقدر کردی؟؟من چه من با خدایا

 ...ریزد می بهم و شود می اشوب دلم بودم یمارستانب در که باری اخرین از

 ...نیست تماشا به سوختن احساس..کشم می چه بدانی تا بگیر اتش

 ...شنوم می را مینا و پرستار مکالمه صدای

 ...بگیرید ترخیصیشو برید بره دکترش اینکه از قبل:پرستار

 ...ترسیده خیلی دنزاری تنهاش....میشه خوب هاشم وضربه کوبودیا.دیده اسیب کمرش

 ..اندازم می شده پارک بزرگ خانهمادر در که ماشینم به نگاهی و گیرم می دستم را هایم دارو پالستیک

 ...میگذارم ماشین داخل را پالستیک و شوم می پشیمان ببرم خودم با را هایم دارو اینکه از

 ..میشوم خانه وارد و گذارم می جاکفشی داخل را ام صدری های کتانی

 ...میشود مادربزرگ اتاق وارد من به توجه بدون دارد دست در که سینی با بهمن دایی

 ...میگیرد حرم اش تفاوتی بی این از

 ...برمیدارم قدم مادربزرگ اتاق سمت به

 ...است سرموصل دستش شده چروک پوست به دست و خوابیده تخت روی

 ..ریزد می دهانش در را سوپ قاشق بهمن دایی

 ...را سرتاپایم...اندازد می من به گذرا نگاهی مادربزرگ

 ..میشود بیشتر ام تنهایی و غریبی حس پرسد نمی وضعیتم از هیچسوالی اینکه از
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  دیوار طرف به را سرش و میکشد را دستش بگیرم را مادربزرگ دست خواهم می تا و مینشینم بهمن دایی کنار

 ...چرخاند می

 .ارممیگذ تختش کنار را داروهایش کیسه

 ...اندازد می انها به نگاهی بهمن دایی

 ..کند سوراخ داروهارا پالستیک چشمانش با مانده کم

 ..کرده دار خش را چشمانش سفیدی قرمز های رگه

 ..ترسم می بیشتر اش پیشانی شده برجسته رگ دیدن از

 :فرستد می بیرون را صدایش باالخره

 خریدی؟؟ هارو دارو این پول کدوم با-

 میکنم نزدیک او به را خودم بعد و کنم می نگاهش سردرگم ای هلحظ چند

 ..کنم می حش را هایش دست لرزش که طوری

 چی؟؟ یعنی-

 ...میریزد رنگ شیری فرش روی محتوایش از کمی و زند می زمین روی محکم را سوپ چینی کاسه

 ...شدنته؟؟خوبه صیغه پول پوال این-

 ...شکند می وجودم در که میشنوم را چیزی صدایی

 ...غرورم یا است قلبم دانم نمی

 ...شد خرد که بود وجودم..هیچکدام اصال

 ..میگذارم دیوار وکنار کشم می اش خانه های سرامیک روی سنگین و است لباس از پر که را ام بادمجانی چمدان

 ...ماند نخواهم کسی راه به چشم..رفتنم اماده

 ...ام بسته را ام رفته رو و رنگ چمدان است وقت خیلی

 ...میگیرم جا اتاقش در چارچوب در و میزنم پس را هایم اشک

 کنی؟؟ می ابولفضلت و حسین امام سفره نظر هرسال چقد-

 کردی؟؟ دور قران حاال تا دفعه میزنی؟؟چند زار سجادت پایه چقدمیشینی
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 بار؟؟چقد؟؟ هزار بار؟؟ده هزار

 نزنی؟؟ تهمت ندادن یاد میزنی مسلمونی از دم و خونی می که قرانی این تو

 :میزند داد بهمن دایی

 ...سروین بیرون گمشو برو-

 ...میرم اینجا از بزنم هامو حرف وقتی من-

 نزنی؟؟ حرف اساس بی نگرفتی یاد خونی می روز هر که قرانی تو-

 نکنی؟؟ قضاوت زود

 ..شود می ارام حد این تا صدایش که میزند تخمین را عصبانیتم حجم انگار

 ....نزاشتی اما...بمونم که بودم امده-

 ...میکنم پاک را هایم اشک و کشم می صورتم روی را دستم اخر بار برای

 ..روم می پذیرایی در سمت به و میکنم پرت جلویش را ها دارو نسخه

 . داشت؟؟ را تحقیر و ترس همه این ارزش دارو چهارقلم گرفتن که میکنم فکر این به

 ...دادم را بودنم مونث بهای بار چند من یدید و بودی که تو خدایا

 ...کنم گریه سیر دل یک که خواهم می را دنجی گوشه عمیقا

  که دلی احترام به ای ثانیه مکثچند یک میشود تاوانش وقتها گاهی...دارد تاوان هم شدن بزرگ

 ...شد گم نوامبر نه پیشدر سال چند اخش صدای

 ...اوری نمی ابرو به خم و میشوی تمام داری میدانی وقتی

 ...میشوی بزرگ داری اینکه یعنی خودش این

  بیدار را هایت گذشته صدایش گرامافونیکه دارو چرخ صندلی یک یعنی زندگی اخرهای ذهنم توی

 ...میکند

  اینکه تا اوری یادمی به لحظه به لحظه را چیز همه میزند کلید را ات گذشته گرامافونیکه صدای با

 قطره با ببرد را خودش ات پالسیده نعش

 ...هایت گونه خوردروی می سر که اشکی
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 ...ها جاده به بسپارم را کفشهایم خواهد می دلم وقتها گاهی

 ...شب یا باشد روز نمیکند فرقی

 ...باشد نداشته یا باشد داشته گرگ..کوه یا باشد بیابان

 ...شود گتن عقبیها ان برای دلم و کنم نگاه سرم پشت به اینکه بدون و بروم

  کالغ و رسد سرمی به ام قصه ایکه نقطه به برسم و ذهنم کجای نمیدانم تا برم

 ..ماند می بالتکلیف زندگیام

 ..بوده اشتباه امدنم دنیا به چقدر گویم می خودم به وقتها گاهی

  با ام شده اغوشی هم یک ناپذیر سیری و گرم لذت قربانی فقط و ندارم تقصیری دانم می هرچند

 نیمه حریم اش پرده که ای رهپنج

 ...نبود خالی جایم که قبل سالها بخشید می معنا را اتاقی تاریک

  یک بهانه به امدم من و ابان سرخ های گونه به زد بوسه بار هجده پائیز که روزی رسد می دوباره و

 ...اغوشی هم

 ..اتاق گوشه مبل روی میکنم پرت و میکنم خاموش را موبایلم

 ..سرمیکشم جا یک را لیوان

 ...گذارم می میز روی را پایم و میزنم اتش سیگاری

 ...است بهتر کیا به کردن فکر از

 ..کرد تلخ من بر را زندگی تو شیرین یاد

 کند؟؟ می فرقی چه جهان شیرین و تلخ اصال

 .بخشیدم مفت که دل ان از غیر.باد حاللش دادم هرچه

 ...بود سر سبک کودکی من دل..بود سر سبک کودکی من دل

 ...دارم دوستت گفت می که او..کرد رامش چگونه که ندانم خود

 ...کرد جامش به غم هر ز چرا پس

 ...است خوردن زنگ درحال که را خانه تلفن
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 .باشد تواند می کجا ببینم فکرمیکنم

 ...گذاشتم کجا را تلفن نمیاید یادم که بودم مست اینقدر دیشب.میگردم را خانه دور صدا دنبال به

 ...فشارمیدهم را سبز دکمه

 الو؟؟الو؟؟الو؟؟-

 ..نداشتم تلفنی مزاحم اصال که من..میشوم کفری شنوم نمی صدایی اینکه از

 دشای که فکر این با و نمیکنم شد زده که گیرتلفنی در را مغزم این از بیشتر..است خواب در هنوز وجودم تمام

 ...میکنم قانع را خودم زده زنگ اشتباه

....... 

 ...گیرم می عقب دنده و میگذرم حیاط پربار درختان میان از

 ...میشوم بنزین پمپ وارد

 ..زند می چنگ را ان دیگری دست بردارم افتاده زمین روی که را سوختم کارت خواهم می تا

 ...کثیف اشنایی.اشناست....میکنم نگاهش و میگیرم باال را سرم

 ..کند می دیگر قربانیمردهای را همجنسانم که اشنایی

 ...شود می تراوش ثروتت هایش سلول تک تک از چون فقط

 ...میشوم بلند و زنم می زانوام به را دستم

 اومده؟؟ در طرف کدوم از افتاب...خانم سروین سالم به به-

 ...بزنم بنزین اومدم...نیومدم پرسی احوال سالم برای-

 ؟؟تلخی اینقد دوستات همه با...دوستیم باهم ما مثال-

 پدرم اشنای...خودم اشنای نه اونم اشنایی یه فقط شما پناه یزدان اقای ببین-

 ....خوام نمی گثیف و غیرت بی دوست من...دارن شخصیت..ادمن من دوستای گذشته اون از

 ...ساید می هم به را هایش دندان و کشد می تندنفس تند

 .کشم بیرونمی تانشانگش الی البه از را کارتم و شوم می زدن بنزین خیال بی

 ...اندازد می باز نیمه بیندر را دستش سریع که ببندم را ماشین در خواهم می
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 ...شود می قدم پیش بزنم حرفی اینکه از قبل

 نیستن؟؟ کثیف و شخصتن با دوستات همه مطمئنی-

 :گویم می اش چهره به کردن نگاه بدون و کشم می موهایم توی دستی کالفه

 منظور؟؟-

 ...نشیند می لبش گوشه دوباره خوردکنش عصابا پوزخند

 بود؟؟ اینجا کی دیشب میدونی-

 ...نزدیکیهاست این مصیبتی...ریزد می بهم را ذلم زدنش حرف لحن

 ....میکند سنگینی رویم اش سایه

 بوده؟؟ کی حاال..بوده پیشت کی بدونم نبودم اینجا نکرده خدایی که من-

 بزنی؟؟ حدس خوای نمی-

 برم؟؟ یا میگی..نیست ازاد تو مثه وقتم...کنم بازی تو با یومدمن اینجا من-

 ...پریسا میشه باورت..دوستت پریسا-

 ..بندم می را در عصبانیت با و شوم ی پیاده و کنم می خاموش را ماشین

 ...بگی خواد می دلت هرچی نداری حق..عوضی کثافت خفشو-

 ...دهد می فشار لبش روی حرص با را اش اشاره انگشت

 ....وایستاده بر دورو ادم....نکردی پاره که افسار....باش اروم....اااااا-

 ...کنم می نگاه اطرافم به ام کمرایستاده به دست که همینطور

 ..بود بلند خیلی صدایم انگار راستگفت

 ....پایند می را سرتاپایم اند شده باز نلبعکی قد که چشمانی اندبا ایستاده اطراف که مردهایی

 ...دفتر داخل بریم بیا.بزنیم حرف نمیشه ینجاا-

 ...برمیدارم قدم دفترش سمت به و برمیدارم راه سر از را ماشینم

 ...میکند بازی بازی ام بینی زیر است پیچیده فضا در که بنزینی بوی

 ....اند شده حس بی بنزین بوی غلیظی از ام بینی های عصب همینجا کنم می احستس
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 ...میکنم قفل هم در را هایم دست و شینمن می مخمل مبل روی

 کنم؟؟ ثابت بهت خوای می-

 ...رود می ور موبایلش با و ماند نمی من طرف از جوابی منتظر

 ...کند می ترم نگران و کشد می اعصابم به پنجه ممتد های بوق صدای و زند می را موبایلش اسپیکر

 ..میگیرد را ازاد بوق جای پریسا ظریف صدای پی در پی بوق چند از بعد

 ...شود می خشک وجودم تمام...کرد یخ

 ..کچل سری و امده جلو شکمی...اندازم می پناه یزدان هیکل به نگاهی

 المصب؟؟ داشت ارزششو اخه پریسا

 ..کنم می جمع مکالمه یادامه رو را حواسم و چسبانم می مغزم ته امرا شاکی افکار

 ...خوام می تر اضافه شب یه.زدم زنگ دمب بهت قراره که تومنی پنج اون خاطر به-

 ..بود شب سه ما میاری؟؟قرار در دبه چرا-

 ...شود می مچاله شب سه گفتن با هم امیدم اخرین

 ... بود باور قابل غیر برایم هم شبش یک کردی؟؟من تحمل پول خاطر به را اغوشی هم شب سه تو یعنی

 میزنی؟؟ شب سه از حرف تو حاال

 ...پول بی پول..نداره اشکالی وایخ نمی اگه..باشه-

 ...کند می ریش را دلم التماسش مملواز صدایش

 کجا؟؟ کی فقط...میام هم دیگه شب یه خوب خیله...لعنتی خوب خیله-

 ...منتظرتم شب ده ساعت..خودم خونه-

 چشمم در سوزنی مثل گویی که چشمانش به نگاهی با که بگویم چیزی خواهم می تازه..کند می قطع را تماس

 ...بندم می را دهانم رود می فرو

 ..اومد که وقتی البته..میزنم زنگ بهت امشب

 ..اسپیکر رو زارم می صداشو

 .. کوچولو بشناسی کثیفتو دوستای که کن گوش خوب امشب فقط..کن گوش
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 زمانی مبادا که بودم کرده صدبارنگاهش از بیشتر ساعت یک این در که موبایلم زنگ صدای شنیدن با

 ...پرم می جایم از باشم نشینیده من و خوردهباشد زنگ خوردم می شام داشتم هک

 ...کنم می برقرار را تماس پناه یزدان اسم دیدن محض به

 خانم؟؟ سروین خوبی-

 نزدی؟؟ زنگ چرا پس شبه یازده ساعت..چه تو به من حال-

 کنم؟؟ چیکار من کرد دیر جون پریسا-

 ....اید می جوش به خونم زند می صدا اینطوری را پریسا اسم اینکه از

 اونجاست؟ نمیگی مگه.بسه خوب خیله-

 ...کن گوش خوب برم باید دیگه من...میکنه عوض لباساشو داره اتاقه تو چرا-

 ...شود می پیدا صدایش دقیقه چند از بعد اما شنوم نمی چیزی که اول

 ...شنوم می وضوح به همهرا و همه....هایش گریه...هایش التماس..هایش زدن نفس نفس صای

 دارد دیگرت بنده نیستم من دفعه این خدایا....بکشم سیخ به را پیر کفتار این حاال همین میشد کاش

 ...بده نجات را او حداقل...کشد می زجر

 شد رها شهر های زباله میان جنینی باز

 شد زن و باخت هوس به عشق گمان به را عفتش دختری باز

 شد پدر هوس یک بهای به پسری باز

 شد مادر آغوش جایگزین شهر در ای زباله سطل باز

 کشید دوش به نامردی و صفتی گرگ بار آنی هوسی بهای به پسری باز

 شد تنها عمر یک شب یک جرم به دختری باز

 گرفت خو ی*گ*ز*ر*ه به نامشروع لذت یک تجربه به پسری باز

 داد جانش با را هوس تاوان شهر از ای گوشه در نارس جنینی باز

 ...کشید دوش بر حرامزادگی بار کودکی باز و

 میگذرد؟ چه شهر این در
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 ؟ میدهد کسی چه را هوسها این تاوان

 جانش؟ با بیگناه جنینی یا...مادر؟...پدر؟

 ...میدهم فرو اب با دلیل بی مسکنی

 ....شوم می خیره سقف به و میگذارم سرم زیر را دستم

 ....کنم باز را چشمانم ای لحظه برای شود می باعث میخورد در هب که محکمی های ضربه صدای

 ...نشینم می تخت توی وحشت با

 ...میکنم نگاه اطراف به پرتی هواس با لحظه چند

 ...رسم می ایفون به سالم اما کند می گیر وسایل به پایم بار چند

 کیه؟؟-

 ..پریسام کن باز-

 ..میزنم صورتم به اب مشت چند

 ...شوم می امدنش منتظر و کنم می باز را خانه چوبی در و بندم می هولکی وله را موهایم

 ...است صبح دو ساعت..شود می کشیده دیواری ساعت سمت به نگاهم

 .اینجا امده ومستقیم نرفته خانه حتما

 ...کنم می دعوتش خانه داخل به و بوسم می را هایش گونه و کند می بغلم محکم

 ...گذارم می گاز روی و کنم می پر هوهق و اب از را جوش قهوه

 ...دهد می نشان را اش اشفتگی دستانش لرزش...زند می سیگارش به عمیق پک یک

 ..یخ بدی؟؟یخ بهم اب لیوان یه میشه-

 ...میدهم را جوابش چشمانم با

 و ند می پرت تخت روی را خودش رسد می که اتق داخل به..خورد می نفس یک و گیرد می را لیوان

 ...بندد می را مانشچش

 :زنم می داد و بیاید جوش تا زنم می هم قاشق با را قهوه سرد اب

 شب؟؟ موقع این میای داری کجا از تو؟؟خوابیدی؟؟اصال چته پری-

http://www.negahdl.com/


 .روم می اتاق سمت به میگذارم سینه داخل را قهوه فنجان دو بعد لحظه چند

 ..ندارم ای چاره اما بگویم چیزی خواهد نمی دلم اصال

 حیاط و زنم می کنار را پرده گوشه و ایستم می او به پشت...نشیند می تخت روی و شود می لندب

 ...میکنم نگاه است وحشت تونل شبیه چیزی که را خانه

 !!بودی خاموش زدم زنگ کجابودی؟هرچی پیش ساعت پنج چهار-

 ...زند می الودی درد لبخند

 ...بود شده تموم گوشیم شارژ-

 ..ببینم را العملش عکس تا کنم می نگاه اش پهره به و برمیگردم..بودم پناه یزدان بنزین پمپ امروز

 باز معمولی حالت از حاال که چشمانی با و شود می خارج خمیده حالت از پناه یزدان فامیل شنیدن با

 ..کند می نگاه من به شده تر

 که؟؟ میشناسیش-

 یادم قیلفش..اونجانرفتم دیگه بزنی بنزین یمرفت هم با که دفعخ اون بشناسمش؟؟جز باید کجا از-

 ...نیست

 کنی؟؟ می هول چرا حاال خوب خیله-

 ...نکردم هول-

 ..گذارم می میز روی را ان و میگیرم را فجان دسته

 دیگه؟؟ نمیشناسیش مطمئنی-

 .کنم می ادا ام کرده گیر نپرسیدنش و پرسیدن بین که حالی در را اخر جمله

 ...دهم می ادامه و مانم ینم دادنش جواب منتظر

 ...خونش بری قراره امشب که گفت بزنم بنزین رفتم امروز اخه-

 ...است ساکت ساکت...گوید نمی چیزی

 ...میکنم نگاه اش گرفته چهره به و میدهم تکیه دیوار به سینه به دست

 نه؟؟ بودی شده صیغش-
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 .....اید می نزدیکم و کند می خشم به تظاهر و شود می بلند

 شدی؟؟ تو؟؟دیوونه میگی داری چی-

 ...شده سرخ چشمانش حدقه و پریده رنگش

 ...شود می پخش اتاق فضای در ام کشیده تیز صدای

 :زنم می داد و گیرم می سمتش به را ام اشاره انگشت

 ....نگی دروغ بفهمی تا زدم اینو-

 .مالد می انگشتانش با کردم نثارش که را کشیده جای و ریزد می اشک ارام

 :ترکد می یکهو مانده گلویش در که هایی حرف غده

 پیاده راهو چهر تا پنج چهار پولی بی یهخاطر شده حاال چی؟؟تا یعنی نداری پول وقت میفهمی چی تو-

 بری؟؟

 کنی؟؟ پروش نتونی حتی پولی بی خاطر به ام بره غنج دلت و ببینی رو لباسی شده حاال تا

 ...شوم می ساکت و کند می اموشخ را وجودم های شعله سهمگینی باد

 ...گذارم می ام سینه روی را سرش و نشینم می کنارش

 ...دارد نیاز کسی وجود گرمای به انگار..دهد می فشار را دستم محکم

 :گویم می و کنم می پاک را هایش اشک.کند می سرزنشم وجودم در صایی

 ...فق نداشتم منظوری من بخدا-

 ...گیرد می نشانه را بدنش و کند می باز تند تند را تنش مانتوی های دکمه و یکند م قطع را حرفم

 ...بغض یکی...گالیه یکی... دارد جنس دو صدایش

 ...نیستی هیچی تو گفت.دم نمی بهت پولتم گفت...زد خیلی...زد کتکم-

 ...کند می گریه و اندازد می اغوشم در را خودش گوید می که را اخر جمله

 کشم می رویش را پتو و زنم می کنار شده سرخ که صورتش از را اش غیپرکال و لخت موهای

 ...شوم می خارج اتاق از و

 ...میکند گردش مغزم در هرچیزی...است شلوغ افکارم
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 ...بینم نمی مناسب را هیچکدام اما...مختلفم های حل راه دنبال

 زنده وکودکان نانز تا شد برهنه مردی که شدی بزرگ دورانی در تو...فداکار دهقان اهای

 ...بمانند

 گرسنگی از کودکانش و خود تا شود می برهنه زنی که کشم می نفس درزمانی من اما

 ...نمیرند

 ...شود می راحت خیالم کمی گفت عدنان که ای جمله اوری یاد با

 ...کنم می پیدا را عدنان شماره و دارم برمی را موبایلم فکر این با

 هگرفت صدای...میکند جبران که گفت خودش گویم می خودم با اما.کند می اذیتم یکم باشد خواب شاید که این

 ...میکند خشک را امیدم اش

 بودی؟ خواب-

 ...گرفته صدام خورده یه فقط..نه-

 چطوره؟؟بهتره؟؟ زخمت-

 :میگوید و خندد می

 چطوری؟ خودت...شده خوب االن دیگه...گذشته ماهی چند...دکتر بعلهخانم-

 ...میره یاد یم نفسی یه-

 !نزدی زنگ که پرسی احوال داشتی؟برای جونمکار..ها پره دلت خیلی-

 کنی؟ جبران خوای می گفتی یادته...راستش نه-

 ...میل کمال با-

 ..بگیری و یکی حال بریم بیای جایی یه تا فردا خوام می...خوب خیله-

 کرده؟؟ درست برات مشکلی..باشه-

 ...نمیده اما خواد می پول ازش..تامدوس از یکی برای...نه من برای-

 بریم؟؟ کی حاال-

 ...دنبالت میام یازده ساعت طرفای..فردا-
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......... 

 ...میشنوم شده بیدار تازه راکه پریسا شاکی صدای شوم خارج اتاق از خواهم می تا

 میری؟؟ داری کجا-

 247داره اشتراکمونو.خیابون سر رانرستو همین بزن زنگ خواستی غذا اگه فقط.بدم انجام باید دارم کاری یه-

 ..اشتراکو نمیمونه یادم.نیست خوب حالم دیگه نرو-

 ...فرستم بیرونمی پرصدایی نفس

 ..نویسم می را اشتراک شماره اش پیشانی روی و روم می نزدیکش و برمیدارم ارایش میز روی از را سبز خودکار

 ..دیوووونه.اااا-

 ..کند پاک را شماره دارد سعی دست با و زند می غر... پایمش می اینه از

 ...نشنوم را اش شاکی صدای که انقدر نه اما...گیرم می فاصله اتاق در از

 :زنم می داد بلند

 ..مونی می گشنه نکن پااکش-

............. 

 ...گذارم می سرم روی و برمیدارم عقب صندلی از را ام مشکی کاپ کاله

 :گوید می تعجب با و زداندا می سرتاپایم به نگاهی عدنان

 ...تیپی وضعیه؟؟چه چه این-

 ..گویم نمی چیزی اما...یاید م کش خنده از دهان

 ...خندم می او با و روم می راه همپایش

 ...که میکنم اوری یاد عدنان به ورود از قبل و روم می باال دفترش اهنی های پله از

 ...باال بیا زدم تک روقت پس-

 :میگویم است پول شمردن مشغول هک اندامی الغر مرد به

 هست؟؟ پناه یزدان اقای-

 شما؟؟-
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 بدم؟؟ پس جواب شما به باید-

 ...بدی پس بایدجواب حتما پس ایستادم اینجا من وقتی-

 ...شوم می دفترش وارد و کنم می باز را در چرنیاتش به توجه بدون

 :میزند داد بلند...است شکلم تشخیصش اینجا از که است کاری انجام حال در و است پائین سرش

 داخل؟؟ نفرست و کسی نگفتم رحیمی؟؟مگه-

 :زند می را ریتمی میز روی دستش با و زند می لبخند و بین می را ام چهره و اورد می باال را سرش

 خانم؟خوبی؟ کردی م را...من همدم نازی..انتظاری چشم و غم-

 میزنم ام هچا زیر را دستم و نشینم می است روبرویش که مبل روی

 ...که اومدم...نیومدم پرسی احوال برای-

 کنی؟؟ خواهی عذز ازم دیشب بابت اومدی.اهان-

 ...کنم تسویش اومدم دارم باهات حساب خورده یخ.نمیکنم خواهی عذر کسی از من...نه-

 ..باشیم داشته حسابی خورده هم با ما اد نیم یادم-

 ....خرده پول برات ملیون دوازده ده..ودلبازی دست خیلی گفتی می که یادمهتو خوب من ولی-

 زیاده؟؟ برات تومن پنج شده چی حاال

 ...مبل روی از شدنم بلند با شود می زمان هم و رود می شدن کم روبه تقی با ساز چای داخل اب قل قل صدای

 ...بایدبرم دارم کار..بده و پول.نباف قصه فقط-

 ...گذارد می میزش کشو داخل و کند می جمع میز روی از است مخدر مواد نوعی که رنگی هاب برچسب

 میزنی؟؟ حرف داری چی از-

 !!ندادی اما دادی می پریسا به باید که پولی تومن پنج از-

 ..گذارد می جلویم را چای لیوان و خندد می بلند

 ..میری دختره اون پی درای که باز..خورده سنگ به سرت کردم فکر من-

 هستی؟؟ چی کردی بگیری؟احساس پول اومدی هک برسه بهت قراره چی

 ...ببرم ابروتو نزار..ها نیای راه امدی اون باز-

http://www.negahdl.com/


 ...اندازم می عدنان رای کال میس پایمش می کیفم داخل از که همانطور و برمیدارم را موبایلم

 اره؟؟ الحه دادگاه به کنی؟؟حتما چیکارکنی؟شکایت خوای می مثال-

 برمیدارد قدم ما سمت به و بندد می محکم ار در عدنان

 اوردی؟؟ ورداشتی خودت با کیه هور لنده این-

 گیرد می را ده صدو شماره و شود می بلنر صندلی روی از..اندازد می سایه صورتش روی و شود می غلیظ اخمش

 ...طرفی کی با میدم نشونت االن-

 می هلش دارش چرخ چرم صندلی روی و گذارد می او صورت روی را دستش و کشد می را تلفن سیم عدنبن

 ...گذارد می او لپ شل گوشت روی و کشد می بیرون غالف از را چاقویش...دهد

 ...بیاد یادت امروز رفتی ایینه جلوی دفعه هر که زارم می یادگاری کلی صورتت روی بزنی مفت زر اگه-

 ..کند می اضافه ترسش او زدگی تعجب حالت به و کند می گشاد را هایش چشم

 ...باشه..باشه-

 ..ده انجام میگه خانم هرچی-

 میزند پلکی موافقتش اعالم برای

 ..اندازم می نگاهی در به میزنمو پوزخندی

 ..بده گاوصندوقتو کلید!!افتی می دردسر تو گفتم دید-

 و ماربرمید را ملیون پنج...میکند پرت سمتم وبه کشد می بیرون را کلید اش لیمویی پرهن پاکتی جیب داخل از

 یک

 ...نگی مفت بمونه یات که برمیدارم اینم-..کنم می اضافه دستم هایداخل پول چک به هم ملیون

................. 

 ..نشینیم می پارک صندلی روی

 ..زند می پشتم به محکم بار چند...افتم می سرفه به و پرد می گلویم در ابمیوه خنده زور از

 ...دهم می تکان برایش دستی و میکنم نثارش گرمی لبخند کرده کمکم اینکه از و میدهم دست عدنان با

 حس شود می تراوش تنهایی و درد وجودش های سلول تک تک از که باشم کسی حامی کسی اینکه از
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 ...دود می پوستم زیر خوبی

 ...اندازم می ای شیشه میز روی را ماشین سوئیچ

 ...دهم می بیرون راحتی سر از نفسی

 اش باخته رو و رنگ چهره به..بدهم را اش رگباری سوالهای جواب است منتظر و شده خیره دهان به پریسا

 :میکویم و کنم می نگاه

 نرفت؟؟ نفست تو..رفت سرم من-

 شد؟؟ چی زدی و پول حرف اینکه بعد خوب..دیگه نکن اذیت-

 ..گرفتم ازش و پول عدنان با دیگه هیچی-

 ...اندازم می میز روی هارا پول چک دسته

 ..شمارد می هارا پول اش شده گشاد ها چشم با و کشد می اش کرده عرق پیشانی روی دستی

 .!تاست شیش که این-

 ....گرفتم ازش کرد بارت که عراجیفایی سر هم تومن یه-

 :بوسد می شاالپ شاالپ را هایم گونه و اندازد می گردنم دور ای گره دستش با

 ..هدیوون شد پاک ارایشم چیکارمیکنی.اوی-

 ...چکار خواهم می ارایش دیگر نبود یادم انگار

********** 

 "پنج" فصل

 ..گیرم می جا در چوب چهار در

 ...کالفه و عصبی...است حرکاتش به فقط نگاهم اما...میدهم بازی انگشتانم بین مدام را ژاکتم نخ

 شد؟؟ چی مگه رفتی قبلی های دفعه مهمه؟؟حاال برات اینق کنگره نری؟؟این نمیشه حاال-

 ..کند می شمارش به شروع اول از مدام تمرکز عدم دلیل به و گرفته دستش پول ای دسته

 ...گیرد می التماس جنس صدایم دوباره

 بیایم؟؟ باهات سروشم و ن اصن خوای می..مامان دیگه بری؟نرو می کجا اتو مقاله این حاال-
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 :ندمیک نگاه من به و میکند پرت بیرون عصبانیت با را نفسش

 ...بشمارم پوالرو این من گذاشتی اگه..بابا ای-

 میزند چنگ دستم از برداشتم تخت روی از تر زود که را مانتویش

 ...میکشم خودم سمت به را مانتو و میکنم مقاومت برابرش در

 ...رسم نمی پروازم دارهبه اف تیک هواپیما دوازده ساعت..برسم کارام به من گذاشتی اگه..بابا ای-

 ...دارد پرواز دیگر ساعت پنج...کنم می نگاه اتاق گوشه درا پاندول ساعت به اننگر

 ..میکشد ها پارکت روی را رنگس البالویی چمدان

 ..کشد می را فلزی دسته محکم و مضاعف نیروی با و شود می عصبی قالیچه لبه به ان چرخ گیرکردن از

 میری؟؟ داری کجا.مونده زیاد که هنوز حاال-

 ..دارم براش سفارش سری یه برم( دوستش)مهسا خونه سر یه برم باید دارم کار دهخور یه-

 ..رسونمت می من واستا خوب-

 ....میرم خودم..نه

 ..کشد می را چمدان دسته و گذارد می جیبش داخل را سیگارش جعبه

 زند می ام کرده ترش نگاه به لبخندب کمر به دست

 دایره برو فردا راستی.میزنیم حرف باهم فرودگاه تا اومدم که بعد..ندارم کار بیشتر ساعت یک..برم قربونت الهی-

 ...بگم بهت گفت بگیر خودت برای اخرو چک این بابات شرکت حقوقی

 رفتنت جلوی تالشند در سلولهایم تمام من وجود در میدانی چه تو

 بار این رفتنت...است اشوب دلم در که میدانی چه بگیرند؟تو را

 کنند می گریه رفتنت برای هم ابرها.است دلگیر و لخت سخت برایم

 ..است دلگیر تلخ سخت برایم رفتنت بار این

 ...میکنم نگاه را رفتنش و میزنم کنار را پرد گوشه

 ..دارد عجله رفتن برای و برمیدارد قدم تند تند باران شالقی بارش زیر

 ...میکند پر را گوشش اهنگ صدای و زند می اتش سیگاری
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 که است منتظر فقط و شمارد می را ها عدد چشمانش با و گذارد می ترمز روی پا قرمز چراغ پشت

 .شود سبز چراغ و برسند پایان به اعداد

 می را نگاهش زند می ماشن شیشه به که فروشی گل دختر که است قرمز چراغ به چشمانش هنوز

 .گیرد

 ..کند می نگاه ایستاده باران زیر که دختر استخوانی صورت به و کشد می پایین را شیشه

 ..بخر گل شاخه یه..توروخدا خانم:دختر

 :گوید می و کند می نگاهی اش اتش رز های گل به

 ...دخترم خوام نمی گل-

 ...بیند می را نیاز های شعله چشمانش در

 ...توروخدا..بگیر شوهرت واسه شاخه یه..شاخه یه..ها خوبه گل بخدا-

 :گوید می اش کالفه نگاه امتداد در و شود یم کالفه شوهر اسم گفتن از

 ..خوام نمی..بابا ای-

 ...کند می پاک را خیسش چشمان دست پشت با.گیرد می او از را نگاهش دختر

 !خونه برم ل.پ. کد با...نفروختم گل هیچی امروز بخدا-

 ...شود می دور ماشینش کنار از و گوید می را جمله این

 ..دهد می قلقلک را لقا مه مادرانه ساتاحسا شنود می که اخری جمله

 ...شود می پیاده ماشین از و شود می قرمز چراغ معکوس شمارش خیال بی

 ..خرم می گالتو همه وایستا...دخترم واستا-

 :زند می داد تر بلند

 .واستا باتوام-

 زمین ویر شدت با دارد باالیی سرعت که سمندی که کند عبور خیابان عرض از خواهد می دنبالش به

 ...میکند پرتش خیس

 روی باز چشمانی با که لقا مه دیدن با و گردد برمی ماشین الستیکهای جیغ صدای با فروش گل دختر

http://www.negahdl.com/


 ...شکند می را خیابان بسته قندیل سرمای و کشد می جیغی افتاده خیابان خیس های اسفالت

 می کج را سرش...گیرد می شفرو دخترگل و لقا مه اطراف مردم از ای حلقه...دود می او سمت به

 ...شود می خیره لقا مه با چشمان به و کند

 ...تو واسه همش اصال.بخری گل خوام نمی بخدا..پاشو خدا تورو...کردم غلط من خانم...خانم-

 :گوید می چیزی خودش برای هرکسی

 ...ببختو زن کرد چیکار ببین.اااا:یک مرد

 ..خوب اورژانس بزنید زنگ:دو مرد

....... 

 ..کردم نگاه ساعت به بار زبیست ا بیش و ام زده ام چانه زیر را دستم

 فشارم می شصتم و اشاره انگشت بین را ام پیشانی گوشه..نیامده هنوز اما دارد پرواز دگر ساعت یه

 ...کند نشینی عقب کمیسردردم تا

 ...کند می خارج هستم ان درگیر زیاد است مدتی انگار یکه حالت از را من موبایل زنگ

 ..شوم می امید نا سروش خندان چهره دیدن از و برمیدارم را موبایلم سریع

 الو؟؟-

 ...زند می شور دلم نگرانم ان از که بشنوم چیزی اینکه از لحظه یک...کند می نگرانم سروش گرفته صدای

 خوبه؟؟ حالت-

 ...اره-

 ...دهد می فرو را بغضش کار این با و کشد می عمیقی نفس سروش

 ...بریم جایی یه تا باید شو اماده-

 شده؟؟ چیزی-

 ...پیچد می گوشم در اشغال بوق صدای

 روم می راه حیاط در کنان لی لی که حالی در را ام چکمه وزیپ پوشم می را ام مشکی پالتوی تند تند

 ..کشم می باال
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 ..کنم می فرو شالم داخل را بارانم از خیس موهای و برم می شالم سمت به را دستم

 ...نشینم می ماشین داخل و بندم می محکم را در سروش ممتد های بوق با

 ...کنم می نگاه است پریده رنگ که اش چهره نیمرخ به

 میریم؟؟ داریم کجا-

 ...زند می دور را بلوار...گوید نمی چیزی

 ...کند می ترمز بیمارستان جلوی که است نگذشته ای دقیقه چند

 ...رفته و کشیده پر روحش حاال همین میدانم...حاال همین یار...شود می پاره دلم بند

 ...میخورند غلت ام گونه روی ارام و شود می اشک جودم و های نگرانی و ها شوره دل

 ...کند پنهان من از را چیزی تواند نمی که فهمیده دیگر هم سروش

 ...شود می تبدیل یقین به شکم دیگر...کند می باز سر کرده گیر گلویش در که بغضی

 ...برمیداریم قدم سردخانه سمت به دارد تن بر بلندی رنگ طوسی لباس که مردی همراه

 ...گیرد می شدت ام گریه....چسبم می محکم را سروش مردانه بازوی

 !نه؟؟... نیست اینجا که مامان سروش-

 ...ریزد می اشک صدا بی و دهد می فشار را دستم دستش با

 ...میکشد محکم را فلزی کشوی دارد درهمی فهقیا که اندامی درشت مرد

 ..بکشد را زیپ خواهد می که است دستش به هردویمان نگاه

 ..است سنگین برایم خیلی اتاق فضای

 ...است دهانم در قلبم...گیرد می سردخانهلرزم بزرگ اتاق سرمای از

 .کنم می حس گلویم در را تپش قشنگ

 ...بلعیده را نگاهم هاابر پشت از ای ستاره انگار..زنم می یخ

 بی چشمان جیغم زور از است بسته چشمانشان که هایی جسد همه انگار کشم می که جیغی با

 ...میکنند باز را جانشان

 ..است خونی مجعدش موهای...پاشیده هم از صورتش گوشت
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 می دنشدی از..شده مرده خون که وار هاله بزرگ کبودی یک و اند تازه تازه هایش زخم...خونی خونی

 ...شود می اشوب دلم...ترسم

 ...افتد می دوران به سرم و بنند می یخ تنم های استخوان...کشنده و موزی ترس این از خورد می بهم

 ...اورم در تن ز تا..نیستند جامه من دردهای

 ...اورم در سخن رشته به تا..نیستند چکامه و جامه

 ...اورم در جان از تا نیستند نعره

 ...نیست زمانه مردم دردهای مثل گرچه من های درد...است نگفتنی من دردهای

 پوستشان چین که مردمی...است زمانه مردم درد

 ...هایشان نام که مردمی..استینشان روی رنگ که مردمی

 .... کند می درد هایشان شناسنامه کهنه جلد

 ..من روح انحنای....یکند م درد بودنم های استخوان تمام ولی من

 ...است شکسته دل پناهی بی گاه تکیه..من غرور خسته های شانه

 ...است خورده زخم بازوانم...ام بهانه بی های گریه کتف

 همراه فرسایی طاقت سرگیجه و داغی با شدنم بیدار و پرم می خواب از صورتم روی ای سنگینی حس با

 ...است

 ...کشد می دست صورتم روی و گیرد می را دستم بابا

 با؟؟با خوبی-

 ...رسد می گوشم یه پذیرایی از شود می پخش که قرانی بلند صدای

 کجاست؟؟ اینجام؟؟سروش کی از من-

 .پایین بیا کن عوض لباساتو...منتظرن در پشت دوستات.مهموناست پیش-

 ...چسبیده دهانم سقف به و شده تلخ زبانم

 ..شود می جمع صورتم دارد که دردی از و میکشم را دستم سرم

 :گوید می زند می موج صدایش در که بغض با و اید می نزدیکم رویا
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 خواهری؟؟ سروین؟؟خوبی-

 رگال از که را ام مشکی مانتو و برمیگیردم پریسا سمت به..کنند می بلندم و گیرند می را دستم سارا و مینا

 ...کنم می تنم و گیرم می دستش از کشیده بیرون

 ...نکن بیدارم صبح خدایا نوشت ای شهگو میشد کاش.دیروزم از تر خسته امروز

 من به را نگاهشان ها چشم همه امدنم با...نیفتم پله روی تا اند رفته را هایم بازو هردو روی میناو

 ..است گردش در بدنم مسیر کل در و کند می حرکت گاهم گیج از عرق...میدوزند

 ...هایم شانه همه از بیشتر...میکنم حس ام جمجمه در دردی

 .میریزم اشک ام گذاشته سارا های شانه روی را سرم که همانطور و نشینم می مبل روی

 ...دلسوزی و ترحم مملواز هایی نگاه...خورد می بهم حالم اید می طرفم به که هایی نگاه از

 مسکن ای بسته اشپزخانه داخل از که میشوم بلند... است مقدس برایم میشود پخش که قرانی بلند صدای

 ...بردارم

 :میگویم و میزنم پس برمیدارد قدم سرم پشت که سارا

 ...خودم میرم-

 ...میشوم خارج اشپزخانه از قرص بسته همراه و برمیدارم را اب لیوان

 ...شود می ریز ریز ها پارکت روی و افتد می دستم از لیوان که ام نرفته راه قدمی چند هنوز

 ...میشوم پخش زمین روی و شود می شل پاهایم

 ...کند می پر را سر لیوان شکستن ایصد

 ..میکنم باز زور به را چشمانم صورتم با اب قطرات برخورد از

 ...اند شده جمع همهدورم

 ...دهد خوردم به را شیرین اب از کمی دارد سعی و میزند هم مدام دارد دست در که را قندی اب لیوان سروش

.......... 

 ...میکنم گریه بلند و اندازم می خاکش روی را خودم

 ...خواهد می را اغوشش دلم...میکنم س را بویش هنوز
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 .است درونم ای خاطره

 نیز را توانش ندارم، آن با ستیز سر چاهی درون سپید سنگی چون

 .اندوه و است شادی برایم

 .دید خواهد را آن کسی اگر شود خیره چشمانم در

 شد خواهد آنی از غمگینتر

 .است شنیده اندوهزا داستانی که

 .بگیرند او از را روح بیآنکه میکنند، شیء به بدل را انسان خدایان میدانم

 !سازی جاودانه را اندوه تا من درون در شدهای سنگی به بدل نیز تو

 ...ام مانده تنها که است شبی اولین امشب گذرد می مادرم مرگ ز ا که شبی پنجاه چهل از بعد

 ...اند رفته که شود می ساعتی چند م ها هبچ...رفته بیرون کاری برای که سروش

 ..برمیدارم قدم خانه زیر استخر سمت به

 ..اورم می در را هایم لباس...شوم می سالن وارد و روم می پایین ها پله از

 ...برمیدارم را مشروب شیشه است شده سرامیک سالن گوشه که کوچکی یخچال از

 کند می دق ببیند تحال این در را من و بیاید سروش اگر دانم می

 ...نمیکنم فکر مشروب خوردن جز چیز هیچ به اما

 گذشت و مشروب ای جرعه خوردن با اما...کنم می اشتباه که کشد می فریاد قلبم اعماق در جایی

 ...شود می خفه اش نطفه در هم حس این کوتاهی زمان

 ...روم می وان داخل و پرمیکنم شامپو و سرد اب از را حمام وان

 ...پیچد می فضا در راک موسیقی بلند یصدا

 ...کنم می پر باردوم برای دارد پهنا دستم کف برار دو که را ای شیشه لیوان

 ...ام نشده مست کافی اندازه به کنم می فکر هم هنوز اما

 تکه را عاجزم معده ناجوانمردانه ام معده در تیغی کنم می احساس ام بسته را چشمانم که همانطور

 ....کند می پاره
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 ..اندازد می سوزش به را صورتم پوست و شود می اکو گوشم توی اش کشیده برنده تیزو صدای

 ...کشد می اغوشش در لرزد می نخورده افتاب رنگی های جوجه مثل که را نحیفم و خیس اندام

 و شده ردس ای ندازه بی سردی از پشتم و پاها... برد می اتاق سمت به و گیر می را گردنم و پاها زیر

 ...افتد می گز گز به

 ...زند می ذوق توی بدجوری دستم ابی های ورگ شده کبود لبم

 گونه از اشک نرسیده زانویم به را سرم...کنم می جمع بغلم در را زانوانم و چسبم می تخت تاج به

 .شود می سرازیر هایم

 ...رگرداندهب من از رو فقط و گوید نمی چیزی که کرده درک را ناراحتی عمق انگار

 ...ببارم را هایم دلتنگی و بگذارم مهربانش سینه بر را سرم تا خواهد می را اغوشش دلم

 :گوید می و زند می پس باشصتش را هایم اشک...کند می بغلم و نشیند می کنارم

 !!کردی چیکار خودت با ببین.برم قربونت الهی-

 ...گیرد می طرفم به دارد دست در که را مسکنی

 را خودم و گیرد می لرزم دوباره اب سردی از..فرستم می ام معده یه سرد ا لیوان با همراه ار مسکن

 ...شود می گم هوا در و گیرد می جان فنجان از که است بخاری به دویمان هر نگاه...کنم می جمع

 ...خوردم روبرو محکماز انگاری..مردم دل...گیجم یکمی

 ...هردوتامون داریم بدی اساحس چه..داغون کمی من...اروم کمی تو

 ....مرده خودش حبس تو تنها یکی..افسرده...گیجم یکمی

 ..خوابش نمیبره صبح تا یکی...یادش رفتهاز بارون که یکی

 ..دوباره سیگار و سنگین سرم...تاره تصویرم گیجم یکمی

 ...اهنگی صدای با خالی جای یه.غمگین بغض یه و تلخ کام یه

 ..دوباره سیگار و سنگین سرم..تاره تصویرم گیجم یکمی

 ...غمگین همیشه..غمگین همیشه...سنگین کام یه و تلخ قرص یه

 ...کنم می نگاه ساعت به و کنم می هدایت باال سمت به را ام شده وز دارو حالت موهای دست با
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 ..کشد می تیر گردنم خوابیدم همه این اینکه از..است شب نه ساعت

 ..بنشینم تخت روی ندارم دوست حتی که ام خوابیده دیروز از اینقدر...است خواب غرق کنارم سروش

 ای قهوه و میروم اشپزخانه سمت به مشروب همه ان مصرف از ناشی تهوع حالت و سردرد خاطر به

 .......میکنم دم

 ...پرکنم کهنه شراب از نیمه تا را گیالسم میتوانستم

 ..بگذارم را قدیمی اهنگهای ان از یکی میتوانستم

 ...شوم خوب نوستالژی روزگار خمار رام ارام و

 ..بدوم را باغ باریک های کوچه پابرهنه میتوانستم

 ...کنم یاس های شکوفه از پر را دامنم میتوانستم

 ...مست مست...شوم مست و

 ..نوشتم شعر تو برای و نشستم دریا به رو پنجره این پشت اما

 ...مست.... مست...شدم مست

 ..دارم لرز هم هنوز..میپیچم دورم تر محکم را شکالتی مسافرتی پتو

 ..نشینم ی کاناپه روی و برمیدارم را قهوه فنجان

 :گوید می و کشد می اش معده روی دستی.کند می ثابت را پایم ریتمیک حرکت دستش فشار با

 نیست؟؟ گشنت و...گشنمه من-

 ایستد می وروبرویم پوشد می را هایش لباس..دهم می نشان را مخالفتم سرم دادن تکان با

 ...بکشه طول ساعتی شیش پنج یه کارم احتماال..بکشم باید که هست نقشه سرس یه.شرکت برم باید من-

 ...نباشی تنها پیشت یاد دوستات از یکی بزن زنگ

 بیاد؟؟ مینا بزنم زنگ خوای می

 ..زنم می زنگ خودم نه-

 پر و روشن ام حافظه های تاریکی میان از که است زنده دثهحا این قدری به..گیرد می جان ذهنم در ای خاطره

 ...درخشد می روزی مثل فروغ
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 ...است باقی ذهنم اول خانه در هنوز و افتاده اتفاق پیش ساعت دو گویی

 "پیش سال یک"

 ...کنم می روشن رفته اسلیپ حالت به که را تاب لپ

 ...دکن می متالشی را افکارم میخورد در به که ای تقه صدای

 بله؟؟-

 تو؟؟ بیام میتونم-

 ...بیا.اره-

 ...دهد می تکیه در چارچوب به سینه به دست سروش

-ps2014کنیم؟؟ بازی میای..کردم دانلود رو 

 ...میکند بازی بازی پوستم زیر لجبازی حس دارم کردن بازی به که شدیدی عالقه وجود با

 ....کن خواهش یکم...نچ-

 ...کشم می را شرتش تی که شود خارج اتاق از هدخوا می و گیرد می من از چشم

 ...؟میام!میکنی قهر حاالچرا..خوب خیله-

 ..دهم می تکیه تخت تاج به و مینشینم کنارش...میگزارد تختش روی را تاب لپ

 دیگه؟؟ شرطی سروش

 ..میشی پرو!کنه؟ ساکت تورو کی میکنی گریه اونوقت...جوجه بازی می-

 ...نمیشم که هستم که اینی از تر پرو-

 سرچی؟؟ حاال-

 ..من دست بده ماشینتو هفته یه بردم من اگه-

 ...میدی تحویلم گاری دستت میدم بوگاتی...دیگه مونده چی؟؟همین-

 ...نمیدی که بچه دست ماشین-

 سرکار؟؟ برم باید چی با من اونوقت-

 !دیگه پا با خوب-
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 نمیبره؟؟ خوابت خودت چرا بلدی الالیی که تو-

 ...برم می باال تسلیم بهنشانه را هایم دست

 ...خودت برا ماشین..خب خیله-

 ..شود می فعال رادارم

 ...داری دوسش خیلی که میگی چینی مقدمی کلی از بعد میزنی زنگ دوستام از یکی به-

 ...کند می گشاد را هایش چشم و برد می باال را ابروهایش-

 کنم؟؟ عالقه ابراز بزنم زنگ فنچ یه به ابهتم این با من!زده گاز خر مختو..دیگه مونده چی؟؟همین-

 ..نمیشن پرت دم هیچوقت اونا باشی زمین کره روی بازمانده تنها تو اگه باش مطمئن-

 ...شی شرکتم ابدارچی هفته یه تا باختی اگه که اینه منم شرط..باشه...ها برمیخوره بهم کم کم داره-

 :گوید می و گذارد می دهانم روی را دستش بزنم حرفی خواهم می تا

 ...ها نیستم من که نمیاری نه-

 ...میشود شروع رسما بازی و کند می وصل را مشکی دسته فیش

 ...رود می پیش روتین چیز همه و افتد نمی خاصی اتفاق که اول نیمه تا

 ..زند می را هایم چشم نور و شود می روشن اتاق پراغ که نگذشته دوم نیمه شروع از ای دقیقه چند هنوز

 ..بزند را اول گل که شود می سروش برای خوبی فرصت این

 میکنم نگاه مامان به و زنم می تخت روی مشتم با محکم

 ...مامان...اه-

 ...گذارد می میز روی را شربت سینی

 اومدم؟؟ می باید چجوری تاریکی تو..ها اوردم شربت.بابا ای-

 :میگوید خاصی شیطنت با سروش

 ؟نبردی؟ شرطو دیدی-

 :گویم می و میزنم پوزخندی

 ...اولشه هنوز...دانه پنبه بیند خواب در شتر-
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 ...میزنم را مساوی گل بودم متخصصش که ایتگاهی ضربه با

 ...زنم می را برتری گل عمق تو پاس یک در و میدهند هم دست به دست مغزم های سلول

 ...نداد وجود تاقا در پرواز برای فضا اما کنم پرواز خوشحالی از خواهد می دلم

 :گوشم می و کشم می را لپش

 !نبردی شرطو دیدی-

 کشد می بیحیالی از ای الیه خشمگینش چهره روی و اندازد می باال ای شانه

 چی؟؟ که خوب..زدیا گل تا دو حاال-

 ...نشینم می روبرویش زانو چهار

 ...بیار گوشیتو پاشو پاشو...شرطمون که چی؟؟خوب که خوب مگی تازه-

 چی؟؟ برا شیگو-

 ..دیگه دوستم به بزنی زنگ اینکه واسه-

 چی؟؟ برا دوستت-

 ...چرخانم می دیگری سمت به را سم قهر حالت با

 ..قولش زیرش؟؟مردو زدی زودی همبن به!نامردی خیلی-

 ...شود می تزریق هایش رگ در غیرت کمی مرد کلمه گفتن از انگار

 ..گیرد می سمتم به و اورد می در جیبش از را موبایلش

 ...بزنه حرف باهام قراره که خوشبختتو دوست اون شماره بگیر-

 ...میگیرم را مینا شماره و شود می فعال شیطنتم های شاخک نمیرود جوب یک در مینا با ابش میدانم چون

 :میگویم که ام نگرفته را شماره هنوز

 !نمیگی پرت و چرت که بخور قسم مامان جون به-

 :گوید می سریع یلیخ..میفهمم را قصدش

 چی؟؟ واسه دیگه مامان جون-

 .ندارد برگرد برو حرفش بخورد قسم را مادر جان هروقت..میدانم را ضعفش نقطه
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 :گوید می بریده بریده و بزند یکسره را حرفش نمیگذارد که است گلویش در تیغی انگار

 ...مامانم جون به...جون به-

 ...شود می پیدا پرنشاطش صدای هک شدم می امید نا دادنش جواب از داشتم

 الو؟؟-

 بفرمایید؟؟-

 ..میکنم اشاره او به سرم با

 ...کن خودتومعرفی

 .....دهد می نشان را مخالفش سرش دادن تکان با

 ...میزنم ای ضربه بگش شش سینه به و میپیچم هم در ا هابم ابرو

 :میگوید و میکند صاف را گلویش

 سروشم-

 کیه؟؟ سروش-

 ...سروین داداش-

 ..میزند ای سرفه مینا

 امرتون؟؟؟-

 ..دیگ امشب..نمیشه اما بزنم زنگ بهتون خوام می مدتیه یه من راستش-

 :گویم می ارام و کنم می اشاره او به

 ...کن چربش-

 :میدهد ادامه و کند می اخمی

 ...مندم عالقه بهتون خیلی من راستش...راستش...بزنم زنگ گفتم نیاورد طاقت دلم دیگه امشب-

 :گوید می لجبازی برای فهمیده را من قصد که مینا

 گفتین؟؟ چی بگید دوباره میشه نیومد صداتون ببخشید-

 :میگوید و کیکند من من و فرستد می بیرون را اش حرصی نفس

http://www.negahdl.com/


 ...مندم عاقه بهتون من-

 ...پیچم می خودم در مار مثل گوید می که را جمله این

 زند می داد خندد می تلفن پشت که مینا

 ...سروین گرم دمت-

 ...نمیدهد ادامه دیگر میخندد پوستی زیر که سروش

 میگذارد گوشش توی فری هندز که همینطور..اید نمی در خونش بزنی کارد

 :میگوید و میشود عصبانی

 ..حیاط تو نکردم پرتت بالکن از تا پاشو..پاشو سروین-

 ...کنی بازی ps باشی تو تا-

 ..زنم می بیرون اتاق کهاز شود رفتنم مانع تا بکشد پشت از را ام یاب سرخ شرت تی خواهد می

 ...شود می خاموش ارامی به ذهنم در خاطره

 پرت خودش به را حواسم و میشد اتاق وارد دوباره تا بود مادرم هم االن کاش..وسروش مینا رابطه شروع بود این

 ...کرد حس توان می را بویش خانه این چارچوب در هم هنوز...میکرد

 کرد؟؟ حس را بویش باشد مرده که کسی مگرمیشود..نمرده میدانم

******** 

 "شش" فصل

 ...نمیدهد راه فکرم دیگر چیز هیچ به که است زیاد رویم سیگار فشار انقدر..بکشم سیگار خواهد می دلم

 یم پایم را بلندم ساق های هچکم و توالتبرمیدارم میز از را پالتویم...کنم می خالی سیگار جز چیز همه از را فکرم

 ...کنم

 ....کنم لمس را سرما خواهد می دلم....است دلپذیر برایم هوا سردی

 ....شده تنگ سپید های برف در رفتن راه برای دلم اصال

 ...است صفر به مانده یکی ام هوشیاری درصد

 جفت یک با شهر دل به میزنم داغون دربه های ادم مثل میشود که بامداد دقیقه بیست و دو ساعت
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 که پاتیل و مست های ادم شبیه هوایی و حال و"تا به تا کفش

 ...میزنند قدم خودشان برای ابرها روی که

 ...نیست هیچکس اینجا

 ..خودت و خودتهستی

 ..."ند رفته کما به شهر ای خیابان تمام

 ...ویترین پشت های عروسک حتی..هایشان کوکی ادم حتی

 در را جایش موفرفری عروسک یک وقتی اب توی شد پرت دیروز که کچلی و ابی چشم عروسک حتی

 ...گرفت بازیگوش ای بچه دختر اغوش

 بردار ترک قلبش و من سرزمین مردان دست در باشد عروسکی دخترهم این بعد سالها شاید

 ...دارد گسی طعم چه بودن عروسک بفهمد و بپاشد هم از تنش و

 های زدن قدم و من به اند زده زل ها برق چراغ تیر تمام انگار امشب

 بهم حال برایم چقذر میدانند هم شاید و میکنند تماشا را من کوله و کج

 خواب قدمهایشان صدای دیگر چندساعت که هایی ان قیافه شده زنی

 ...میرزند بهم هارا ستاره

 افتابی مثل هستند نداشتنی دوست که بس از

 ...رسیده جاهایقشنگش به تازه باران وقتی یزندم چاک ابرهارا سینه که ای موقعی بی

 ..هستند غمهایم شاهد هرشب که هایی خیابان و هستم خودم هم هنوز

 ...داشت خواهم یاد به هارا خیابان این خوی

 حاال که را نیکوتین نگرانی بدون و کنم پرتش را حواسم که ای جنبنده هر از خالی و است تاریک عجیب کوچه

 بدنم

 ...برسانم مغزم به دارد دشیا به خوب

 ..میکنم تند سوپرمارکت سمت به را هایم قدم میرسم که سرخیابان به

 ...کنم می نگاه ام گوشی ساعت به و اورم می بیرون جیبم از را دستم
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 ...است بامداد دو درست

 ...بیدارمیشود وجودم در ترس کمی ها عقربه جای ازدیدن

 مادرم شکالتی برگ سیگار همان دلم فقط و ملجباز سیگار کشیدن برای هنوزم اما

 ...خواهد می را

 ...میکند مقایسه هم با را سیگارش مختلف های مارک مدامم اورده گیر اضافی فک که جوان مرد

 ...اندازد می خط ام خسته اعصاب ری هایش حرف

 یانه؟؟ داری شکالتی برگ سیگار-

 ..گذارم می جیبم در را پاکت...کند می درک را عصبانیتم عمق انگار

 ندب میشود شنیده سرم پشت از درست که هایی قدم صدای که ام نگرفته فاصله سوپرمارکت از قدمی چند هنوز

 ...میکند پاره را دلم

 ..میکشند بیرون فندک همراه را سیگار پاکت ام کشیده انگشتان

 ...دازمان می نگاهی سرم پشت به میکند ام همراهی که هایی قدم از اطمینان برای

 ...نیست که نیست چیزی..شود می گم کوچه تاریکی توی چشمم

 ...میکشم عمیق نفسی نیست سرم پشت کسی اینکه از

 کفری ردمیگی من از را سیگار کشیدن لذت لعنتی شک این دوباره اینکه از..میزنم پرقطر سیگار به کوتاه پک چند

 ..میکنم نگاه سرم پشت به دوباره اطمنان برای و میشوم

 زیچی دقت کمی با تانم می هاست همسایه از یکی خانه جلوی که مجنونی بید پشت قبل دفعه برخالف بار این

 ...کنم حس را

 ...مکن تفکیک سیاهی از است پنهان ان اعظم بخش که را اندامش از نقشی توانم می میکنم نگاه بیشتر وقتی

 ...فشارمیدهم را دارش نقش ستهد انگشتانم بین..میکنم قراری بی راستم جیب در چاقویی

 ..بکشم بیرون را چاقو که خوفناکم سایه طرف از واکنشی منتظ تنها

 ..میگیرد لرزم امده بیرون مجنون بید پشت از و کرده حس را حضورم اینکه از

 ...میکشم بیرون را چاقو و میروم عقب عقب
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 ..ندارند فرار نای و اند ترسیده انگار هم پاهایم

 ...افتم می کوچه کف های برف روی و پیچد می هم در پاهایم

 ...میکند پاره را کوچه چرت ای لحظه برای میکشم که جیغی صدای

 ..میزنم چنگ افتاده برفها روی که را کیفم

 به به را نگاهم و ندازم می کرد جدا تاریکی از شود می را ان از نیمی فقط که اش چهره به را نگاه اخرین

 ...میدهم انتقال افتاده ا برف روی که اندامم از طرحی

 کند؟؟ می نگاهم فقط چرا...میترسم بیشتر مانده خیره فقط اینکه از

 .....اندازم می خودم به نگاهی نبودنم عریان از اطمینان برای که میکند نگاهم جوری

 ...میدهم ایمه قدم به زیادی سرعت و میبرم را استفاده نهایت شده جمع پاهایم در دوباره که نیرویی از

 :گوید می که شنوم می میشود کمرنگ دارد کم کم که را اش مردانه صدای

 ...ندارم کاریت نترس-

 ...بیندازم قفل به کلید که ندارم تمرکز اینقدر..است وجودم در ترس هنوز

 ....اندازم می قفل به را کلید بیهوده تالش بار چند از بعد و میکنم نگاه را سرم پشت بار چند

 ..میخورد را وجودم بودن چسز نا ساساح

 ...شوند می گم هایم اشک قطره الی البه عمیقم های نفس

 پشت و سرمیخورم ارام ارام و میچسبم در به میبندم که را حال چوبی در

 ...مینشینم ان به

..... 

 ...میدهم فشار هم به محکم را هایم چشم و میکشم دراز

 ..بردارم قدم حیاط سمت به یکندم ترغیبم شنوم می حیاط از که صدایی

 ...برمیدارم را ساطور اشپزخانه داخل از حیاط به ورود از قبل

 ...میترسم بیشتر میبینم ساطور در که را چشمانم

 ...زده حدقهبیرون از و شده سرخ زیرش
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 فراهم بیشتر ترس برای را فضا و میکشد اعصابم روی پنجه نشده کاری روغن که در اهنی محافظ صدای

 از و فشارمیدهم ام کرده عرق انگشتان میان را ساطور دسته...نمیبینم چیزی اما نگاهمیکنم را طرفم دو..میکند

 ...است شدن نزدیک حال در ای سایه درخت ردیف چند پشت

 ...میشود ختم ای وحشیانه زوزه به و شروع ها برگ خشاخش با دور از باد موج یک

 ..کردم گم را سایه...ندارد ای فایده شدن دقیق اصال اما...میشوم دقیق کمی

 ...اید طرفممی به ساختمان پشت از حاال سایه همان میکنم احساس

 ...میشوم غرق سکوتبیشتر در میزنم پا و دست بیشتر هرچه...نمیتوانم اما بکشم جیغ خواه می دلم

 .میبرم باال را ان و فشارمیدهم تر محکم را ساطور دسته

 ...میکند نمایان سرش روی را خون میزنم سرش به که ای ضربه

 ...میگیرد راه هایش شقیقه از و میگذرد اش مشکی موهای الی به ال از خون

 اهسته اول سرما در که حوض مثالب درست شده خشک صورتش روی خون های لکه جای به که ای خنده

 ...میزند یخ وبعد برمیدارد چین بعد و لرزد می

 ...زد یخ تا لرزید و لرزید ورط همین او صورت توی خنده

 ..میکند گم را خودش موهایم در و غلتد می هایم شقیقه از عرق

 ...شود می پوستم روی شکلی به تبدیل عرق درشت های قطره

 ...برمیدارم سرم باالی از را موبایلم و میگیرم مشتم در را پتو گوشه

 بل زیر بود کابوس یک فقط چیز همه اینکه از و ممیکش راحتی روی از عمیقی نفس نبودم صحنه ان در اینکه از

 ..میگویم شکر را خدا

 ...میسوزد و شده خشک گلویم

 ...کشید من بر شده ر لحاف امشب بود؟؟ که این پس

 ...زد کنار من بغل از ای لیوان

 ....صبح نزدیکهای تب حالت به پریدم و سهمناک خواب یک...شب های نصفه در

 ...بود نشسته جااین من پای زیر باز او
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 ..هنوز ام زنده من که نمرده او نه

 ...اشتباه ز درایم خنده به خواستم می...من خیال در است زنده او

 ..است اومرده...مادرم وای ای...بود خیال اما

 ..تب حال به پریدم و دیدم سهمناک خواب من...است خیال فقط او

 ...بود نشسته من پای زیر او اما

 ...رود می دیدم که سمتکابوسی به فکرم دوباره میکنم حس را ای مردانه سرد و تلخ طرع بوی اینکه از

 ...نمیگذارد تلخ عطر بوی ما..بوده خواب فقط که میکنم قانع را خودم

 ...میشود بیشتر شدتش میشوم نزدیک اتاق در به هرچه

 ...میکشم بسته چشمان با عمیقی نفس و میشود سنگین عطشم روی بویش

 ..گیرد می جان ام بویایی حس بستهانگار مانچش با

 ..میگیرد لرزم و خورد می عرقم از خیس بدن به سردی باد

 ...است روشن کنارپذیرایی گوشه که اباژوری ا چند از غیر به است خاموش همه ها چراغ

 ..است میز مشروبشروی شیشه و کشیده دراز چرم مبل روی سروش

 ...یشودم تزریق هایم رگ یه حمایت احساس

 ..میفرستم بیرون حنجره از دارم ترس از مسموم نفس هرچه

 ..میکنم لمس را عطر تلخ دو سر بوی حاال..مینشینم مبل لبه و میشوم نزدیکش

 ...میکند بغلم و نشیند می مبل روی

 ...کشد می موهایم در را مهربانش های دست

 ....ترسم می-

 به را ات بسته های چشم کنی گم موهایم میان راگ را دستت..بگذاری ات سینه روی اگر را سرم

 ..بدوزی من

 ...دریابی بهتر شاید مرا کالم

 ..میروم ایفون سمت به خانه روشن و تاریک همان در...میکنم باز را چشمانم میشنوم که صدایی از
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 ...ندارم را است کی اینکه به کردن فکر حوصله و حال اما..اشناست اش چهره

 بله؟؟-

 در؟؟ دم بیارید تشریف لحظه چند میشه.مخان سالم-

 شما؟؟-

 ..خدمتتون میکنم عرض-

 ...میروم ه را شل راحتم و عمیق خواب از هم هنوز

 ...نیست سروش ماشین اما میچرخانم چشم حیاط دور تا دور...اندازم می هایم شانه سرو روی را شالم

 ...رفته حتما

 ...میکنم باز را حیاط در

 ..داده تکیه اش پرادو به کرده جمع اس سینه زیر را دستانش

 ....میکشم باال افتر می سرم روی از راکه شالم و سمتش برمیگردم...میکنم نگاه حیاط سمت به لحظه یک

 .میریزد بهم اعصابم است کی اید نمی یادم و اشناست اینقدر اش چره اینکه از

 .یزند لبخند و اید می جلو

 ..سالم-

 بفرمائید؟؟-

 منو؟؟ مداو یادتون-

 بیاد؟؟ یادم باید-

 !!بدهکارم بهتون که خواهی عذر یه بابت اومدم من راستش-

 ..نمیشناسم رو شما اصال بابته؟؟من-

 !دیشب-

 ...میکنم متمرکز دیشب کلمه روی را افکارم

 ...است تاریکی در رقضان سایه همان میفهم تازه میکنم نگاه اش چهره به باره دو وقتی

 ...میزنم شکایت لز رنگی نگاهم به
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 ...شود نمی عایدم ارامش هیچ باشم مسلط اعصابم بر تا میکنم که تالشی تمام با

 افتین؟؟ می را تنها خانم یه دنبال تاریکی تو همیشه شما-

 ...میشوم زده شرم شد بیان تند و صریح که حرفم از

 یومدمم داشتم بودم دوستام از یکی خونه دیشب..نداشتم بدی قصد من کنید باور-

 شده مزاحمتون کسی شاید کردم احساس فقط...دیدم رو شما که بشم ماشینم سوار

 میخوام عذر واقعا من...اومدم سرتون پشت همین برای...بودین اشفته خیلی اخه

 نداشتم بدی قصد اصال

 ..میکند اش زیبایی گرفتار را چشمانم ای ثانیه چند برای خشک پیچک های شاخه

 ..شد متمو بود هرچی دیگه-

 ...میخوانم را شرمش شدت نگاهش نی نی در هنوز

 ..میگیرد سمتم به دارد دستش در که را رنگی صورتی جعبه

 ...کنید قبولش اینو میشه اگه-

 کنم؟؟ قبول باید چرا-

 ..میزند موج صدایش در عجز کمی

 بندازیدش خونه فتینر که االن همین اصال.بشیه کم وجدانم عذاب حس از خورده یه بزارید..میکنم خواهش-

 سطل

 ..کنید قبولش فقط اما..زباله

 .میگیرم دستش از را صورتی جعبه

 ...میکشد را ابش گوشه دو رضایت از لبخندی

...... 

 ...میگذارم میز روی ار قهوه ماگ و مینشینم مبل روی

 ممیزن دستم مچ روی کمی و میکشم بیرون رنگی های پوشال بین از را عطر شیشه و برمیدارم را صوتی جعبه در

 ...میفرستم هایم ریه به را کوکو عطر کننده مست و شیرین بوی و
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 ...کرده گیر ها پوشال میان کوچکی رنگ سبز کارت

 "کاشفی کیا"...بیارم ذلیل تا ببخشید بگم میدم ترجیح

 ...کاشفی کیا...میکنم زمزمه را ان و ماند می اسمش روی لحظه چند نگاهم

 ...بود نوشته رشزی هم را اش شماره

 میکند داغ را دستم ماگ بدنه گرمای..میدهم فششار دستم در را قهوه از پر ماگ

 ...است دیگری جای فکرم..نمیزنم دم اما

.... 

 دلم در ملسی خوشی افتد می است اپن روی که عطر به دوباره نگاهم وقتی..مالم می تستم روی را شکالت

 ...میکند خوش جا

 ...میریزد بهم کوتاه لحظه یک به دل...اورده دست به عمر یک عقل که را انچه

 ...میگیرد لرز ناگهانی بدنم هم هنوز هرچند..دارم بهتری حال امروز

 خیام شعرهای...خوب جور یک...باشم دیگر جور یک میخواهم امروز

 و میکنم پاره پاره بلوری ظرف داخل میدهد الکل بوی اش همه که را

 که هایی چهارشنبه تمام افتخار به رویش میریزم بیخیالی استکان دو

 دنیا که طوری...سرمیکشم یکباره به بودم کرده قایم اتاقم زیرقالی

 های فیلم وسط لحظه این در دارم دوست چقد و من برای شود وارونه

 اسیر خنک لیمونا یک و ان روی بدهم لم و باشم داشته کاناپه یک وسترن

 خطا هیچوقت لول شش تفنگ تیر ان ته ته که دوئل یک و باشد دستم

 قیمتش گران لباس و میمیرد کابوی بور مو پوست سفید مرد و نمیرو

 دست گریه که هایی نفس...هایش نفس اخرین توی میشود پاکی خاکی

 خواهم می امروز..زیبا دراماتیک پایان یک برای میکند طلب را جمعی

 برای هم او تا ندارم شدوست که کسی با بزنم قدم و باشم دیگر جور یک

 دوستت چشمی زیر همش و است خوشبخت خیلی کند احساس بار اولین
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 قاصدک فقط که جوری باربگوید یک و شصت ای دقیقه را هایش دارم

 جور یک میخواهم امروز..بشنوند را صدایش بر دورو کاغذی های

 همه رفتن وقت پاییزکه روزهای اخرین مثل خوب جور یک باشم دیگر

 ناز همش و شود می داشتنی دوست بخواهد دلت تا و میکند یسخ را

 زمان که وقتی کنند بغلش دارن دوست همه و میشود که غروب میکند

 ....زیاد خیلی..زیاد..میگیرد دردم باز من و شود می رفتنش

 ...شده خیره سقف به و است سرش زیر دستش دو.میشوم سروش اتاق نزدیک

 کارداشتی؟؟ من با-

 خواهری؟؟ یکجامیر-

 ..گذاشتیم که نقاشی نمایشگاه میرم دارم-

 ...برو مامان ماشین با پس-

 ...میشوم خارج خانه از و میزنم گردنم روی کمی پولو عطر شیشه از

....... 

 نگاه اند امده نقاشی نمایشگاه برای که جمعیت از انبوهی به و ایستم می سارا و مینا و رویا کنار

 ...میکنم

 روی چشمانشان و گردند می شده سرامیک سالن تادور دور فقط نمیشود سرشان نقاشی از یچیز ها خیلی

 ...رود می ها تابلو دیدن دیواربرای

 ...اند امده هنر فضای در زدن گپ کمی و قهوه خوردن برای فقط هم ها خیلی

 و میزند گشادی لبخند.(..بچگی دوران همسایه...)شود می نزدیکم قرمز و سفید های رز از گلی دست با بهراد

 ....میدهد من به را گل دست

 ...تبریک-

 ..شدم گیر غافل حسابی-

 :گوید می ارام و اورد می گوشم نزدیک ار سرش
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 خودته؟؟ کارای همه اینا-

 ...نوشته اینجوری که بروشور تو-

 ...العادست فوق-

 ...مفرستم های گل دسته روی را نگاهم و میخندم

 !ندیدی هنوز که تو-

 ...دارم اشنایی نقاش خانم این کار سبک با...دارم دفترم تو یکیشونو-

 ...خوب چه-

 ..رود می شده میخکوب سرمان پشت دیوار روی که هایی تابلو از یکی سمت به

 ..پسندم می خیلی رو بازی رنگ تابلو این تو من-

 ..برمیدارم قدم سمتش به و خندم می

 ...رنگ بازی نه بازی رنگ-

 ..همون-

 !نیستی کاره این معلومه شنگق-

 ...میکند اشاره است قهوه و کیک خوردن مشغول ولع با که جوانی مرد به چشمانش با

 ...اینکارن همه اینجان که اینایی که نیست-

 :میگوید میکند نگاه موبایلش صفحه به که حالی در... میخورد زنگ بهراد موبایل

 ...شرکته از...جان سروین برم باید من-

 ..باش حترا-

 نامزد:ساغر..)برسون همه به سالم...بیان بگو ها بچه به خواستی..اورده جدید لباس سری یه ساغر راستی-

 ..میدهد تکان دستی خداحافظی نشانه به و فشارمیدهد را دستانم اش مردانه دستان با( بهراد

 ...میکشم عمیقی نفس و میگیرم ام بینی جلوی را گل دسته

 ...است دوستی و صداقت بوی بویش

 به دیگرش یادست و میگذارد ام شانه روی را دستش است سروش شرکت گرافیستهای از یکی که سوگند
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 ...میکند اشاره ها پله سمت

 ...داره کارتون اقا اون...توتونچی خانم-

 .میگردم هستند ها پله واطراف دور که افرادی بین از اشنا فردی دنبال چشمانم با

 ؟جان؟ سوگند کدوم-

 :میکند اشاره انداخته دستش روی را کتش و دارد برتن ای سورمه وپیراهن کنفی شلوار که مردی به

 ...تنشه ای سورمه پیراهن که اقایی اون-

 ...میرساند من به را خودش بدهم سارا به را بهراد گل دسته اینکه از قبل

 ...میکند مسدود را افکارم طویل جاده میبرد را نامم که صدایی

 ....میکنم نگاهش فقط که میشوم شوکه دیدنش از ینقدا-

 !توتونچی خانم سالم-

 ...بزنم پلکی حتی اینکه بدون میکنم نگاهش ساکت و خیره هنوز

 ...میشوم خارج شوک و غافلگیری حالت از باالخره میزند پهلویم به سارا که ای ضربه با

 !!اینجا؟؟...شما..سال-

 .تشکرمیکنم لب زیر و انازم می ان به نگاهی...میگیرد مطرف به دارد دست در که گلی دست

 ..بود بهراد اومدم خونش از گفتم پیش روز چند که دوستی اون-

 دادم ترجیح دیدم شمارو عکس بروشور توی وقتی..اومدم باش منم..بره نقاشی نمایشگاه یه تا خواد می گفت

 ...ببینم کاراتونو بیام

 ...میدن توضیح براتون دوستام دارین توضیح به نیازی تابلو راجب اگه.مرسی-

 ...اید می سمتمان به گذاشته سینی در که قهوه ماگ تا سه با فهمیده را کیا قصد انگار که سارا

 ..بفرمائید-

 ..برمیدارد را قهوه ماگ و میکند سارا به نگاهی کیا

 ...ممنون خیلی-

 ..میدهد سارا به و برمیدارد دیوار روی از را تابلویی
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 ..لطفا ابلو این-

 :میگوید و میگیرد را تابلو.است کیا پای سرتا خوردن حال در چشمانش با سارا

 ...میپیچم براتون االن-

 ..بدم نشونش همه به خونه تا میخوام..نپیچیدش لطفا..نه نه-

 :میگوید و میزند لبخندی سارا

 جذابه؟؟ براتون اینقد-

 ...بیفته کسی دست خواد نمی دلم اما نمایشگاست این تابلو ترین زشت این راستش-

 :میگویم کنایه حالت ب و میزنم گره هم به را دستانم

 ..خریدین ابرومو که ممنون خیلی-

 ..میکنم خواهش-

 میکشم سر را ام قهوه مانده ته و اندازم می باال ای شانه

 دیگه؟؟-

 ..لطفا بغلی شاپ کافی همین توی قهوه فنجون یه با همراه رو وقتتون از ساعت نیم یه اینکه دیگه-

 میدهم تکان را سرم و میزنم ریزی لبخند

 ..بزنم شما با کع ندارم حرفی من شرمنده...نه-

 :میکند جا جابه دستش روی کمی را کتش

 ...دقیقه ده..قهوه فنجون یه...میکنم جمعش زود منم..نزن حرفی شما باشه-

 :میگویم و اندازم می باال را ابرویم

 .نه-

 ...میکنم نگاهت فقط زنم نمی حرفیم...دقیقه سه...خنک اب وانلی یه-

 ..نه-

 ...میگزد حرص روی از را پایینش لب

 کنم؟؟ التماس اگه-
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 :میگوید سارا به رو میبیند را سکوتم وقتی

 ..میخورم راه تو ندارم اجازه چون اما..نکردم رد ادب روی از قهوتونو-

 ..دهد می من به را سبز پول چک تا هفت و میکن نگاه تابلو گوشه اتیکت یه

 ...میگیرد باال را قهوه ماگ کمی و میشود دور قدمی چند

 ...میمونه یادگاری اینم-

 به هارا پول چک فقط حرفی هیچ بدون که میشوم شوکه اینقدر العملش عکس از

 ..میدهم سارا

........ 

 ...نیست خبری کیا از میشود ای هفته یک

 ...میرود رژه چشمانم جلوی حرفهایش وو حرکات مدام روزه چند این در

 ...میبندم باال را ام موهایبلوطی و میکنم میکنم تنم را کوتاهم مشکی پالتو

 ...میکشم باال را بلندم های چکمه زیپ و میکنم فرو چکمه داخل را ام زده الک بلند های ناخن

 ...ممیبین روبرویم را کیا مشکی پرادو میزنم را در ریموت که همین

 ..میشود پیاده ماشین از و میزند بوقی تک

 ..میشوم پیاده ماشین از و میکنم پارک مجنون بید درخت کنار را ماشین

 امرتون؟؟-

 بدین؟؟ گوش حرفام به لحظه چند میشه..سالم-

 ..میگیرد سرما ژست و برمیگرداند را کتش یقه سریع

 ...سرده هوا که اینجا-

 تحلیل به رو مخالفت برای قوایم میفهماند من به اش العاده فوق عطر بوی..میروم رو قدم اش چهره در کمی

 ...است

 ..میشینم و میکنم باز را راننده کمک سمت در

 خوبی؟؟-
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 ...پاشم می صورتش به استرسی پر لبخند

 ..ممنون-

 ...میرود پوستم زیر موزیک بخش ارامش حس

 ..بود نداده بازیم اینجوری دختری یچه تاحاال..خودمه ماله این گفتم دیدمت شب همون من-

 بفرستمش پائین بتوانم اینکه تا درگیرم دهانم اب با

 خوای؟؟ می چی من از شما-

 نیست؟؟ معلوم-

 ...میزند استارت و میچرخاند را سوئیچ

 ..میزنیم حرف بخوریم؟؟همونجاهم شام یه بریم-

 ...دارم کار من کاشفی اقای-

 ..برمیگردیم زود میدم قول-

 ...شده عجین اشتهایی بی و تنهایی با روزها این...نمیبینم خودم در شام خوردن به ای عالقه چهی

 ..میپیچد بهزاد بلوار سمت به

 ..میکشم عمیق نفس چند عجله با و میگذارم قلبم روی را دستم

...... 

 ..میدهم گوش حرفهایش به و میخورم شام کنارش در ندارم که میلی وجود با

 ..است شکستنی غرور میداند..نمیزند واضح را حرفها این از خیلی

 ...بزند کلمه به کلمه را حرفهایش میکند سعی و است شخصیت با و ارام

 ...بماند جا دلش در حرفی خواهد انگارنمی

 ...کشد می بیرون را وجودم تنهایی از ای تکه انگار حضورش

....... 

 ..میدارد نگه خانه جلوی

 ...کردی تحمیل بهم خوبیو شب...اشناییت از شدم خوشحال خیلی-
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 ...میکند کمش و میبرد پخش سمت به را دستش

 ...میزند لبخند برمیگردد سمتم به

 باشم؟؟ داشته شمارتو میشه-

 داری؟؟ خودکار-

 ...اندازد می داشبورد به نگاهی

 ...متاسفانه نه-

 :میگویم مراببند در اینکه از قبل...میکنم باز را در و میگیرم را در دسته

 ...مرسی-

 شیشه روی رژ با ام ایستاده ماشینش کنار که همینطور و میکشم بیرون کیفم کوچک جیپ داخل از را قرمز رژ

 جلو

 ...مینویسم را ام شماره

 ..میکنم کامل را اش چهره خندان لبی گذاشتن با و میکشم چشم جفت یک

 ...جاخورده کامال میدهد نشان سکوتش و میماند خیره فقط

 میگویم خنده با میروم عقب عقب که همانطور و سمتش برمیگردم

 ...خداحافظ-

 "هشت" فصل

 ...میدهم فشار و گذارم می زنگ روی را دستم

 ...میکنم باز را هایم پوتین بند و میگیرم باز نیمه در از

 :صدامیزنم دفعه چند...چرخانم می حال دور تا دور را چشمم

 کجایی؟؟ مریم-

 میز روی رنگارنگ های الک چیدن مشغول و نشسته ارایشش میز پشت...برمیدارم قدم وابخ اتاق سمت به

 ...است ای شیشه

 در؟؟ دم نمیای ناراحتی من دست از...علیکم سالم-
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 را صورتش است چپش گونه روی دستم که همینطور و میروم جلو...اندازم می تخت روی را ام مقنعه و مانتو

 ..میبوسم

 ...جدامیکند را دستم و میگوید اخی اش گونه با دستم برخورد از

 ..میشوم خیره اش گونه شده سیاه پوست به و میچرخانم سمتم به را صورتش

 تو؟؟ شدی چی-

 ..کند خالی را پردردش دل که بود جمله همین منتظر انگار...میکند گریه و میترکد بغضش

 ..بارکتک زیر گرفت منو نشدم صیغش دفعه این چون-

 ..میگیرد هدف را اش شده کبود مچ و میدهد باال را استینش

 ..بکشه بچمو میخواد...کرده کبود جامو همه-

 ..زارمیزند و میگذارد ام شانه روی را سرش

 تو میدیدم میشدم بیدار کاش اقاجونمم بغل تو میدیدم میشدم بیدار کاش...بود خواب یه همش کاش سروین-

 ...برم نزار اما کن کبودم سیاهو بزن کمربندت با اقاجون میگفتم ردممیک بغلش...اقامم خونه زیرزمین همون

 :میگوید اش رگه دو صدای با

 ...داشتم ریزی خون کلی دیشب...نمیزنه لگد دیگه...زد بچمم-

 ..نکن گریه...برم قوربونت-

 ...میکشد بیرون را رنگ زرد پاکت و بازمیکند را ارایشش میز کشوی

 ..بود داده بهم که هاییه سکه و پول تمام...ببر خودت با رو اینا-

 ...میخوره بهم شهر این از حالم..شهرستان میرم دارم من..میگیره ازم بمونه خونه اگه

 ...لباس میشه براخودش میکنه پوستم از خواد می هرکسی

 ..بدبختی این از شدم خسته...میسوزه قلبم سروین

 ..میکشم چپش گونه روی را دستم

 داره؟؟ ای فایده رفتن اونجا مگهچرا؟؟ شهرستان-

 ...دادن بازی منو که ادماش از..شهرمتنفرم این از...شهرنمیمونم این تو دیگه من-
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 ..ندیدم خوش روز یه گذاشتم شهر این تو پا وقتی از..فروختن منو

 ...بفرست پوالروبرام این دیگه روز چند..بودنمو مادر نه...دختربودنمو نه.فهمیدم بودنمو بچه نه

 ...کنم زندگی توش که میخرم جایی یه باش

 ...میکنم نوازشش و فرومیکنم اش خرمایی موهای در را دستم...میگذارد پاهایم روی را سرش

 ...ادمهایش و دنیا به فکرکردن..میگذرد کردن فکر در فقط ساعت چند

 ...شده حال بی و شده زرد رنگش...میکنم نگاه اش چهره به و جدامیکنم پاهایم روی از را سرش

 ...میکنم بلندش و میزنم صورتش توی دستم با

 شدی؟؟ چی-

 فشارمیدهد را شکمش دستش با وهمینطور میکشد بلندی اه که برود شویی دست سمت به که میشود بلند

 ...میگیرد در از

 ..میچسبم را کمرش و میروم سمتش به

 وسیع قسمت و میشود بیشتر شعاعش مدا میریزد رویش که خونی های قطره که افتد می شلوارش به نگاهم

 ...میگیرد را کمرش و شلوار از تری

 ...مریم داری ریزی خون-

 :میگوید میشکد که اهی با همراه

 ...بچم-

 ..باز هوس و چران چشم مردهای..گرفته را شهر تمام خیانت گند بوی

 .. شهوتی و خائن پسرهای...میشوند برهنه ماندن زنده برای که زنهایی

 ...ادم تقاص؟؟بیچاره همه این قرمز سیب یک شد؟؟چیدن چه پس

 ...نکرد سجده داشت حق شیطان فکرمیکنم وقتها بعضی..ادمیت بیچاره

 ..نکرده پیدا خانه هنوز اما میپرسم را حالش روز هر...میگذرد مریم رفتن از روزی چند

 ...است افسرده هنوز اش بچه سقط خاطر به ندارد مساعدی روحی حال

 ..کرد باز دنیا به را چشمانش اغوشی هم یک در که بیگناه ای بچه
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......... 

 شلوار با همراه دارد کمرنگ طالیی های نقش رویش که مشکی مانتو.اندازم می خودم به ایینه در را نگاه اخرین

 ...چرم جین

 ...میروم در سمت به و میپوشم را ام چکمه بیشتری عجله با میزند کیا که بوقی تا چند با

 ..میکشد رخم به را تراش خوش سپید دندان دو و سی و میزند نمایی دندان لبخند

 !!تو شدی چی...اوه-

 ...میکنم نازک چشمی پشت و میشود باز خنده به لبم

 ..میدهد وتکان میبرد باال را دستش است نشسته چوبی تخت روی بقیه همراه که ارشامه

 ...مینشینم تخت لبه کیا کنار طرفه یک بیاورم در را هایم چکمه اینکه بدون و میدهم دست ها بچه با

 :میگوید است موبایلش به نگاهش که همانطور کیا

 ..بدم سفارش شامو من اجاز با ها بچه-

 :میگوید و میکند نگاه میشناسد را او و است تنش سنتی لباس که چی کافه سمت به

 ..شتگو خوش تا ده..دل تا ده..تاجیگر ده داداش جون علی-

 :میگوید و میپرد کیا حرف میان سارا

 ..میاد بهرادم کیا-

 !!اااا؟؟-

 :میکند نگاه( چی کافه)علی به دوباره

 ..بزار قلوه بغل تاهم پونزده پس-

 :میپرسم است جدید برایم که گوشت نوع این شنیدن از

 چیه؟ دیگه قلوه بغل-

 :میگوید باشیطنت

 ...همونه اد می کش شیلنگه مثه گوسفند شکم تو هس چیزی مگه؟؟یه نخوردی-

 :میگویم و میزنم اش عضالنی بازوی به ارم
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 !!زدی بهم حالمو...اااااااه-

 میگذارد اش سینه روی را سرم میپیچد گردنم دو را دستش مه همانطور و میخندد

 :میگوید برمیگرددو ساررا سمت به شهیاد

 کردی؟؟ برا زا چرا بهرادو حاال-

 :یدهدم جواب سارا جای مینا

 ...میام منم زدگفت زنگ خودش بابا-

 ...ادمیه عجب-

 نیاد شایدم حاال:پریسا

 ...پیچیده اینجا تا زنونش عطر بوی اون نیاد؟؟ اون:ارشامه

 اخه؟؟ میدونی کجا از:سارا

 :میکند اشاره است شدن نزدیک حال در که بهراد سمت به دستش با کیا

 ..هاشش اون...بیا-

 :میگویم رویا به خنده با و برمیگردم

 ...اومدد خوشتیپم بچه-

 یادم در هرچه که است چندماهی که است ارامش برایم انقدر بودنت...است ارامش برایم بودنت

 ...پیدانمیکنم را مادرم میگردم

 ...ذهنم ته تاریک و هایتنگ کوچه در حتی

 یاسبز؟؟امشب بود ریز؟؟ابی یا بود درشت سفید؟؟چشمانش یا بود؟؟گندمگون چگونه اش چهره اصال

 ..بود ابی گمانم...ابی!نه!نه...بود سبز چشمانش...میکنم نگاه را عکسش

 ...ماشینش نه خودش نه...نبود سروش..خانه برگشتم که بود دیروقت

 ...میریزم لیوان داخل را شیر و میگیرم را کن شیرداغ داغ دسته

 ..است کیا پیش حواسم...میفرستم ام ریه تسم به بودنش داغ وجود با را داغ شیر و مینشینم کنارشومینه

 ...بخوابم و بگذارم اش سینه روی را سرم...میخواهد را اغوشش دلم
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 ولز جلز داغ شیر در که میکنم حس را ام مری های سلول داد و جیغ اما میزند پرسه کیا حوالی حواسم هرچند

 ...میکنند

 ...میکند پرت در سمت به را اسمحو است سوزی شدن وارد با همراه مه در شدن بسته صدای

 ...ندارد توجهی من به اصال..است درهم سروش قیافه

 ...میرود اشپزخانه سمت به میکشد بیرون تنش از را ان که همینطور و میکند باز را اش پالتو های دکمه

 :میگوید کند نگاه من به اینکه بدون و میدهد فرو اب ال مسکنی

 ...دارم کارت اتاقم بیا-

 ..میگیرد لرزم کالمش سردی شدت از

 ...میروم اتاقش سمت به مطیعانه و میگذارم بار روی را سفالی لیوان

 ...میکند باز را بالکن در و ایستاده من به پشت...مینشینم تخت لبه

 :میگویم و میکنم نگاهش زیرچشمی

 خوبه؟؟ حالت-

 ...است حالش ایگوی اش چهره..نمیخواهد دادن جواب اصال..میدهد را جوابم سکوتش

 ...میزند سیگارش به پک دوتا

 ...میکشد سیگار کنترل بدون است عصبانی قتی میدانم

 ار در و کنم جدایش تراس دستگیره از تا میگذارم دستش روی را دستم و میکنم طی را بینمان فاصله قدم چند

 :گویدمی و میزند پس را دستم..کنم خفه است پوستم زیر که سرمایی بیداد تا ببندم

 چیکارمیکنه؟؟ تو کشوی تو خونه سند و پول چک و ها سکه این-

 ...باشد میتواند کجا مریم رن زرد پاکت که است ان پی فق ذهنم..یابم می در را رفتارش دلیل تازه

 میکنه؟؟ چیکار اینا پشت پناه یزدان امضای-

 ...بزنم حرفی نمیگذارد سروش نعره

 میری؟؟ خونش وقته داری؟؟چند چیکار عوضی اون با تو-

 ...میشود بیشتر وجودم در درد عمق میزند حرف بیشتر هرچه
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 اتش را دوم سیگار و میکند باز را تاپش لب در ام موقع بی اشک از عصبی..اند بافته هم به را هایم لب انگار

 ...میزند

 ...میدهند اژویر ان در وقفه بی و سرعت با ها ماشین که شلوغی و پهن دوبانده اتوبان میشود سرم

 ...دوستمه مریم واسه..نیست من واسه ها سکه و هل پول چم این-

 :میزند داد و میکوبد میز روی محکم را سیگاری جا

 لعنتی؟؟ میکنه چیکار تو دست اخه-

 ...میکند متالشی را تنم چهارستون نگاهش

 ...دارد وجود اتاق فضای در غلیظی نسبتا تاریکی

 ...حال بی و رنگ بی صورت....میدهد لو را اش چهره تاپ لب دی سی ال نور

 ...میشود خارج اتاق از و میبندد را تاپ لب در و نمیزند حرفی دیگر

 ...میبندم را هایم چشم و میکشم دراز پهلو روی

 یک لب ای نشسته که وقتهایی مثل...نیست کوک سازشان همیشه ادمها

 برمیداردی را هایت مدادشمعی بسته چشمان با و انگیز غم عصر

 تمام و میرسد راه از نفر یک میکشی رویا پلکت تاریک دیوار پشت و

 روی میکشد گنده ضربدر یگ و میکند لگدمال را ات لحظه ان توهم

 برای لجن طهم با واقعی غافلگیری یک یعنی این و است نمور اشکهایت از هنوز که ات نقاشی بوم

 ...شیرینت تخیالت پایانی تیتراز

 انبوهی زیر که دردنخوری به و قراضه ادم میشوی لحظه یک در

 ساعت میزند افتابی عینک وقتی میبیند وارونه را دنیا و شده له حرف

 ...میزنی جیغ خانه تراس در میخواند پاپ اهنگ گوشش وی که هدفونی با شب ده

 با تنیس باشد باید که انجور چیزهایی یک میفهمی وقتی وقتها گاهی...میخندی...میکنی سکوت

 تا میخری جان به را دیازپام گیجی لذت بوده چی به چی نفهمی انکه برای و میکنی قهر خودت

 خوابی بی و نیست کوک سازت که شبهایی کند معجزه تو نفع به اینبار شیمی علم یواش یواش
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 ...میمکد را استخوانهایت زره زره

 را چشمانت مردمک زمان کندن جان تعفن بوی اند رفته کما توی که هایی عقربه تویمرگ درست

 روشن بلورهای چشمانت بار هزاران و کنی استشمام را اتاق تاریکی بیشتر تا میکند تر گشاد

 ....بسته قندیل پنجره مسیر در مسیرنگاهت وقتی میکند التماس اسمان به را تابان افتاب

 ..میشود اتاق وارد سروش دوباره که است شب چهارنیمه حوش و حول ساعت

 روی موهاییش و زده بیرون پتو زیر از سروین لخت های شانه...است اتاق روشنایی تنها تخت کنار اباژور ورن

 ...شده پخش تخت

 ...میکند فروکش عصبانیتش عمیق نگاه این از.میکند نگاهش خوب سروش

 ...حرفهاست این از تر سنگین خوابش میداند اما میخورد خفیفی تکان سروین

 دستنخورده و صاف هنوز سمتش ان که پتویی زیر میخزد و دمینشین تخت لبه

 ...است

........ 

 ...کنم باز را چشمهایم میکند مجبورم و افتد می چشمم داخل نکشیه های پرده بین از افتاب نور

 ..میشود اضافه سردردم کنم باز را چشمهایم اینکه از قبل

 ..میکشم سیگار نخ دو و میخورم چای لیوان یک

 ...ام مریم تماس منتظر همش..است دیشب ماجرای مشغول هنمذ تمام

 ..شود مشخص پولهل و سکه این تکلیف و بزند زنگ زودتر کاش

 ..میگیرم مربم از را فکرم و برمیدارم خیز موبایلم زنگ باصدای

 الو؟-

 ..عزیزم سالم-

 کیا؟؟ خوبی-

 !!یانه خوبم میگم در دم بیا بپوش لباساتو-

 چی؟؟ واسه دیگه در دم-
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 ...دیگه بیا بابا ای-

 ...بکنم غلیظی ارایش هولهولکی مجبورم ام پیداکرده زیاد خواب از که وحشتناکی قیافه ان با

 ..است شلوغ و ریخته بهم بزرگش هال..میشوم اش خانه وارد کیا همراه

 ..است مختلف های دی سی از پر دی سی ال میز روی

 ...اند کرده عوض جالباسی با را جایشان مبلها و پراکنده کاغذهای از هپرشد کتابخانه و ویترین و ها قفسه تمام

 ...نبود اینجوری قبل شلوغه؟؟دفعه اینقد چرا اینجا-

 .مرخصیه االن اما میکنه تمیز رو اینجا میاد یکبار روز هرچند هست خانم زری یه اره-

 ...مینشینم و برمیدارم مبل روی از را چیپس بشقاب

 و دارد سیز خط اش دوریقه و هایش استین سر که سفید دکمه سه شرت تی و سبز گرمکن شلوار یک با کیا

 ...میشود پذیرایی وارد میدهد جلوه بیشتر را بازویش های ماهیچه

....... 

 حس انگشتانم سر زیر را تنش عضالنی های خم و پیچ خطوط میخواهم...میشود گم وجودش در نگاهم

 ...کنم

 ...مینشیند ریشش ته از شده زیبر گونه روی دستم اگاه ناخود

 ..میشوم هول اورد می جلو بوسیدن برای که را سرش

 ...اند افتاده خروش و جوش به تنم سلولهای تمام.میکند بازی ام بینی با اش بینی

 ...میکشد اتش به را هایم گونه دستانش حرارت هم فاصله همان از

 ..پرمیکند هارا سمبه وراخس و میپیچد اتاق چهاردیواری در اغوششش بوی

 ...میگیرد کام طوالنی و عمیق و میزند گوشم پشت را موهایم

 ردیوا به را خودش و میزند تند تند که میشنوم را قلبم صدای...میشوم زنده و میمیرم..میشوم مدهوش و میگیرد

 ....میکوبد ام سینه

.......... 

 :میزنم داد کنم پا را ام راحتی های کفش اینکه ز قبل..کرده راپر خانه فضای قیمه خورش بوی
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 سروش؟؟کجایی؟؟-

 ...میدهد تکان را دستش است پنهان اپن پشت که همانطور... میبر باال اپن پشت از را دستش

 ..اینجام-

 ...میکشم نفس عمیق و برمیدارم را خورش را قابلمه در و میروم اشپزخانه سمت به

 ...میکند ترم گشنه اش العاده فوق بوی

 ....خبره؟؟چیکارکردی چه.اوه اوه-

 ...میدهد فشار را اسپیکر دکمه و یرود تلفن سمت به و میزند لبخندی

 :میکند پر را گوشم در مریم صدای

 ...بزارم پیغام برات شدم مجبور بودی خاموش زدم زنگ دختر؟؟هرچقد تو کجایی سروین

 ...بدم دستش از نمیخوامکردم پیدا خونه یه..بفرست هارو سکه و پول همون میشه اگه

 ..«باش خودت مواظب.بازم مرسی

 یکاف اندازه به پیغام این شنیدن با سروش میدانم..نمیگویم چیزی اما میفرستم بیرون را ام شده حبس نفس

 ..شده شرمنده

 ...میکشد اغوشش در را من اید می کنارم

 ..پیشش بری چندروز گفت..داشت کارت زد زنگ خسرو نبودی خونه بعداظهر راستی-

 حق پرکنه حسابمو هرماه همینکه فکرمیکنه..زده نگ خواسته دلش هروقت.ندارم حوصلشو..نمیرم پیشش من-

 ...کرده تموم من به نسبت پدریو

 :میگویم میریزم که اشکی با همراه و میگذارم نهارخوری چوبی میز روی را سرم

 .ها بچگی مثل...کنم یهگر...کنم بغلش خواد می دلم..میخوام مامانو من داداشی-

 کنارم بیاد خواد می دلم..ببره خوابم تا بدم بازیشون و ببرم موهاش تو دستمو اینقد

 نگران بگه کنه بغلم بیاد!دخترم؟ گرفته چی از دلت مامانی...سروین بگه بشینه

 بیمارستان گوشه اصال.بخورم سرما خواد می دلم! پیشتم عزیزم؟؟من هستی چی

 نمیگی تو مامانی بگه..کنه نوازش موهامو صبح تا..بششنه ارمکن بیاد که بیفتم
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 !میشکنه؟ مامان مییشی مریض

 وجودم تکه تکه انگار..میشوم وزن بی...میشوم هیچ...میشوم شدن خالی از پر

 ...میشود گم اتاق فضای در میشود دود

 ..دازدمیان پایم سرتا به نگاهی و میکند پاک را اشکم و میکشد چشمم زیر را انگشتش

 خواهری؟؟ شدی بزرگ اینقدر کی تو-

******* 

 "نه"فصل

 ..اورد می چشمم به اشک غلیظم خمیازه و میکشم صندلی روی را خودم

 ..میکند درد و شده خشک ماندن ثابت از کمرم

 ..فشارمیدهم را ایفون کلید و میپوشم را هایم لباس و میگذارم کنار را گیتار

 "مبارک تولدت" نویسم می بزرگ سروش اتاق ایینه روی

 :میگوید هستم کردن ارایش حال در که من به رو و برمیدارد را گیتار کیف

 ..ها میشه در بجنب سروین-

 ..میروم کنار اینه جلوی از و میکشم چشمم زیر را دستم

 ...نمیدهد جوای اما میگیرم را سروش شماره

 ...است طاقت بی و میزند ورش عجیب دلم..دیگر جای حواسم اما است اهنگ ریتم به گوشم

 ..میرویم سالن سمت به و میشویم پیاده ماشین از

 :میگوید و میکند فرو موهایش توی دستی ارشامه...هستند تمرین مشغول ها بچه همه

 ..زدیم رو اینا دفعه صد شماها؟؟خوبه تونه چه-

 ..میگذارم صندلی روی را گیتار و میشوم بلند صندلی روی از

 ..مشدی هول خوب-

 ..میکنیم تمرین ارم که نیست بیشتر روز دو یکی ارهدیگه:مینا

 ..شهر این استیج بزرگترین روی میریم حتما روزی یه:پریسا-
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 شهر؟؟ این استیج بزرگترین همین؟؟فقط:رویا

 ..میزنیم دوباره..ببخشید..کردم خراب من بابا خوب خیله..نداریم وقت ها بچه:کیا

 ..میبرد باال را دستش ارشامه

 ..بریم سه.دو.این؟؟یک اماده پس-

 :میگوید میکشد گردنش دور از را گردنش شال که همینطور اید می استیج روی شهیاد که بزنیم میخواهیم تازه

 ..ماشین پره بیرون...فروختیم بلیط ششصدتا ها بچه نمیشه باورتون-

 :دهد می ادامه نمیدهیم نشان اشتیاقی ما ار هیچکدام اینکه از

 ...داشتم کار تکتون تک جون به..دیگه دیرکردم ساعت دو حاال؟؟یکی کردین اینقدترش چرا-

 .داریم اجرا امشب مثال بجنب..بجنب:کیا

 بزنین؟؟ حرف هی هشت ساعت تا خواین می دیگه بسه:پریسا

 ..میکند منتقل همه به را اطمینان و ارامش است شهیاد صای در که ارامشی حس

 ..دیگه کردیم چک سانگ دیشب با!!هستین چی راننگ نمیدونمشما من:شهیاد

 ...میکشد عمیق نفس ارشامه

 ...کرد تمرین نمیشه bass بدون میدونی خوبه..بودیم جنابعالی منتظر..بعله-

 "track 1از"..کیا بریم..توام حاال خوب:شهیاد

 کار ادامه مانع و اید می کفشهایی نعل صدای که است نگذشته ای دقیقه چند هنوز

 ..شودمی

 ..میدهد جنجال و دردسر بوی اش خورده گره مشت و قدمها سرعت

 ..است عصبانی شدت به

 ..زد حدس صورتش و ها مژه تا شده کشیده های اخم از میشود را این

 کردین؟؟ چیکار شما بدنمیدونن گوش اهنگتونو قرراره که اونایی..بازیارو مسخری این کنید جمع:عظیمی

 ...کرد اش خفه غظیمی نشد قطع یعنی..شد طعق تالشی هیج بدون اهنگ

 :میگوید فرومیکند شال زیر را اش شده رنگ موهای دارد که هانطور و برمیگرد عظیمی سمت به سارا
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 ..نکردین گوش مارو اهنگ هنوز که شما اخه-

 :میشود کمر به دست و میزند پوزخندی عظیمی

 !!نبدی تحویل هایی پرت و چرت چه خواید م دیگه معلومه-

 باز؟؟ شده خبر چه?اقا؟ شما چتونه:ارشامه

 ..افتاب تو میکنم پهن میکنم رنگ رو همه خودم من نزن دور که منو:عظیمی

 ...داریم اجرا امشب ما اما..پنیست شکی درش اصال هستین اهری کار رنگ شما اینکه:رویا

 ..فروختیم بلیط کلی ما میگه راست:مینا

 :پرمیکند را گوشم میزند که ای قهقه صدای

 ..ندارین دیگه االن اما داشتین اجرا-

 :میگوید ما همه به رو و میگیرد شهیاد سمت به و اورد می در کتش مخفی جیب از را ای برگه

 ..میسوزد و شده خشک گلویم کاریاتونه کثافت نتیجه لغو این...کنسرته لغو نامه نامه این-

 ..ایستم می روبرویش دقیقا و میشوم بلند

 کاری؟؟ کثافت کدوم بگید میشه-

 :میگیرد ارشامه سمت به را اش اشاره انگشت

 ..کاری کثافت کدوم بپرسید ایشون از میتونین

 :میزند کیا کتف توی محکم و میبرد بال را صدایش

 ...کاشفی کیا...کاشفی اقای...بپرسید ایشن از چطوره اصال-

 شمال؟؟ میرفتین دختر تا چند با داشتی دفعه کردم؟؟چند مالقات شمارو دفعه چند من کاشفی اقای

 چطوره؟؟ اوردنت؟؟عیاش ها پارتی از که بود شده دفعه چند

 ...ایستم می اش سانتی چند در و میروم نزدیکش دوباره

 چی؟؟ یعنی عیاش..محترم اقای کنید توهین ندارین حق-

 :میشود نزدیکش و میشود بلند کیا-

 ...ست نئشه همیشه باشه معتاد اگه...مسته شههمی باشه مشروب اهل اگه که کسیه عیاش-
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 ...ردیفه کارتاش همیشه باشه باز پوکر اگه...میزه پای همیشه باشه باز قمار اگه

 ...کردیم ومالقات شمار متاسفانه من شانس از..بوده تولد ام دفعه چند اون..نیستم اینجوذی من اما

 گنده کله تو از هاشونم خیلی زدم کله سرو تو مثه جوون صدتا با من..جون بچه نکن بافی فلسفه من برای-

 ..نیستی چیزی که تو....تربودن

 ...میکشد صورتش روی دستی کالفه کیا

 ...ایستد می کنارش و میرود پیسا سمت به

 اشتباه جوونی گفتم نکشیدم وسط پدرتو پای وقت هیچ دادی؟؟من تعهد شده دفعه چند..حاتمی خانم سرکار-

 ...کنه رفتار محترمانه باهات من مثله پدرتم نمیکنم فکر یگهاالند اما..کردی

 :میفرستد بیرون را اش زده حرص نفس تند تند و میکشد را اش برقی گیتار سیم عصبی شهیاد

 ..شه قلمبه موقش به گردنت رگ بزار..بچه نشو غیرتی...اوه اوه:عظیمی

 ..میزند ار هایش تعنه باقی بانگاهش و زداندا می سرتاپایمان به نگاهی بگوید چیزی دیگر اینکه بدون

 .کره خوش جا اش چهره در ناراحتی و غم..است تر عصبانی ما همه از پریسا

 :میزند داد و میزند زمین به محکم را چوبی صندلی و میشود بلند

 ...تحقیر همش..تحقیر همش-

 ...میپسبد محکم را پریسا بازوهای و میشود بلند سارا

 !کردی چیکار دستتو کن کنی؟؟نگاه تر خراب هست که همینی از چیو همه میخوای..یگهد کن بس اه:شهیاد

 ...میاد خون داره

 ..میگیرد پریسا سمت ارد دستش در که را دستمالی و میشود بلند

 :ومیگوید میکشد بیرون را دستش محکم پریشا

 ..رفتم من..نمیمونهم اینجا دیگه تو؟؟من میگی چی..اه-

 ...افتاده هممون برای که اتفاقیه..ناراحتیم هم اندازه به ما تو؟؟همه بری میخوای کجا:سارا

 ...داریم سهم توش اندازه یه به همونم

 ..خداحافظ..نیستم دیگه من:پریسا
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 ...دود می پریسا دنبال و پوشد می را کتش شهیاد

 ...بابا ای...واستا-

 پاک را اش پیشانی روی سرد عرق و میکشد اش پیشانی روی دستی میشود کفری شهیاد امدن از که پریسا

 ...برمیگردد سمتش به و میکند

 میفهمی؟؟...ندارم حوصله..شهیاد کن ولم-

 تو؟؟ اینجورای چرا..اه-

 :میگوید عمیق نفس یک از بعد میبنددو را چشمانش لحظه چند پریسا

 ...باشم تنها میخوام اما..ببخشد-

 و میشود اش شش و دویست سوار ای اضافه حرف هیچ بدون شودمی دلگیر پریسا زدن حرف لحن از که شهیاد

 ...میرود

 ..میدهد ادامه راهش به میشود زده برایش که هایی بوق به توجه بی پریسا

 ..میکند اش جوشی بعدی های بوق

 ها هگذشت به را وجودش تمام که میبیند را کسی برخالفتصورش..ماشین به میزند محکم کیفش با و برمیگردد

 ...میگیرد را کشیدنش نفس جلوی میشودکه جمع گلویش در سکوتی چنان...ردمیب

 ...میکند نگاهش است سرازیر زدگی شگفت ان از که چشمانی همان با و میرود ماشین نزدیک

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو-

 سوارشی؟؟ خوای نمی...کن ولش...که کنسرتتون بودم اومده-

 این از تر لجباز لش اما میسوزد شهیاد برای دلش....نه یا شیندبن که است درگیر خودش با ثانیه چند

 ...حرفهاست

 ...اندازد می وجدانش با سختی جنگ در را او فرداد سوال انگار

 ...میکند باز را در و میرود دسگیره سمت به دستش باالخره

 :پاید می را پریسا و میکند عوض نده

 خوبی؟؟-
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 نگفتی؟؟...مرسی-

 چیو؟؟-

 باشیم؟؟ داشته کنسرت بود قرار ماامشب همیدیف کجا از-

 ...برسی میخوای که چیزی به خوای می هنوزم نشدی عوض اصال-

 ..بزن حرفتو پس.کنی مقایسه پیش سال چند با منو که نیومدی اینجا-

 ...من..نیستم دیگه سابق ادم اون من-

 ...میزدی موقعم اون حرفارو این فرداد کن بس-

 ..بود بهتر هردومون برا نبودش بچه اون بخدا-

 ...میترکد بغضش

 ...بود گوشتم خوونو از اون-

 ..داری نگهش بخوای که نبود چیزی اون...پریسا بود حروم بچه اون-

 ...دارم نامزد من...کنیم صحبت دیگه قضیه اون راجب نمیخوام من-

 کردی؟؟ سقط بچه قبال میدونه نامزدت-

 ...نمیدونه تو منو جز هیچکسی-

 ...پیش سال چند مثله...کنیم شروع نو از بیا-

 ...است شده تموم من نظر از قضیه این-

 ...بزنیم حرف قضیه این راجب رستورانه همون بریم فردا بیا-

 میفهمی؟؟ دارم نامزد من-

 ..دارم دوست هنوز من...میکنم خواهش-

 ...میکند نگاه اش چهره به...میریزد دلش جمله این با انگار--

 ...کنمفکر باید-

 ...بزن زنگ بهم خوب خیله-

 ...میگیرد پیش را خانه راه و میشود پیاده ماشین از
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......... 

 .پاید می را اش چهره دیگر یکبار ماشیت ایینه از و میکشد لبهایش روی را براقی قرم روژ و میچرخاند را روژ ته

 ...نمیشود دیده اش چهره در اشکالی و است درست چیز همه

 کنار شیرین که هایی ساعت و میرود سالها ان به وجودش تمام..میرود نشسته ان پشت فرداد که یمیز سمت به

 ...کردند سپری هم

 ...مینشیند کنارش,  میکشد اش گونه روی دستی

 ...سالم-

 خوبی؟؟..خانم سالم-

 ..مرسی-

 بود؟؟ تنش ابی لباس که بود ای پسره همین نامزدت-

 ..اره-

 داری؟؟ دوسش-

 ..کنم فراموش گذشتمو باهاش میتونم که پلیه یه یه مثله برام شهیاد اما باشم نداشته که این نه-

 میکنی؟؟ ظلم حقش در داری فکرنمیکنی-

 ...کرد انتخاب منو که بود خودش اون..نه-

 بگی؟؟ گذشته جب را بهش نمیخوای-

 ...بدم دست از اوردم بدست بدبختی با که ارامشی نیستم حاضر قیمتی هیچ به من-

 برگردی؟؟ نمیخوای گذشته بحثا این از حاال..خوب خیله -

 نیستی؟؟ قبال مثله بدونم کجا از..کارندارم قبلی فرداد اون با من-

 ...بخدا نیستم-

 ...میگیرد میز از را نگاهش موبایلش خوردن زنگ با و میکند بازی دستش توی چنگال با

 الو؟؟-

 پریسا؟؟ کجایی-
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 ..بیرونم-

 ..دنبالت بیام بگو میکنی؟؟کجایی چیکا بیرون-

 ...کاردارم سری یه...میام خودم نه-

 ...باش خودت مراقب باشه-

 :میگوید فرداد روبه و میگذارد میز روی را موبایلش

 ..االن میام بشورم دستامو من-

....... 

 ...میرود رستوران سمت به و مکند مرتب را شالش

 ...شود مطمئن میبیند هک چیزی از تا میزند پلک هم پشت لحظه چند

 ...میخورد چرخ سرش در چیزی..ندارند فرمانبرداری قدرت پاهایش انگار

 :میگوید و میگیرد را صندلی تکیه

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو-

 ...میگذارد شهیاد شانه روی را دستش میشودو بلند جایش از فرداد

 ...داداش رفتم من-

 ...میکند هنگا پریسا به و میکند تشکر او از شهیاد

 ..من بخدا-

 ..بابات خونه دم میفرستم برات اشغاالتو و ات فردا...نگو هیچی....هییییییییییس-

 ...میرود شهیاد دنبال و میزند چنگ را کیفش پریسا

 ..میکند فرو صورتش در را چشمانش میخ و برمیگردد سمتش به عصبانیت با شهیاد

 ...نداره زندگی لیاقت باشه هرزه که کسی-

 ...میگیرد قرار قضاوت مورد و میشود له همه نگاه زیر پریسا...میرود و میگیرد را اهشر

 خنک نسیم یه با ابری هوا

 لک تو برت می که دلگیرا هوا همون از
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 نعرست صدای پره شهرم آسمون

 هرزست زنای مثه دستم سیگار

 میره کی و میاد کی نداره فرقی

 گیره می جماعتو این داره خدا قهر

 سیبیلت موی تار اون به نی مردی

 کیلیدش حتی نداری که دری رو قفلی

 جَمَن عوضیا اینجا دونی می

 زدن سالمتی بی همه پیکاشونو

 منم یا باشی تو که نی مهم

 عقب موندن اینجا ها عقربه

 توئه از عیب منه از عیب

 درخورت نیست زندگی مدل این

......... 

 :میگوید کیا به رو و دمیفرسند اش شانه سمت به را شالش سروین

 کاری؟؟ کثافت مرتیکه؟؟کدوم این میگه چی-

 :ایستد می سروین روبروی و میشود بلند صندلی روی از کیا

 اهنگای سرپخش بارم یه...ما خونه بهراد تولد سر بار یه..افتادم این گیر دوبار چیه؟؟یکی کاری کثافت-

 ...بود پروندم مسئول کله بی این دفعم هردو..ارشامه

 ..میزنم پس سرهم پشت را هایم اشک

 ....چی همه..شد خراب-

 :میگوید بقیه به رو و برمیدارد را کتش کیا

 ...نیست خوب حالم اصال..رفتیم ما اقا-

 ..برممیگردد ارشامه سمت به
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 ..میریم داریم سروین منو..بریم بیا میای اگه مهران...داداش کن جمع زحمت بی درامم این جون اشا-

 ...میبرد باال را دستش مهران

 ..میام سارا با م برین شما..داداش چاکرم-

 ...میگذارد عقب صندوق داخل و میگیرد سروین دست از را سازش کیا

 ینماش سمت به کیک و نسکافه دوتا با و میدارد نگه مغازه یک جلوی که اند نگرفته فاصله سالن از متری چند

 ...برمیگردد

 ...ندارم حوصله و پکرم..میدهم کیهت ماشین به و میشوم پیاده

 ...برمیدارد را ای جعبه عقب صندلی از و میگذارد ماشین کاپوت روی را نسکافه کیا

 ...ببند چشماتو دقیقه یه.نکنم اخم حاال:کیا

 ..میکند نگاهم دوباره...میدهم بیرون ام کرده باد های لپ از را ام کالفه نفس

 ...میگیرد اش خنده حرکت این زا...میکنم خالی دوباره را هایم لپ

 کردی؟؟ شروع دوباره باز وااای-

 ...لحظه یه ببند..بابا ای-

 :میگوید و مییگرد جلویش را عروسک کیا

 ..کن باز حاال-

 ..میکند فرار چشمانم جلوی از پیش ساعت چند های صحنه همه که میشوم خوشحال عروسک دیدن از اینقدر

 :میگویم و میخندم

 ...کیا نازه خیلی وای....لهخوشگ چه این-

 ...میخورد را اش نسکافه از کمی کیا

 ...باشه اجرامون اولین کادوی شد قرار مثال-

 !!خریدی انگشتر و دسبند رفتی گفتم باز-

 با برات باشه تر ارزون هرچقد کادو..دیگه داری دوست اینا از تو..یادگرفتم نسمه و سال یک این تو دیگه نه-

 ارزش
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 ..تره

 ..ای مسخره یخیل-

 ...هستی که پرو..هستی که زشت...شدم تو چیه عاشق نمیدونم االغ من-

 ..میزنم اش سینه به عروسک با

 پشیمونی؟؟ حاال چیه-

 ...ریشتم بیخ عمر اخر تا من-

 ...ما گله به زد گرگه خنده محض که انگاری..اجرا واسه صحنه سر نرسیدیم ساده خیلی

..... 

 :میگوید میگیرد را سروش شماره که همانطور و یگیردم دستش را گیتارش مینا

 ...سرکار برم باید..میرم دارم دیگه من..نباشید خسته ها بچه-

 ...میشود خارج سالن از و میکند روبوسی رویا با

 ...میشود سروش امدن منتظر خیابان کنار لحظه چند مینا

 :میگوید مینا به رو و میدارد نگه خیابان کنار سروش

 ..نمیزنی جوش اینقدر اونجا اونور؟؟بخدا بریم نمیای شد؟؟چرا خراب چی همه امروزم یدی-

 ...بزاری کنسرت میتونی بخای هروقت

 :میگوید و میخندد مینا

 ...مبارک تولدت..دیگه کن ول بابا ای-

 رفتنمون؟؟ اونور یا مهمه من تولد وضعیت این تو-

 ...میدهد تکیه ینماش به سروش به پشت و برمیگرداند را سرش مینا

 ...همیشه مثله...کردی قهر باز بیا-

 ...اونجا بیام پاشم نمیکنم ول دانشگاهمو کارو شرایطی هیچ تحت من گفتم بهت دفعه هزار من-

 ...ایستد می مینا کنار سینه به دست

 و میبازم سکور شب یه تو من و پول اون..کنی کار بعنتی بازی شهر اون تو پول قاز چندر واسه نمیخوام من-
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 ...میبرم

 ..زدی پولتو حرف که باز-

 ...میشه خراب بازیا شهر نیست؟؟این معلوم تهش که میبندی دل کاری به چر داره؟تو ربطی چه-

 ..یرگردی و بری رو خیابونا این گاز تخت من مثله باید...میشه خراب شهر این

 ..میاد کش سرعت تو چی همه یدیم گاز وقتی مینا..میزارم کورس شهرو یاین خیابونا ته و سر من

 ...ببینم هیچکیو ریخت نمیخوام دیگه اونوقت..نیست معلوم هیچی اونوقت

 ..دیگه بریم بکن بابا..میفهمم طلبیتو استقالل حس این نه... درکه قابل رام شهر این به عشقت این نه

 اخه؟؟ هستی چی نگران

 :میگوید و نیست بدهکار گوشش مینا

 ...شد دیرم..دیگه بریم-

 ..مسخره بازیه شهر اون بری میخوای نگرفتی؟؟باز مرخصی مگه-

 ...االن نه بدردبخوره که وقتی برای برای میزارم مرخصیو-

 :میگوید خدش با میزند استارت که همانطور و میده تکان ار سرش سروش

 ...میزنم حرف دیوار با..میزنم حرف دیوار با-

 ..میدارد نگه سرپوشیده شهربازی کنار

 :میگوید و میزند شیشه به ای تقه شود دور ماشین از اینکه قبالز

 ..خودتباشه مثل که دختری یه دنبال برو گفتم بهت بارم هزار...سروش همینم من-

 زندگی تو مثله نمیتونم اما دارم دوست ام خیلی..دارم دوست...برگشتی و نیاوردی طاقت تو همیشه اما

 کورس؟؟ میری داری..کنم

 :میگوید کند نگاه مینا اینکه بدون و میکند فرو موهایش در را دستش

 ...بکشه طول کارم کم یه شاید..تنهاست دست سروین..ما خونه برو شد تموم کارت شب..اره-

............ 

 :میگوید بقیه روبه و برمیدارد را کتش کیا
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 ..نیست خوب حالم اصال...مارفتیم اقا-

 :برمیگردد ارشامه سمت به

 ..میریم داریم سروین منو..بریم بیا میای اگه مهران...کن جم درامم این زحمت بی ونج اشا-

 :میبرد باال را دستش مهرداد

 ...میام سارا با من برین شما..داداش چاکرم-

 :میکند نگاه مهران و ارشامه به سالن صاحب

 ...میخوان پولشو..منتظرن پشت اون اقا؟؟مردم کنم چیکار من-

 ..دادیم که هم شمارو اجاره...کرده لغو کنسرتو که بگیرن همونی از پولشونو چه؟؟برن من به:ارشامه

 :میگوید رویا به رو و میکند جمع را درام

 ...بریم کن جمع-

........ 

 ...بافم می و میگیرم دستم در را موهایم از ای رشته..میگذارم کیا پاهای روی را سرم

 ...غمت نباشه سرت فدای

 ..تنت باشه رفته یادت نری

 ...غمت نباشه سرت فدای

 ...لبت کنار خاکستر نشینه

 ...غمت نباشه عزیرم سرت فدای

 ...باش ادم..دیدم عروسکتم مارک راستی-

 ..میخندد و میکشد را ام بینی محکم

 ..میرید بهم را دونفریمان ارامش موبایلش صدای

 ..میدهد جواب را تلفن و برمیدارد پاهایش روی از را سرم

 ..میکند عوض رنگ اش چهره تلفن دادن جواب از دبع

 :میگوید میگیرد را دستم که همانطور و پوشد می را هایش لباس عجله با
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 باشه؟؟..برمیگردم زود..میرم جایی یه تا من-

 ..میلرزاند را دلم پراسترسش لحن

 ..ایستم می و میشوم بلند

 شده؟؟ چیی-

 ..میام االن نه-

........ 

 ..میگیرد را سروش شماره و برمیدارد را موبایلش دارد لشورهد هنوز که مینا

 ..نمیدهد جواب را موبایلش تصورش برخالف

 ...مینشیند هایش نگرانی روی نگرانی از جدیدی حجم

 ..میگیرم دوش میشومو لخت باز پوشیدم لباس تازه اینکه با

 و درست را چیز همه که میکنم تاکی مخان فروغ به..میگذارم یخچال داخل را بودم داده سفارش که را کیکی

 ...کند اماده حسابی

 ..میکنم باز را رد و برمیدارم را اف اف..میگذارم کیک روی را شمع هشت و بیست

 ..نمیشوند دیده بچه بین ارشامهدر و کیا اما هستند همه..میکنم روبوسی ها بچه همه با

 کجان؟؟ کیا و ارشامه-

 میان:رویا

 ..میکنک لندترب کمی را موزیک صدای

 ..گذاشته سارا های شانه روی را سرش و است قرمز هایش چشم زیر..میکنم نگاه مینا به

 :میگویم و میکشم را لپش

 قیافست؟؟ و ریخت وضعه چه این..ها نامزدته تولد مثال امروز-

 ..میگذارم میز روی و برمیدارم را شیرینی دار پایه ظرف

 ..ها داداشمه تولد..دیگه بخورین شیرینی بیاین..بعد دفعه ایشاال..دیگه نشد اجرا یه چتونه؟؟حاال ها بچه-

 :میگوید و میکشد هایم شانه رو را دستش رویا
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 بگیریم؟؟ها؟؟ تولد سروش واسه فردا خوای می جان سروین-

 :میگویم و میگذارم میز روی را شربت لیوان

 بیاد؟؟ نیاد فردا وایستیم میشه مگه..اومده دنیا میشه؟؟امروز ااومگه-

 :میگویم و میشوم کفری نشسته اولش حالت به هنوز مینا اینکه از

 من؟؟ موبایل کو.خوبشه دختر این حال تا بیاد بگم بزنم زنگ سروش این به خودم باید من-

 ..میگیرم را سروش شماره و برمیدارم را ان مبل دسته روی از و چرخانم می موبایلم دنبال را چشم

 ...میشود شنیده ارشامه صدای تصورم رخالفب بوق چند از بعد

 چیکارمیکنی؟؟ سروش پیش الو؟؟تو-

 ..برگردیم باهم شد قرار-

 سروش؟؟ بدی لحظه یه گوشیو میشه.اها-

 ..بزنه حرف نمیتونه سروش-

 شما؟؟ میاد؟؟کجایین چیه چرا؟؟صدای-

 می نزدیکم داشته نگه زور به گلویش در را حرفی انگار که مینا..میکند قطع را تلفن بدهد را جوابم اینکه بدون

 ..رفتارم این اج و هاج هنوز..میکند بغلم محکم..اید

 ..میشود همزمان حرفش گفتن با اش گریه و میگذارد هایم شانه روی را سرش

 ...کرده تصادف سروش..سروش..سروین-

 :میگویم سارا به رو و میکنم تنم را پالتویم اندازمو می بیرون بغلم از را مینا

 بیمارستان؟؟ کدوم-

 ..میکند پاک را هایش اشک

 ..بریم باهم وایست..نیست مناسب رانندگی برای حالت االن تو سروین-

 ..میزنم داد و میزنم چنگ اپن روی از را سوئیچ

 بیمارستان؟؟ کدوم-

 ...افتم می نفس نفس به..کرده رخنه هایم استخوان در ماه ابان نمناک سرمای
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 ...مینشیند ام نیپیشا روی سردی عرق

 ...را درد که گرم چنان زخم و نمیکنم حس را سرما که است سرد چنان هوا

 ..اند ایستاده ای شیشه پنجره پشت کیا و ارشامه..میروم یو سی ای سمت به

 ...اندازم می کیا اغوش در را خودم

 هشت و بیست خواد می..خریدم کیک براش..کن بیدارش پاشو...بود تولدش امروز شده؟کیا چی داداشیم کیا-

 ...بشه سالش

 ..است خواب خواب تخت روی..میروم ای شیشه پنجره کنار...میکند پاک بادستش را اشکهایم

 ...اورند می صندلی سمت به و میگیرند را دستم ارشامه و کیا

 :میگوید بریده بریده و برمیدارد قدم سمتمان به شهیاد

 ...شهنمیک نفس دیگه..تموم چی همه گفت دکتر-

 ...میکنم اشاره سروش به و برمیدارم قدم پنجره سمت به دوباره

 ..میکنم حس و بوش من..نمرده هنوز اون...نمرده اون نه-

 ..اید می سمتمان به مسنی دکتر

 رو تالشمون همه ما..خورده سرش به شدیدی العاده فوق افتاده؟؟ضربه جوون این برای اتفتقی چه-

 .کنممی عرض تسلیت..اما..کردیم

 ..بوده باز سقفشم..بوده وه ام بی با..بودن گذاشته کورس اتوبان توی:ارشامه

 ..اتوبان پایین میشه پرت ماشین از و میزنه جلویی ماشین به

 ..میکند جا جایه کمی را عینکش

 ..جوونا این دست از امون..نبوده ام طبیعی حالت تو-

 ...میرم دکتر نزدیک و میشوم بلند بودم گذاشته یصندل روی را سرم و ام نشسته زمین روی که همینطور

 ..نیست دی سی ال روی خطا اون از باشه مره اگه...است زنده من داداش دکتر اقای-

 اون االن همین اگر..هست وصله برادرتون به دستگاه چون فقط میگید شما که خطایی اون توتونچی خانم-

 ...رهمی بین از هم ها خط اون دیگه بشن جدا دستگاها
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 از پر چمدانی و مشکی بلند بارونی با مرد ان...رفت باران در مرد ان

 کره این از تر باال و تر دور جایی به رفت تلخ و شیرین خاطرات

 روی را سرم و کنم حس را بویش بتوانم که جایی از دورتر جایی.خاکی

 ام نوشته خانه در روی...است خط اخر همان اینجا..بگذارم هایش شانه

 سراغم ها شمعدانی اگر باشد یادتان...نیستم من بار این اید می که اربه

 هایم درد...ببرد خوابشان تا برایشان بگویید هارا پرانه قصه گرفتند را

 نبش را هایم درد خواست کسی هروقت تا ای صندوقچه در میگذارم را

 و رفت همیشه برای اش بارئنی با مرد ان که انجایی به برسی و کند قبر

 قطره... نکرد باور کسی را صدایم بی های گریه و بود خون دلم من

 فرق ها رفتن همه با رفتن این...بسوزاند دل برایم و بریزد اشکی

 زخمی امروز..میسوزد خودم برای دلم...دانی می خوب خودت..دارد

 خواب به...میسوزد و دارد درد سخت..کرد سرباز وجودم در

 ...عمیق خوابی..میروم

 مطلق؟؟ حسی بی در ساعت شش..است گذشته اعتس شش

 هت و میگذارم میز روی مشروبرا شیشه..مینشیند عرق پشتم تیره..افتم می لرزه به تاریکی متراکم حجم با

 ...میکنم له پا زیر را سیگار مانده

 ...بیایم اتاق به تراس داخل از میشود باعث میخورد در به که هایی تقه صدای

 بله؟؟-

 ...کن باز لحظه یه ودر سروین-

 ...ندارم حوصله..رویا کن ول-

 ...نشسته پایین مهون کلی یرون بیا.تو اون رفتی ظهره از اخه-

 ...میدهم تکیه در لوالی به سینه به دست میچرخانم را در دستگیره کالفه

 ..منتظره پایین بابات-
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 خبرداه؟؟ اون به کی-

 ...هست بهتون که جواسش ولی کرده جدا مونه؟؟خونشوب خبر بی میشه مگه اشنا و دوست همه این با-

 و اندازم می پشتگوشم را شال گوشه..میکشم سرم روی افتاده هایم شانه روی روی را مشکی شال

 ...میروم هاپایین پله از ام گرفته عسلی های نرده از را دستم که همانطور

 اید می سمتم به ندمیک پاک را هایش اشک که همانطور و میشود بلند جایش از بابا

 ..میکشد اغوشش در را من میلم برخالف و

 ..بابا افتاده گود چشات زیر چقد-

 :میکنم زمزمه است گوشش متری میلی چند در دهانم که حالی در

 !!بیاری در مهربونو پدرای ادای نمیتونی گریه با..کن پاک اشکاتو-

 کیا کنار یعنی او از تر طرف ان صندلی چند...مینشیند صندلی روی..میشود گرفته اش چهره حرفم این از

 ..مینشینم

 :میگوید سارا به بابا

 کنی؟؟ قطع ای لحظه چند و قران صدای میشه دخترم-

 خارج خمیده حالت از که صدایی با و میکشم را سارا دست مچ و میکنم جدا سلطنتی مبل دسته از را دستم

 :میگویم کرده راست را کمرش و شده

 ..نشه پخش کی بشه پخش قران کی میگم خودم..منه خونه..سرجات بشین-

 :میگوید و ایستد می جلویم ها مهمان نگاه زیر که میکند حس وجودم در را ناراحتی عمق انگار

 .من خونه بریم کن جمع کنی؟؟وسایالتو چیکار میخوای تنها-

 ...راحتم همینجا-

 را العملی عکس هیچ کیا اما..کند راضی را من که میخواهد کمک او از انگا..میکند کیا به نگاهی نیم

 ..خواند خسرو چشمان سیاهی در میشود را ندامت کمی..نمیدهد نشان

 نداری؟؟ کاری-

 ..سالمت یه-
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 ...باش نوازش انگشت همه سراپا تو..زخمم همه سرلپا من

 ..باش درانم دردمتو همه سراپا من

 ..کن تحمل و یاب تو..است کینه و لجبازی وجودم های عصب تمام حس

 اغوش همان به ببر..ببر خودت با را من و بگیر را بغلم زیر و بیا تو

 بازی کلی از بعد که اغوشی همان به..گرم اغوش همان به..کودکی

 .ام بچه هنوز من...بود بهشت برایم بچگی شیرین

 چشمم ودیگ که است دردهایم از گوشه این..کرده رخنه وجودم در دردهایم..شکسته مرا دردهایم

 ...ساخته را

 در که شوم؟؟چکارکنم بچه دوباره که کارکنم چه اصال..ام بچه هنوزم من

 بود؟؟ چه هایکودکی بازی اصال..بگیرم ارام اغوشت

 بازی را ترشوم؟؟کدام خسته که کنم بازی را بازی؟؟کدام لی؟؟خاله لی

 بگیرم؟؟ ارام وجودت در در خسته تا کنم

 ...ام بچه هنوز من...کن نگاه چهرهام در خوب

 ..باش نوازش انگشت سراپا تو..زخمم همه سراپا من

******** 

 "ده"فصل

 ...رفت بین از خماری این شاید...میکنم درست قهوه کمی

 ...برمیدارم را فنجانی خالی و پر های شیشه و پیتزا های تکه بین از...کشیدم گند به را کیا بار دیشب

 ...خوابیده پهل به ارام..یشومم اتاقش وارد قهوه فنجان دو با

 ...میشوم خیره گرفته جا قاب در که عکسی به و مینشینم میز پشت

 کمی ام عطسه صدای از کیا...میزنم عطسه و میشود تحریک ام بینی های گیرنده مختلف های ادکلن بوییدن از

 ...میکند یاز را چشمانش و میشود جا جابه

...... 

http://www.negahdl.com/


 :پسد می و ذاردمیگ اش قهه کنار را تست نان

 بمونی؟؟ نشد قرار اینجا؟؟مگه نیاوردی وسایالتو چرا-

 :میگویم بریده بریده و میزنم بزرگی گاز را تستم نان

 ...میارم خودم با لباس سری یه رفتیم بیرون وقت هر حاال...چرا-

... 

 ...میپیچم دورش را ای سورمه حوله و میکنم جمع را خیسم موهای

 ..میروم اتاق سمت به و میکنم تنم بود داده بهم کیا که را بلندی و گشاد شلوار

 ...میکند دعوت ناگهانی بوسه به مرا تراشش خوش صورت..بسته را چشمانش و کشیده دراز تخت روی

 ..میریزد دلم و میشود پاره دلم بند

 ...تو های لب بوسیدن جرات و کجا من

 ...تهمتی با عاقبت خریدی را ابرویم

 ...گندمگونش های گونه بوسیدن با مگر ودنمیش ارام دلم

 می پاهایش روی را من حررکت یک با و میکند باز را چشمتنش سریع که ببوسم را اش گونه تا میشوم خم ارام

 ..نشاند

 ...میشوم غافلگیر و میکشم خفیفی جیغ اش ناگهانی حرکت از

 ...میکند هدایت دیگری سمت به امریخته شانه روی راکه خیسم موهای

 ...میکند معاشقه گردنم پشت های هره با تک تک انگشتانش..است بهگردنم نگاهش

 ..میدهد تنم نمور و سرد زمستان رابه جایش انگیز دل بهار بازمیشوند تنم ی کهنه خای یخ...میشوم داغ

 مروارید که صدفی مثل میگیرد برم در..تنم خواهش از میشوم بیهوش و میکند مستم سر دستانش حرارت

 به تنش گرمای از قلبم نفسش عطر از و میشوم تابش بی کبودش های لب عطش از و میسوزم...ار

 ...میشوم باز ای شکوفه مثل و افتد می تپش

..... 

 ردبرخو مسنی زن به میشوم دور اسانسور از دارم که همینطور..میگیرم شیر بطری یک و کنجدی بربری نان تا دو
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 ..اندازد می پایم سرتا به نگاهی مسن زن و میکنم

 ..میخارانم را سرم پوست و میکنم فرو موهایم در را ام خورده الک های ناخن

 :میگوید و میکند سفت را اش روسری گره کمی

 هستین؟؟ کاشفی اقای خانم شما-

 :میگویم میلم برخالف..دهم توضیح کسی به هایم کار برای خواهد نمی دلم

 ..هستم اشناهاشون از من...خیر نه-

 اتنه دسته برج واین نیستن ایران کاشفی اقای میدونیم میکنیم زندگی اینجا ما که سالی پنج این توی-

 ...تنهان ایشونم که...پسرشونه

 ..بدم توضیح براتون زندگیمو خصوصی مسائل باشه الزم نمیکنم فکر...خانم ببخشید-

 ...اندازم می کیلید قفل به و میگیرم رو او از

 ...دنیا یه یعنی تو و من...مردم حرف بیخیال

 ..میشوم کیا ماندن بیدار منتظر و میچینم را صبحانه میز

 ...میشوم کفری بشکند را هایش چشم قفل نیست حاضر ای بهانه هیچ به اینکه از

 ...میکشم بیرون کیفم داخل از را قرمز الک

 ...نکند بیدارش هایم استخوان صدای دارم سعی و میروم راه هایم پنجه روی

 ...میزنم الک را ناخنهایش تک تک و مینشینم تخت روی

 ...میمانم العملش عکس منتظر و مینشینم اتاقش راحتی مبل روی

 انتظار که جایی همان تخت تشک روی دستی خوابیده شکم روی که همانطور کیا

 :میگوید رگه دو صدای با نیستم میکند حس وقتی و میکشد باشم خوابیده من دارد

 ملیجک؟؟ یرفت کجا-

 :میگوید دیدنم با و مینشیند تخت روی نمیشنود صدایی اینکه از

 ملیجک؟؟ نداری زبون مگه..سالم علیک-

 :میگویم میزنم لبخندی
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 ...خالین ریخته؟؟خالیه ابروهات چرا کیا میگم...نشستت ماه روی به سالم-

 است سالم سالم که ابروهایش روی دستی میخواهد وقتی..ایستد می ایینه جلوی و میپرد جایش از فشنگ مثل

 ...میزند داد وو میبیند را اش خورده الک های ناخن بکشد

 ...کشتمت سروین-

 :میزنم داد میدوم پذیرایی سمت به که همانطور و میپرم جایم از

 ...میزنما جیغ نیا جلو-

 ..میگیرد را کمرم حرکت یک با و میکشد عقب از را ام فسفری تاب

 شوتینگ سمت به چشبانده پهلویش به را مت دستش یک با که همانطور و میشود هایم ادبید و داد بیخیال

 ...میرود اشغالی

 :میگویم و میزنم بازویش به محکم

 ..دیوونه کم ولم-

 :میگوید و ایستد می شوتینگ کنار

 ...اشغالی بندازمت خوام می شدی بدی دختر-

 ..بکشم باال را خودم دارم سعی میکشم را شلوارش پاچه که همینطور

 :میگوید و میگذارد پائین مرا هایم فریاد و داد شدت از

 ..پرو بچه...کنی اذیت باشی تو تا-

 ...میکشم سر اب لیوان یک و میزنم نفس نفس هایم تالش و تقال از

 ...ایستد می اتاق وسط گذاشته گردنش پشت را هردودستش که حالی در

 میری؟؟ داری کجا-

 ..میکنم نگاهش ایینه داخل از و میگذارم کنار را صدفی سایه

 ..بزنم بهش سری یه خونش میرم مریضه بابا-

 :میگوید و میزند چشمانش به و رابرمیداد اش طبی عینک کشویمیز داخل از کرده گشاد را چشمانش که همانطور

 سروین؟؟ وااااااای-
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 :ومیگویم میکنم نگاه اش چهره هب شده معمول حالت از تر گشاد چشمانی با و افتد می وجودم در ترسی

 چیه؟؟-

 بشه؟؟ پیر سریع اینقدر یهادم داره امکان مگه...شده چروک خیلی صورتت شدی؟؟پوست پیر اینقر چرا تو-

 :میگوم و میزنم عریانش یازوی به محکمی ضربه

 ...ای مسخره خیلی-

 ..میبوسد ر ام استخوانی های گونه و میکند بغلم پشت از

 ..میزند را ایفون بهراد بپوشم را هایم لباس ممیخواه که همین

 ..میکشد را ام فسفری تاپ بند کیا نرسیده دستگیره به دستم هنوز

 :ویگویم میشود جمع ای لحظه برای صورتم

 تو؟؟ چته-

 :میگوید و شاید می هم روی را هایش دندان

 ..نکردما پارش نتت تو تا بپوش دار استین چیز یه بیار در و شلوارک و تاپ اون برو پاشو-

 مگه؟؟ چیه-

 :میگوید عصبی

 باشی؟؟ شکلی این بیاد بهراد میخوای..بیار درش پاشو..تنته المصب این که باز-

 ..اورد می هجوم ام چهره به عصبانیت از حجمی

 ...میکنم خداحافظی بزنم گپ بهراد با اینکه بدون پوشم می را هایم لباس

 :میگوید و میگیرد را بازویم کیا

 ...برگرد زودم...باش خودت واظبم-

 :میگوید و میکند نگاه یا به بهراد

 ...بودیم ندیده و زدن الک دیگه اما برمیدارن ابروهاشنو مردا بودیم وضعته؟؟دیده چه نمیکشی؟؟این خجالت تو-

 ...دیگه هست هم چیزا این باشی داشته سروین قتی و میگوید و میزند لبخندی کیا

 بود؟؟ چش سروین-
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 ....بود ناخوش حالش چیهی-

........... 

........... 

 ..میشوم پیاده ماشین از و میگیرم دستم در شینی جعبه همراه به را بزرگ گل دست

 ...میشود دود هم حس ان خانه به شدن وارد با و است دنبالم کسی که میکند اوری یاد وجودم در حسی

 ..یدهمم تحویلش را شیرینی و گل و میکنم روبوسی بابا با

 ...میگیرد دستم از را گل و جعبه و میزند گشادی لبخند

 ...برم قربونت اومدی خوش-

 ..میکنم دستم هارا دستکش و میبندم گردنم دور را لیمویی بند پیش

 ..کرد پیدا اشغالی میتوان خانه گوشه هر از

 ...میگیرم اب شیر زیر شده خشک جوش قهوه در که را قهوه در را قهوه

 ..میگیرد ام خنده سفید کاناپه پشت توری های لباس دیدن از

 چیه؟؟ دیگه داشتیم؟؟اینا-

 ..ایستد می کنارم میزند ای قهقه همینطورکه

 ...خوابید نفره یه پتو یه با نمیشه که شب باالخره-

 ...میکنم پرت اشغالی سمت به هارا لباس و میزنم لبخندی حرفش از

 ..میکشم دست ام یپیشان روی دست پشت با و میگذارم میز

 بزارین؟؟ و عروسی و عقد قراره خواید چطوره؟؟نمی کیا-

 ..بزاریم و ازدواج قرار دیگه هفته دو یکی تا قراه اما..نکرده صحبت خانوادش با هنوز-

 ....میخورد زنگ دوباره که کنم پرت مبل روی را موبایلم خواهم می... میشود قطع و میخورد زنگی تک موبایلم

 الو؟؟-

 :میزنم داد و میشوم عصبی بماند ساکت کسی تلفن پشت دوباره است قرار اینکه زا

 ...لعنتی بزن الو؟؟حرفتو-
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 ...میدهم فشار را سرم دستم با و اندازم می ای شیشه میز روی را موبایل

 بابا؟؟ خوبی-

 :میگویم و میدهم تکان را سرم

 ...نیست چیزی-

 ..بزنم نامت به دارم زمین و ملک هرچی میخوام محضر بریم بیا فردا-

 اخه؟؟ چرا-

 ...کنی زندگی باید جوونی هنوز کنم؟؟تو چیکارشون خوام می-

 ...میگذارد میز روی است اویزان ان از متفاوت کلید چندین که ای حلقه

 بدی؟؟ انجام برام میتونی کاری یه فقط..ست اینا و خونه و دفتر کلیدای اینا-

 :میگوم و میکنم نگاهش که همانطور یدارموبرم میز روی از را کلید حلقه

 ...بگو اره-

 بیاریشون؟؟ برام میتونی دارم دفتر تو سفته سری یه

 ...برمیدارم را کلید و میپوشم را لباسم

 ..برمیگردم االن من..بخور خواستی..است اماده گاز روی غذا-

 ویالیی خانه سمت به ام شخصی یها لباس و وسایل برداشتن برای بروم بابا شرکت سمت به اینکه از قبل

 ..میروم

 سمتش به و میشنوم را خانمی صدای هستم عقب صندوق در چمدان کردن جا به جا مشغول که همانطور

 ..برمیگردم

 ...کاشفی خانم سالم-

 ...سالم-

 ...داذم حرف باهات-

 دیگه؟؟ همیشگی حرفای همون-

 ..اندازد می دیگرش پای روی را شپای و مینشیند مبل روی...میکنم دعوتش خانه داخل به
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 ..میگذارم اپن روی و میکنم روشن را موبایلم ضبط هستم اگاه هدفش از خوب که من

 ..میگذارم جلویش و میگیرم را فنجان بشقاب

 ..بخورم چای اینجا نیومدم من-

 ..راحتین هرطور-

 برنمیداری؟؟ من پسر سر از دست چرا-

 :میگویم و میکنم صاف را گلویم

 ..نبودم شما پسر دنبال من که گفتم بهتون من اینجا اومدین که ای دفعه پنج چهار هر کاشفی نمخا-

 ....جداشیم هم از شرایطی هیچ تحت نیستیم حاضر من نه کیا نه االنشم..اومد من دنبال که بود شما پسر

 :میکشد بیرن را چکی ودسته میکند باز را چرمش کیف

 برداری؟؟ من سرپ سر از دست بنویسم چقد؟؟چقد-

 ...میزنم گره هم به را دستانم و میزنم پوزخندی

 زندگی راحت منم از بعد نسل هفت تا که دارم پول اینقدری...ندارم شما پول به نیلزی هیج من کاشفی خانم-

 ..کنن

 :درخشد می نگاهش نقره در دلخوری از زیادی حجم

 ..که یکی نه..داری ادهخانو نه..توشده چیه عاشق من دیوونه پسر نمیدونم من-

 ...میکنم باز را پذیرایی در و میشوم بلند

 ...بیرون برین من خونه از نشدم پشیمون تا پس...کیاست احترام به نمیگم بهتون هیچی من میبینید اگر-

 :میگوید و میکند پایم سرتا به نگاهی

 ...تورو یا کنه انتخاب من یا باید..بگیره سر ازدواج این نمیذارم-

 ...میروم ماشین سمت به و میکشم عمیق نفس دچن

 ..نمیبینم کسی میکنم نگاه را سرم پشت ایینه از که دفعه هر اما..است دنبالم کسی میکنم احساس هم هنوز

 ..میگذارم پالستیکی پوشه داخل هارا سفته

 ...میپیچد گوشم در ای مردانه صدایی که هستم ورودی در کردن قفل مشغول
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 ..خانم ببخشید-

 را دستش و میکشد خودش داخل را بدنم که ام نکرده نگاه چشمانش در هنوز..برمیگردنم را سرم صدا دنبال به

 ...میدهد فشار دهانم روی

 ..فرعی جاده داخل میپیچد

 ..میکنم حس کمرم و پشت به را عرق بار چندش هجوم..میسوزد و شده خشک گلویم

 :گویممی التماس با و میکنم نگاه صورتش نیمرخ به

 میخوای؟؟ جونم از چی..کن ولم خدا رو تو-

 ..میکند بیشتر را سرعتش و میکند عوض دنده مدام..نمیدهد جوابی

 ..میچکد لباسم روی ام چانه از و میگیرد راه هایم چشم از هایم اشک

 ..اندازد می ام چهره به را نگاهش

 ...خفشو..دیگه بسه-

 ..افتد می گز گز به ان گوشت که دهممی فشار دستم کف در را هایم ناخن اینقدر

 دارد؟؟ هم دل ادمی همچین مگر اما..سوخت حالم به دلش شاید کنم التماسش میگوید وجودم در صدایی

 :میگویم و میکنم پاک را هایم اشک

 ..میدم بهت بخوای هرچی..برم بزار توروخدا...خدا تورو-

 :میزند داد و میکوبد فرمان به محکم و یشودم جمع دستهایش های عصب در قدرت و عصبانیت از مخلوطی

 ..هارم هار االن من..دیگه شو خفه..میگم چی دارم نیست حالیت که مثه-

 ...میپیچد دیگر ای جاده داخل

 ..میرود جلو و میکند نیم دو را تاریکی ماشن..افتاده هاکی جاده های شن روی نور ستون دو

 ..میکند ام کالفه اردد میجهد ماشین تایر زیر که هایی ریگ صدای

 ...سرمان روی میریزد جاده حاشیه از که تاریکی به ام زده زل و ام کرده بغض و زده وحشت

 ...میکند ترمز رنگ اجری فرفورژه در روبروی

 :میگوید میشود پیاده ماشین از که همینطور
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 ...بیرون بیا-

 ..میکند مچاله را اعصابم هایم دندان مزخرف سمفونی

 ...میکشد خودش دنبال و میگیرد محکم را دستم مچ

 ..میشنوم خوبی به را میکنند سوگواری برایم که را پایم زیر های سنگ صدای

 در چیزی بزرگ تختی و راحتی مبل دست یک جز که شده سرامیک ای خانه..میچرخد خانه دور دورتا چشمانم

 ..نیست اش پذیرایی

 ...اندازد می ها سرامیک روی و اورد می در را شرتش تی برمیدارد قدم اشپزخانه سمت به که همانطور

 ..میخکوبم سرجایم هنوز

 ..میگیرد عمق سلولهایم تک تک در ترس دیگری مرد دیدن از

 ..میگیرد ام خشکیده لبان از ای ناجوانمردانه سخت سهم و میکشد خودش سمت به مرا

 .میکند فتنر باال به شروع دورانی حالت به و میخورد کمرم گودیه به دستش

 ..کنم سفت را هایم ماهیچه میشود باعث هایم بازو روی دستهایش حرکت

 ..میکوبد اپن روی محکم را اش شیشه و میکشد سر را مشروب بودمقداری اشپزخانه داخل که پسری

 ..میکند ام مانتو های دکمه کردن باز به شروع و اورد می جلو را دستش

 هم به هارا ان ببندم را هایش دکمه اینکه بدون و میزنم چنگ را ام انتوم های لبه طرف دو از..میکنم هق هق

 ...میکنم نزدیک

 ...میفرستد شلوارش جیب به هم را کلیدش..میکند قفل و میبندد پایش با را در

 ...کرده جمع را اطرافش پوست و است ابروهایش روی شکستگی خط...میکنم نگاه اش قیافه به

 .افزاید می برترسم و کرده تر اکوحشتن را اش قیافه همین

 ...میکشد بیرون تنم از را مانتویم و میزند ای قهقه

 :میگیوید دارد برلب که ای خنده با و میکند نگاه متر میلی به متر میلی را پایم سرتا نگاهش با

 ...سروین بودم ندیده لختتو حاال تا...هیکل جووووووووووونم ای-

 .است کننده مشمئز حرفهایش چقدر..یخوردم بهم حالم جمله این گفتن از
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 .اید می شمتم به و میکند باز را کمربندش

 .میکند تماشا را من مرگ و زده سینه به دست دوستش

 ...شده قفل قدرتمندش های پنجه بین ام چانه...میکند باز دوطرف به و میدهد فاصله بدنم دور از را دستانش

 .میکنم نگاه بدنش بههنوسان

 :میکند بلند را ام ناله ام شانه و گردن روی نهایشدندا فشار

 ...دیگه بسه-

 .میرود فرو گردنم گوشت در دندانهایش..میکند خم را سرش

 فرو مبل نرمی در را سرم.شکند می کمرم های مهره جا همین میکنم حس..اورد می فشار کمرم به زانوانش با

 .میبرد

 .....میکشم نفس انهحریص.میکشد عقب به را موهایم.اورم می نفسکم

 .میکند گز گز تنم تمام.میکنم نگاه ام شده له بدن به

 ......میشود جمع پوستم زیر در سختی درد و میکوبد ها سرامیک به محکم را سرم.افتم می ها سرامیک روی

 :افتم می ذلت به

 .....بسه توروخدا-

 :میگوید

 .کنم پارت تیکه میخوام-

 :میگوید وو میزند ها سرامیک به محکم را سرم دوباره

 .....نکردی ترم هار تا خفشو-

 .میکنم حس سرم پشت و ها شقیقه روی میشود تراوش بیرون به متورمم های رگ از که خونی داغی

 .میشود خیره ام ترسیده چشمان به اش دریده چشمان با..میشود کم یبدنم رو از هیکلش سنگینی

 .میرود فرو بدجوری بازوهایش گوشت در ناخونهایم.میزنم چنگ یازوهایش به

 .میدرد را تنم شغالی مثل

 .میشوم بلند و میگیرم مبل دسته از....است عرق خیس صورتم
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 ....میکند خالش خال و میریزد ها سرامیک روی خون های قطره

 :میگوید دوستش به رو و میبندد را شلوارش کمربند

 .....تو سهم فردا.شد تموم کارش-

 .میشود خالی قلبم میزند حرف ینجوریا من راجب اینکه از

 ...میپیچد سرم دور و میزند چنگ اپن روی از را بانداژ

.......... 

 ...نیست برجسته های سینه زن

 کرده مش موی

 برداشته ابروی

 ...نیست قرمز لبان

 سفید لباس

 عروسی شکوه با شب

 سبزی قرمه خوش بوی

 جمعه های شب هوس

 ...نیست ماشین یتو پشتی کوچه تاریکی های قرار

 خونریزی زن

 ماهیانه درد کمر

 ...استخوان پوکی

 ماه به پا زن یک

 تهوع حالت

 استفراغ

 ..نیست زایمان دردهای

 منقل پای رفیق
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 ...نیست دوستانه های دوره عرق بیار مزه

 دارد روح زن

 دادر زور مرد یک پای پابه

 ...دارد قدرت

 ...دارد احساس

 نگاهی طراف به و میکنم باز را چشمانم و میزند صورتم روی شکسته های شیشه میان از افتاب نور

 .نیستند هیچکدامشان...اندازم می

 ....میچرخد سرم در تاس مثل چیزی میشوم بلند زمین روی از که همین

 ...میکشد طرف ان و طرف این به را خودش که ضعیفی جسم ام شده

 ..میشوم بیهوش و افتم می زمین روی دوباره که ام نرفته راه قدمی چند هنوز

 ..میکنم باز را چشمانم میشود بیشتر مدام شدتش که هایی قدم صای با

 ....گرفته فرا را خانه فضای روشنایی و تاریکی از مخلوطی

 .....است مبایلش با صحبت مشغول در پشت هنوز

 ...میگردم را خانه دور دورتا هایم لباس دنبال به

 ....میگیرم کمک قدرت برای وجودم در هرچیزی از.میگیرم دستم در را کریستال گلدان

 ....میزنم سرش به را کریستال گلدان میکشم که خفیفی جیغ با همراه میکند باز را در که خمین

 ......میکنم حس فقراتم ستون روی را عرق اور چندش هجوم

 ....میزنم پس را ها ان و میشوم عصبانی موقعم بی های اشک از

 .میروم دارد قرار او از دورتر متر چند در که اهنی کمد سمت به...میگردم وسایلم دنبال را خانه تادور دور

 ...میکند کجی دهن من به شده وصل ان به که رنگی زرد قفل

 ..میکشم بیرون قفل از را کلید و میروم در سمت به

 ..شده جمع سرش اطراف خون از حجمی..نمیکند ناله دیگر و است بسته چشمانش

 میگردم کیفم دنبال و میبرم کمد در را سرم
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 .است هوشیار هوشیار تصورم برخالف

 ...میکنم گریه و میزنم جیغ بلند و میگیرم کمد از را دستم.میکشد و میگیرد را پایم مچ

 به محکم بار چند را ام سانتی ده کفش های پاشنه ازادم پای با کنم نگاهش و برگردم اینکه بدون

 ..میزنم صورتش

 ...میکوبم صورتش به تر محکم و میشود بیشتر پاهایم در هربارقدرت

 ....افتد می و میشود شل پاهایم دور از دستانش..نمیشنوم را صدایی دیگر که میزنم انقدر

 .است خونی صورتش و سر و است باز نیمه چشمانش...برمیگردم سمتش به و برمیدارم را کیفم

 ..میریزد بیرون اش بینی و گوش از خون از سنگینی حجم

 .برمیدارم قدم میشود باز کجا به نمیدانم که دری سمت به و میگذرم کنارش از

 ...برگردانم صدا سمت به را سرم میشود باعث خفیفی های غرش صدای

 با و ایستاده ها شمشاد ردیف کنار من از متری هشت هفت فاصه با سساهی و بزرگ شگ

 .....میخورد را صورتم چشمانش

 .برمیدارم لرزان قدم چند میدهم قورت ترس از هانمد اب

 است سرازیر ان از دهانش اب که سرخش های لثه و تیز های دندان دیدن از

 ...افتد می رعشه به بدنم فاصله همین از

 ..مشود بلندی های پارس به تبدیل هایش غرش که میکند حس را ترسم انگار

 ...میدوم ها ریزه سنگ ویر پابرهنه و میکنم جمع پاهایم در را قدرت

 ....است دنبالم زیادی سرعت با رنگ سیاه سگ

 ...میبندم محکم را در و میکشم را دستگیره

 ...میسوزد صورتم روی دندانهایش جای و میکند ذق ذق ام گونه

 ...اید می خون و میزند نبض ها ریزه سنگ روی زیاد دویدن از پایم پوست

 ...میدهم تکان دست میشود رد که ماشینی یناول برای و ایستم می جاده کنار

 ...باشم دویده نفس یک را ناتمامی سرباالیی انگار..افتم می نفس نفس به
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 دلم فقط..میبرد کجا به مرا دیگر او نمیکند فرقی برایم..میکند ترمز پایم جلوی رنگی سفید پراید

 ...شوم دور ویال این از میخواهد

 ..میبینم شطرنجی و تار را دنیا

 ..اندازد می من به نگاهی نشسته فرمان پشت که میانسالی مرد

 ..پاشد می زخمم روی نمک سرتاپا نگاهی

 :میگوید و میکشد هایم گونه روی دستی نشسته جلو که زنی

 خوبی؟؟-

 ..میکنم تایید را حرفشش و میدهم تکان را سرم

 چیزی من نه و یپرسند چیزی ها ان نه اصلی خیابان به رسیدن تا..میکنم جمع بغلم رد را زانوانم

 ..میگویم

 ...دارد نگه داروخانه جلوی که میکنم اشاره مرد به

 و میبرم است همسرش انگار که خانمی سمت بخ و میکنم باز مچم دور از را سپیدم طال دستبند قفل

 :میگویم

 ..کرایتونه این..نیست همرام پول-

 :میگوید و میکند گشاد را چشمانش

 ...ندادیم انجام پول برای کارا این ما-

 ..باشه زیاد کسی جون نجات مقابل در فکرنمیکنم-

 ...میگذارم داروخانه سنگی های پله روی را ام برهنه پاهای

 و میکند سرتاپایم نگاهیبه اند بازشده نعلبکی قد که چشمانی با ایستاده پیشخوان چشت که مردی

 :میگوید

 خوبه؟؟ حالتون-

 نیست؟؟ معلوم-

 ..میخورم و میخرم ضدبارداری قرص تا دو و میگذارم دستش کف را جیبم ایه خورد
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 ...ایستاده پزیرایی وسط سرهنگی همراه به بابا...میکنم باز را در و اندازم می در به را کلید

 ...اید می سمتن به ها نگاه همه مینا صدای با

 ...سروینه....اااا-

 ..دمیکنن نگاهم خیره و جمعمیشوند دورم ها بچه

 ..میکشد ام گونه کبودی روی دستی بابا

 ..میشود جمع چشمانم در اشک ام گونه با دستش برخورد از

 محکم را لیف و میکنم باز رارا داغ اب دوش و میدوم حمام سمت به باشم شده چیزی متوجه تازه انگار

 ...پوستممیکشم روی

 ..ندارد اهمیت برایم دارند مدیدن اصراربه و میکوبند در به که ها بچه و بابا صدای اصال

 ...میکند پاره را ش حنجره دارد که است تر واضح برایم همه از کیا صدای

 ...میسوزد و شده سرخ لیف ان هجوم اثر در و داغ اب دوش زیر تنم تمام

 ....روحم در نه..میرفت فرو جشمم در شیطان خنجر کاش

 ..میپوشم و میگیرم رویا دست از را هایم لباس و بازمیکنم را حمام در

 :میگویم گریه با و میکشم پوستم روی را استینم مدام

 ...نیمخوام پوستو این من..میاد بدم بدنم پوست از من-

 ام دیده درون غم که کن نگاه

 شود می آب قطره قطره چگونه

 سرکشم سیاه سایه چگونه

 شود می آفتاب دست اسیر

 کن نگاه

 شود می خراب هستیم تمام

 کشد می کام به رام ای شراره

 برد می اوج به مرا
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 میکشد دام به مرا

 کن نگاه

 من آسمان تمام

 شود می شهاب از پر

 دورها و دورها ز آمدی تو

 نورها و ها عطر سرزمین ز

 زورقی به کنون مرا ای نشانده

 بلورها ابرها ز عاجها ز

 من دلنواز امید ببر مرا

 شورها و ها شعر شهر به ببر

 ام کشانی می ه ستاره پر راه به

 ام نشانی می ستاره از فراتر

 کن نگاه

 سوختم ستاره از من

 شدم تب ستارگان از لبالب

 دل ساده رنگ سرخ ماهیان چو

 شدم شب های برکه چین ستاره

 ما زمین این از پیش بود دور چه

 آسمان های غرفه کبود این به

 رسد می دوباره من گوش به کنون

 تو صدای

 انفرشتگ برفی بال صدای

 ام رسیده کجا من که کن نگاه
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 جاودان به بیکران به کهکشان به

 اوجها به تا آمدیم که کنون

 موجها شراب با بشوی مرا

 ات بوسه حریر در بپیچ مرا

 پا دیر شبان در بخواه مرا

 مکن رها دگر مرا

 مکن جدا ها ستاره این از مرا

 ما براه شب موم که کن نگاه

 میشود آب قطره قطره چگونه

 من دیدگان سیاه احیصر

 تو گرم الالی به

 شود می خواب شراب از لبالب

 من شعر های گاهواره روی به

 کن نگاه

 شود می آفتاب و میدمی تو

 ...میگذارم چپم زانوی روی را چپم ودست میزنم تا را زانوانم

 بی های کردن هق هق این برای بود زده لک دلم..ترکید هایم دلتنگی کرده دم هوای دیشب

 چنگ را زمین مرگ قدمی یک در وقتی وقتی اینبار نبود دنیا کار ترین سخت کردن گریه...رواپ

 ....کن باور...میچکید خون چشمانم از...میزدم

 ...میچکد شلوارم روی و میخورد سر ام گونه روی اشکی قطره

 ...بلندمیشوم یزمین رو از و میکنم جدا دیوار از را ام تکیه دارد برتن سفیدی روپوش که خانمی صدای با

 ...نیفتد پدرم و کیا انگیز غم چشمان در چشمانم تا برمیدارم قدم سرعت به

 :میگوید و میکند اشاره دارد رفتن باال برای پله سه کنارش که تختی به
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 .بزار ها پدال اون روی پاهاتم..اونجا بخواب برو بیار در شلوارتو-

 ...میگذارم ان روی را هایمپا و میکنم نگاه تخت انتهای های پدال به

 ...میکند نگاه کبودم صورت و سر به و میکند جا جابه اش بینی روی را عینکش

 به شکر خدارو..شده اماده سریع ازمایشت جواب فرستادن اگاهی از و پروندت خودت؟؟چون با کردی چیکار-

 ...کرده عفونت شدت به بدنت اما..نیستی حامله خوردی که زدبارداری های قرص خاطر

 :میگوید و مینویسد را ام نسخه خودکارش با

 پاک را چشمم پای در شده جمع های اشک و میبوسد را هایم گونه...ببینمت بیا دیگه روز ده بخور داروهارو این-

 :میگوید و میکند

 ...باش خودت مراقب بیشتر-

...... 

 ..میشود دادگاه وارد قاضی بعد کمی

 مهای ناخن بدهم فشار میز لبه روی را انگشتانم بیشتر کمی اگر..میلرزید ام چانه و اند شده قفل بهم هایم لب

 ..میزند بیرون طرف ان از

 ...میگیرد جانیدوباره برابرم در ها صحنه تمام دوباره..شدهاست سفت فکم

 ..است گردش رد بدنم مسیر کل در و میکند حرکت گاهم گیج از سرد عرق..یدوزم چشم قاضی به ترس با

 ..بماند پوشیده او از چیزی خواستم نمی اما است دردناک چیز همه گفتن اینکه اب

 ...میکنم نگاه زدم صورتش به کفشم پاشنه با که پسری به و برمیگردم

 ..شده باندپیچی ش سر و است کبود اش چهره

 ...انداخته سایه صورتش روی کرده کیا که اخمی

 ..میرود مرد سمت به و میشود بلند

 ...میکوبد فکش در پی در پی مشت چندتا

 ..میماند گردنش شده برجسته رگ روی نگاهم

 :میگوید کیا به رو و صدامیزند را سربازی قاضی
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 اومدی؟؟ چرا نداری و دادگاه قوانین تحمل که شما اقا-

 :میگوید و ایستد می جایگاه در و میشود بلند خسرو

 ...کنم عرض رو مطلبی یه میخوام دخترم یلویک عنوان به و خودم دفاعیه اخرین عنوان به من-

 بفرمائید:قاضی

 نداشتم اعتقاد حرفا این به هیچوقت اما مکافاته دار دنیا که بودم شنیده همیشه من-

 ...میدیم قانون چوب چهار تو چیزو همه و بودم قانون مرد چون

 :میگوید و میکند اشاره سحر به

 هم با خیلی داشتیم که ازادی روابط دلیل به ما..بودم ستدو سماواتی سحر خانم با من پیش سال بیست-

 ...بودیم راحت و میگشتیم

 ..داد بهم بودنشو حامله خبر و اومد سحر روز یه اینکه تا

 ...داشتم دوسش خیلی و بودم شده اشنا لقا مه با جون کنم قبول رو اونبچه نمیخواست دلم منم

 دیگه سحر شد باعث که سقطی کنه سقط بچشو که کردم مجبور سحرو من

 سر رو بال این سحر زاده خواهر االن که همینه خاطر به...نشه دار بچه هیچوقت

 ...کنه ا پید روحی ارامش دخترم اما بمیرم خودم حاضرم من...اورده من دختر

 ...کنید اعدام پسرو این و بدین بهش بچمو حق میخوام فقط من اما

 خواهد محکوم اعدام به را ایشون هممت جرم شدن محرز از بعد دادگاه:قاضی

 ..کرد

.......... 

 ...میگذرد دادگاه از که است هفته یک

 ...ام ندیده را پدرم روز ان از میکردم تصور انچه برخالف

 ...است نگذاشته جا به هم را ردپایی حتی و کرده خاموش هم را موبایلش...رفته و کرده ول را چیز همه

 ...هاست چهکو میان در هرسان اش سایه

 ...میکنم حس نزدیکی همین در را بویش من
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..... 

 هایم ناخن با میخواهد دلم و میشوم کفری و کالفه میشود گرم وقتی هوا

 ...شود خنک کمی دلم شاید تا بیاورم در را خورشید چشمهای

 حس یک...مردگی حس یک بیشتر برایم سال های ماه همه با مهر

 نشان را مهر کننده کسل روزهای هام زبا تقویم وقتی دارم اور چندش

 خوشبین ا من بدبینی نمیتوان هم ادرنالین حتی که روزهایی...میدهد

 را کندن جان و ام افتاده گیر لعنتی برج ان ای چوله چاله وسط وقتی کند

 یک شاید میشود باورم هم خودم که طوری میکنم بازی نقش رئال خیلی

 ای گوشه در میکنم پرت را خودم و اورم می در را هایم باسل...همیشه برای نباشم دیگر دقیقه

 ...میکنم زندانی حمام رختکن ر را خودم و اتاق

 چه افتد می یادم باالخره اینکه تا اورم می در ایینه جلوی دار گریه و درا خنده های شکلک هزارجور

 ...میشود تنگ خودم برای دلم هم باز و ام بوده شکلی

 بدردنخور هیکل این و میکنم باز را سرد اب دوش

 ..باشد ابان دوباره تا میبندم را چشمنم..میکنم خیس اب زیر را کرده قاطی روغن اب و

 بدون...تو بدون..درد بدون..چتر بدون...باشد باران

 منجمد جهنم یک وجودم تمام انگار..میکشم دراز تخت روی...تو

 احساس...ترسممی خیلی بیفتد اتفاقی یک میخواهد که انگار...شده

 اینجا...ام چسبیده محکم را حوله زیر تاریکی...میکنم شدید خستگی

 و است صفر همیشه ساعت...ایت باران...است خنک هوا...است خوب

 میترسم....دارم دوست خیلی را اینجا من....سکوت

 :میگویم و میکنم جمع اغوشش در را خودم و مینشینم کیا کنار

 منمیخوای؟؟ که نمیگی خانوادت به چرا...پیشم اومد دوباره مامانت ماجرا این از قبل-

 ...میکند نوازش را موهایم و میکشد عمیقی نفس
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 ...میگم بهشون دیگه هفته-

 ...دیگه هفته...دیگه هفته...دیگه هفته-

 برات مناسبی دختر من که کنه راضی تورور اون دیگه هفته.برعکس شایدم..اشناست برام کلمه این چقدر-

 ...تمنیس

 ...دیگه میگم!! شدی حساس قضیه این به اینقدر چرا تو نمیفهم من-

 ...میکند باز را پنجره و میرود پنجره سمت به و میکند جدا اغوشش از را سرم

 ...وزد می خانه داخل و میدهد برگهاراتکان خنکی نسیم..اید می خورده باران خاک بوی

 :میگوید من به رو و اندازد می بیرون پنجره از را دستش سیگار

 ...زده زنگ دفعه چند..مامان پیش برم میخوام االن..پشت میام فردا..سروین میکنه درد سرم من-

 ..میکشم دراز پهلو به و میگذارم بالش روی را سرم

 ...مامانته واسه وقتات همیشه-

 ...اندازد می طنین گوشم در ان صدای و میبندد محکم را اتاق رد و میگیرد گر حرف این شنیدن از

 ...شلوغیه بعد تنهایی مثه حسم...ورودیه در جلومون من و من دوباره

 ....بود من رفیق صبح تا شب همه دیوار دردو که وقتی...سیگار جعبه یه و من

 میگی لب زیر و کبودیات همه رو دادی لم و منقل پا خونه توی تلپی فس

 ....جوونیاست طعم این

 ...خبرندارم او از که میشود روز پنج سال سه این در که است باری اولین این...دارمخبرن کیا از میشود چندروزی

 ...ندارد خبری او از هیچکس اما ام گرفته را یراغش ها بچه همه از

 ...میکشم عمیقی نفس و میبرم ام بینی نزدیک را کیا لباس

 ...بکشم وهایشم روی دستی عکس روی از نمیشود راضی دلم اما...میکشم عکسش روی دستی

 ....کنم لمس را سرش پوست خنکای و دهم عبور انگشتانم الی البه از را موهایش میخواهد دلم

 ...عقابم پاکت با شمع تا چند...اتاقم گنج عکس قاب یه

 ...ادم به نمیاد بذی همه این اخه یادم به نمیاد چیزی تو جز
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 ...کم دوباره...غم دوباره...من دوباره

 ...زود سال سه رفت و گذشت میدونم فقط بود پائیز فصل کدوم نمیدونم

 ...میده پا همیشه بهم که غمته تنها پائیزه همیشه دیگه روز اون از

 ...باتو قصه اخر شد تموم شد تموم اونجوری..باتو حس رفت رفتیو تو

 ...اشتباتو تنهایی گردن گرفتم شد اشتباه انگاری ببخشید

 ...بارون و شب واسم میگذرونه شخو و اون با شبو میگذرونی خوش

 ...سیگار پاکت یه االن جاتو گرفته...کنار میزارمت روز یه مطمئنن

 ...گیتار با تنهایی و دیوار و در بازم...سیگار منو بازم...بیدار امشبم باز

 میاد؟؟ یادت منو تو اصال بگو...حال بی امشبم باز...بیدار امشبم باز

******** 

 "یازده" فصل

 تنهائی شب این در همشخوا می

 دیدار در گمشده دیدگان با

 زیبائی ساکت درد درد، با

 سرشار خود تمامی از سرشار،

 خویش بر بفشردم که خواهمش می

 را شیدا من بفشرد خویش بر

 پیچدسخت بپیچد، هستیم بر

 را توانا و گرم بازوان آن

 موهایم و گردن البالی در

 هایش نفس نسیم کند گردش

 بپیوندم که مبنوشد نوشد،

 دریایش به خویش تلخ رود با
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 لرزان و عطش پر و داغ و وحشی

 ...میگذارم میز روی را پایپ است مقدس کلیسا ناقوس مانند من گوش به که ایفون مزخرف صدای باشنیدن

 ...است بسته نقش ایفون دی سی ال در مهراد چهره

 ...میشوم پوشیدن لباس خیال بی...میدهم فشار در چشمی روی را چشمم

 ....بگذارم سرش یه سر کیا نبود در حتی میخواهد دلم

 ..میکنم نگاهش خمارم چشمان با و میکنم باز را در

 ...اومدی خوش سالم-

 :میگیرند حجم تعجب از هایش چشم

 تو؟؟ شدی ریختی این چرا-

 ...تو بزنی؟؟بیا حرف میخوای در دم-

 :میگویم ام نشسته روبرویش که همتنطور و میکنم روشن را ساز چای

 خوبی؟؟-

 !!نیستی خوب اصال تو اینکه مثله ولی...خوبم که من-

 ...باشم دارم دوست هستم که همینجوری اصال

 یا زنده موجودات دست از میزند بال بال سرش باالی همیشه تعجب عالمت یک که خطی خط ادم یم

 به که چیزهایی از هستند اخمو های ادم همیشه دستشان های پالکارت که سرش باال مرده حتی

 ...میمانم خودم غمگین پوست در همچنان من...نیامده خوش مزاجشان

 :میگویم و میکشم پریشانم موهای در دستی

 ...نیستم خوب اره-

 کردین؟؟ کنتاکت کیا با-

 نمیدونستی؟؟ تو یعنی-

 ...بشنوم خودت زبون از خواستم...نشد باورم اما بودم شنیده چیزایی یه-

 ...کردیم کنتاک میشه ماهی پنج-
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 ..میکنم فوت صورتش توی را غلیظی دود و میزنم اتش سیگاری فلزی فندک با

 ...اندازد می پا رو پا و میدهد تکیه صندلی به

 میکشی؟؟-

 ...بابا نه-

 ...میدهم بیرون پرصدایی نفس و میزنم قطرم پر سیگار به عمیقی پک

 کجاست؟؟ایرانه؟؟ البدی؟؟اص بهم ازش چیزی ادرسی یه نمیتونی-

 گاهن ایینه تو قیافت به...میکنی داغون خودتو داری...بمونه بقیه با بره بهتره ندونه قدرتورو کسیکه سروین-

 کردی؟؟

 ...نیست تماشایی هم انقدر ایینه...بکن دل...کردم نگاه اری

 نیست؟؟ تنهایی شدن برابر دو ایا ها شدن خیره ایینه در حاصل

 یانه؟؟ میگی...بزنم حرف هاشبا میخوام من-   

 ..میکشد صافش پیشانی روی دستی

 ...میره هم کیا...کنن بازی پوکر میخوان...جمعن کالب نایت تو ها بچه همه امشب-

 ...میگذارم جلویش را چای بزرگ لیوان

 ...بزن زنگ کارداشتی اگه...بپرسم حالتو اومدم فقط..برم باید من-

 ..میکنم کرتش او از و میدهم دست بهرا با

 اشک از ولی مینوشم چای..کنم فراموشت غفلت با که مینوشم چای

 ....پرشده فنجان

 ..ایستم می ایینه جلی میزنمو صورتم روی اب مشت یک

 چشم از شد ایینه که روزی ان اشک...ای دوخته ایینه به بیهوده چشم

 ..افتاد

......... 

 ...ایمپهلوه به پیچاند می را خودش اتفاق یک هجوم درد
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 ...بترسم نمیخواهم

 ...کنم گریه نمیخواهم

 ...میکند سوراخ عجیب نبودنت ولی

 ...را بودنت روزهای تقویم

 ..کنم گریه نمیخواهم هم هنوز

 ..بیفتد میخواهد که اتفاق

 ..اشک اختیار

 چشم و

 دل و

 شب

 وفریاد

 ..میرود دست از

 ...ای رفته دست از تو

 ..میروم دست از من

 ....ای رفته دست از تو..اه

 ...میکنم سپری اهنگ با را مسیر کل میکنم زیاد را فرانسوی اهنگ صدای

 ...میگذارم ایفون روی را دستم و میکنم پارک کوچه داخل

 کیه؟؟-

 ..کن باز...سروینم-

 ...قهوه العاده فئق عطر بوی...خورد م مشامم به توتون و دود بوی

 ...نرد تخته...پوکر...بلیارد...هستند بازی مشغول جوان هرچندتا

 ...نیامده کیا هنوز اما...میچرخانم چشم سالن دورتادور

 ...ندارد وجود شدن "ما" برای شانسی هیچ میگوید سرم داخل صداهای همه
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 :میگوید و میزند بازوهایم به ساسان

 میگردی؟؟ کی دختر؟؟دنبال کجایی-

 ...همینجام...هیچی-

 میخوری؟؟ چی-

 ...یخ یخیل...خنک انبه اب یه-

 ...تابم بی انبه اب برای حاال همین از...شده ملتهب و خشک همه ام حنجره حلق و گلو

 :میگوید و میگذارد جلویم را انبه اب بلند و باریک لیوان

 ...دورهمیا تو چندوقته نمیای-

 هست؟؟ هنوز کاوه..ندارم حوصله و حال...اره-

 ساقیه؟؟ کدوم؟؟همون-

 ...یخوامم ازش چیزی شماره یه..اره-

 ..هنوز هستش اره-

 ...اندازم می انبه اب لیوان به نگاهی و سیومیکنم میگوید را ای شماره

 ...میکنم نگاهش سالن گوشه زا...میشنوم را کیا صدای

 ...میدهد نشان بهتر را اش برجسته بازوهای تنش ابی سرخ شرت تی

 ...بگیرم کام و بپیچم او به حاال همین میخواهد دلم

 ...میگیرد دستش در را ها کارت و میکند اویزان صندلی از را شرتش سی

 ..اندازد می خطی اعصابم به اش هرخنده و میخندد بلند

 ...برمیدارم قدم سمتشان به

 :میگوید که میشنوم را ساسان صدای

 ...بخور انبتو اب رفتی؟؟بیا کجا-

 :میگوید میفرستدد بیرون هایش ریه از را سیگار غلیظ دود که همانطور و میخورد جا من دیدن از

 ...!!تو؟؟اینجا-
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 ...میزند رحمی بی با قلبم و شده منقبض عضالتم

 میکشم را کنارش های صندلی از یکی...است من به دوستانش همه نگاه

 :میگوید و میزند کیا پشت به دارد نمکی با قیافه که دوستانش از یکی...مینشینم و

 ..باشین راحت..داداش ببخشید-

 ...میشوند بلند او بلندشدن با بودند نشسته مز دوز که هم نفری شش پنج

 ...ایستد می بودند گرفته ریتم میز رووی که انگشتش چهر

 ...برم باید دارم کار بزن حرفتو-

 بشه؟؟ اینجوری خواستم من مگه..مقصرنبودم من میدونی توکه-

 ..بود استباه اول از اشناییمون..نمیخوریم هم درد به ما-

 ..میشه تموم شدن سیراب محض به که هوسی یک تو گفتم خودم به دیدمت که اولی شب من

 ...بود هوس...نبوده عشق تو منو بین اصال

 ...میکنم پاک را هایم اشک و میکشم صورتم روی را دستم

 خوش کی به دلم من بری تو پیشمی؟؟کیا همیشه نگفتی دنیاییم؟؟مگه یه تو و من نگفتی تو مگه-

 ؟باشه؟

 هم رو دیگه یکی کردی تور و من که همینجوری..الشخوری خیلی اما هستی خالی و خط خوش تومار-

 ...داری که بستر هم حداقل..کن تور

 ..اندازم می گوش پشت گرفته را دیدم جلوی که رنگ بلوطی موی تا چندتا

 ..است ام قرینه روی شیشه خرده مشت یک انگار...میکنم حس ام قرینه پشت در دردی

 ...خدا رو تو کیا-

 :میگوید همه به رو و ایستد می و میشود بلند ناگهان

 کنه؟ تحمل دخترو یه باریه بندو بی حاضره شماها از کدوم...لحظه یه کنید گوش-

 شده؟؟ رد نفر چند دست زیر از که کنه تحمل رو دختری میتونه شماها از کدوم

 ..میچسبد تنم به و اید می ها تتون و دود میان از اند نشسته که پسرهایی همه نگاه
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 ..خوبی اغوشی هم شب یه ی واسه فقط تو...نمیخواد خودت برای تورو هیچکس-

 ...میسوزد ای کوره در و کرده عرق تنم تمام

 ...است ماه زمین گشتن هوا سربه دلیل...کنید نگاه او به من سرزنش جای به

 ...میگیرد نهنشا بود کشیده مچم روی خودش روز که را خالکوبی

 :میگوید و میگیرد باال را مچم

 ...س.ک.س تجاریه مارک میبینید؟؟یه-

 نه؟؟ است بخش میکنید؟؟لذت تماشا را شدنم متالشی

 :میگویم و میزنم چنگ میز رو از را کیفم و میشوم بلند

 ...میکنم تالفی اما...میرم همیشه برای...میرم-

 ...میکنم جمع شده له ها نگاه زیر که را وجودم های تکه...میکند دنبال را رفتنم نگاهها همه

 بیهوده بود بیرون نریکه پروانه برای تنیدن پیله عمر یک میکند احساس که ام ای پروانه همان حاال

 ...بوده

 ....میپیچید گلویش دور را تاری بود کوچک که وقتی همان کاش

 چههر بکارت شود پاره تا را احساساتم تمام میکنم فرو ته تا

 مجنون میگیردی چه دنبال به...رفاقت هرچه...اعتماد هرچه..صداقت

 در نه را عشق اینجا...رفته خواب به فرهاد اغوش در تو لیالی ابله؟؟

 ... میکنند جستجو رانها بین بلکه دل

 ...است ام پیشانی روی دیگرم دست و شده بلند فرمان به دستم یک

 ....است ماشین داخل صدای تنها ما بینی گاه بی و گاه کشیدن باال صدای

 ...معصوم شب ای سالم...معصوم شب ای سالم

 را بیابان گرگهای چشمهای که شبی ای سالم

 ...میکنی بدل اعتماد ایمان استخوانی های حفره به

 ...بیدها ارواح...تو جویبارهای کنار ودر

http://www.negahdl.com/


 ...میبویند هارا تبر مهربان ارواح

 ...ایم می صداها...حرفها...فکرها تفاوتی بی جهان از من

 ..است مانند ماران النه به جهان این و

 است مردانی پای صدای از پر جها این

 ...میبافند تورا دار طناب ذهن در و میبوسند را تو که همچنان که

 ....هم حاال و سروش مرگ خاطر به یکبار..دارم را حال این که است باری دومین این

 ...میروم سرد اب دوش زیر و میشوم بلند...میکند ام دیوانه دارد مستی سرگیجه

 ...است راه بهترین این...میخوابم و میخورم دیازپام قرص همراهیک به اب لیوان یک

 کنم؟؟ صبح را شب چگونه وگرنه

 دراز بیخیال...انگار اید می کم هم باز میشمارم را هایم درد دوباره

 جهنم اتاقم چقدر نیست مهم برایم هم اصال و تخت روی میکشم

 هم باز تا میکشم بیرون اسپیکر قلب از را مهبوبم خواننده صدای...شده

 حنجره قلب در کرده قایم که جادو همه این با او...بخواند الالیی برایم

 رفتن هوای دلم هم باز من و میخواند را "پنجره" دو اهنگ وقتی اش

 نکنی باور شاید...ددار جریان رگهایم در پر و بال همه این وقتی میکند

 هایی کاغذ الی...باشد خاطرات دفتر الی البه ام گمشده درد میترسم اما

 نطفه و میسوزاند را دلم که بس از ندارم دوستشان است وقت خیلی که

 خط به خط میخوانمشان وقتی هایم نفس توی میکارد را دارد کش اه یک

 و است کم ایمدرده همیشه...نمیدانستم و بودم خوشبخت که روزهایی

 حالم باشندوحس نداشته فاصله باهم هایم اشک ا کنم پیدایشان باید

 ام کرده بغل را خودم ای گوشه خراب و مست وقتی دلم به بچسبد بیشتر

 گره که دستانی کند باور تا نیستم تنها کند خیال تا بزند گول را دلم تا

 چشمهایش وقتا بعضی...دارد دوستم که است کسی دستان دورم خورده
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 را خاج تک و میخوریم فرانسوی قهوه داریم قتی و میزند حرف من با

 اتوبوس کثیف شیشه روی و است سرد هوا وقتی...میگذارم جلویش

 ....میکشم قلب

 ...میکنم داغ را قلبم بار این...نیست کارساز دستم...ندارند کردن سجده ارزش ادمهایت خدایا

 ...اورم می پتو زیر را گوشی و میکشم غسلی میز روی را ستمد...میشود بلند گوشیم االرم صدای

 ....میکنم قطع را صدایش و میکنم باز زور به را چشمانم از یکی

 عطر بوی و میخندند و میخوردن وول هم توی ادمها که روزهایی این از

 ....میخورد بهم حالم است کرده دیوانه را شهر گرمشان و سرد های

 :میگویم قاسم مش به و ایستم یم نگهبانی اتاق جلوی

 حساب شماره این به رو بگوکرایه مستجرا به...منم ساختمون این مالک بعد به این از...میرم اینجا از دارم من-

 ...بریزن

 ...میریزم برات بگو داشتی نیاز بیشتری پول اگه بازم اما..حسابت تو میریزم حقوقتو هرماه

 :میگوید و میگیرد باال را دستش

 ...بازکنه کارت از گره خدا ایشاال..خانم نکنه کمتون بزرگی از خدا...داروشکرخ-

 میشناسد؟؟ هم را من خدا من؟؟مگر کار از گره

 ....اندازد می خانه دور تا دور به نگاهی و میکند باز را لقا مه ویالیی خانه در

 ...درد و تنهایی از غباری و خاک...گرفته خاک ا جار همه

 ..خراشد می دلم بردیوار را اش سایه که خنجری و است خرابی خانه از ام خاطره اخرین

 ...مسدود های پله راه با....پرنجه بی...پرده بی.... درهم دیوارهای با ای خانه

 ....خشک های شاخه با سوخته درختانی

 جز مادر تصویر و است گرفتن مارد شیر از تلخی یدهانش بو که میمانم طفلی به

 ....نیست ها پستان هاله زارا دل کبودی

 :میگوید و میکند نگاه اند ایستاده روبرویش که کارگری چنر به سروین
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 ...نمونه اینجا وسایال این از هم تیکه یک...کنید جمع رو خونه وسایال همه-

 بفروشین نمیخواینم اگر...بردارین دارین الزم یا میخوره دردتون به چیزی اگه

 ...کنید تقسیم خودتون بین پولشو

 ...میبینم تکشان تک چشمان در را خوشحالی برق

 ...میکند خانه خوبی حس دلم در و مینشیند لبم روی لبخندی خوشحالی این از

 جور منطقشان در و میگویی را دردت وقتی...تدریجیست مرگ مثل

 ...میشود ترجمه دیگری

 "بعد هفته دو"

 ...میکنم نگاه را خانه دور دورتا و میکنم باز را پذیرایی در

 ...نمانده قبلی خانه های وسایل ان از چیزی دیگر...شده عوض چیز همه

 ...بودند خانه این واندوه غم شاهد که وسایلی

 ..میکشم سر را شیر لیوان و مینشینم پریسا کنار

 :میگوید میزند هم را چایش لیوان که همانطور

 شرکت؟؟ میری داری-

 ...خورد درد به لیسانسه فوق مدرک باالخره...کنم ول و سروش شرکت نمیتونم...دیگه اره-

 امادست؟؟ چی همه حاال-

 ...اتاقارو های دیواری کاغذ حتی...کردم عوض و شرکت دیزاین و وسایل همه...اره-

 ...اینجا بیام گذاشتی که مرسی راستی-

 :میگویم و پاشم می سمتش به را جایم مانده ته

 .....اددددددددددددددب با-

......... 

 منشی به میبینم را تهران خیابانهای شلوغ منظره ام ایستاده پنجره جلوی سینه به دست که همانطور

 :میگویم
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 ...میزاری اتاقم گلدون داخل و میخری سفید رز گل تا هشت بیست روز هر-

 ...میکنی روشن هم هوارو کننده مرطوب دستگاه اومدنم قبل

 :یگویدم انداخته پائین را سرش همانطورکه

 ...چشم-

 ...میگذارم میز روی را ان و میکشم سروش و مامان عکس قاب ی رو دستی

 ...است شب یازده ساعت...اندازم می ساعتم به نگاهی...میکشم چشمهایم به دستی خستگی از

 ...میخورد زنگ موبایلم که ام نخورده بیشتر چای قلوپ دو یکی هنوز

 جانم؟؟-

 ...ها نمیای؟؟دیروقته...سالم-

 ..بخور شامتو نمون من منتظر...میشه چی ببینم حاال...کاردارم خورده یه...بیام االن نمیتونم نه-

 ...باشه-

 ...برم قربونت

 ...دارد وجود مشترک امضای یک ها پروژه همه اخر...میکنم نگاه و میکنم باز را رنگی های پرونده

 "اسایش مهدیار"

 ..میفرستم مدتم بلند حافظه به را اسمش

 ...میشوم بلند صندلی روی از و میکشم را بدنم

 و پیچ را ام عصبی نازک های رشته و میشود مغزم وارد گوشم های حفره از که دخترانه جیغ صدای با

 ...میشوم پیاده ازماشین میدهد تاب

 ...ندمیما ثابت پارکینگ باز نیمه در روی نگاهم...میروم عقب سمت به چنرقدم و برمیدارم را فرمان قفل

 ...انداخته ای ساله چهارده سیزده دختر هیکل روی را خودش اش گنده هیکل با مردی میبینم

 ..میکنم التماس و میزنم پا و دست سحر زاده خواهر دست زیر که میبینم را خودم

 ..اید می چشمانم جلوی لعنتی شب ان خاطرات دوباره

 ...میزنم سرش به ای ضربه و دهممی فشار ام کرده عرق دستان در تر محکم را فرمن قفل

http://www.negahdl.com/


 از فشنگ مثل میکند جمع را خودش که میگیرد نیرو کجا از نمیدانم خونی صورت سرو همان با پسر

 ...میرود در جایش

 ...میدود ساختمان سمت به و میکن گریه عمیق دختر

 ...ترند وحشی ها کوسه از ما شهر ماهیان

 ...میدرند را گرگها حوالی این های بره

 ...ها کوچه میان در هرسان سایه از یهسا

 ...میبرند هارا زنده ابروی هم ها مرده

 ...ایستد می رفتم راه از و میشود کم سرعتش کم کم ماشین

 ...میشوم پیاده ماشین از و ایستم می ای گوشه

 ...شده پنچر عقبش الستیک

 ...ایستد می کنارم میشودو نزدیکم دور از ای ترکه دو رنگ سفید موتوری

 :میگوید و برمیدارد را کالهش اینکه بدون

 کنم؟؟ کمکتون اومده؟؟میخواین پیش مشکلی-

 ..میشم ممنون خیلی بله-

 ...نشسته موتور روی دیگری و است الستیک کردن عوض مشغول ها ان از یکی

 ...میگیرد او از را حواسم موبایلم صدای

 :میگوید که میشنوم را پریسا نگران صدای

 الو؟؟-

 ...نگرانی از انمیای؟؟مردمچر-

 ...میکنه عوض و الستیک داره کرده لطف اقایی یه...شده پنچر ماشینم-

 ...میام دیگه ساعت یک تا

 ...نیست یکی ان اما مینشیند موتور روی ها ان از یکی...میروم ماشین سمت به و مینم تشکر او از

 ...کنم گیری نتیجه هک است ان از تر خسته ذهنم اما میکنم شک اتفاق این ا کمی
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 ...میگیرد را اینه صفحه اش مردانه چهره که میکنم تنظیم را عقب اینه

 ...بس و است مطلق ساهی فقط ان از بعد و هایم شقیقه روی خون داغ جریان

 ...میکشاند خاکی زمین روی را ضعیفم جسم و میکشد خورده پیچ گردنم دور که را شالم

 ...نمیرسد ای جنبده هیچ گوش به و میشوند گم بیابان این رد هایم هق هق و بلند های جیغ

 :میگوید و میزند صورتم به پی در پی ضربه چند هایش پوتین با

 ...دیده تورو که نفری اخرین مشوم من روزی یه...برنمیدارم سرت از دست کرده باباتم که کاری خاطر به-

 ...میچسبانند یسمخ صورت روی را خاک و گرد و مینشینند موتور روی هردو

 تکه دو و افتم می بار هر که کوچکم اتفاقی...گنجشک نه...ادمم نه

 ...نمیشناسم که مردی را نیمی..میبرد باد را نیمی..میشوم

 ...میکنم پاک را خاکش و میشم دست را یم مانتو پشت

 ....میکوید بزرگ در به پی در پی را اش خسته های مشت

 ...میشود باز هایش چشم سروین دیدن از و میدود را حیاط طول پریسا

 ...میکند پارک ویال نزدیک را ماشین و مینشیند فرمان پشت

 ...میدهم تشخیص ام شده تار نگاه بین از را پریسا صورت

 ...میگذارد هایم گونه روی و میریزد فریزر کیسه داخل و اورد می در فریزر از را یخ قالب پریسا

 میشود خارج اتاق از پریسا همراه به و میکند تنظیم را سرمم ایستاده سرم باال که دکتری

...... 

 ...غلتاند می ام گونه کبودی زیر خوبی حس افتاب گرمای...کرده روشن را صورتم ای نیمه افتاب نور

 ...میکند درد هایم واستخوان است کوفته بدنم اعضای

 ...شود می بلند مفریاد درد شدت از و میشوم جا جابه کمی اب لیوان دنیال به

 ...است اب ای قطره تاب بی و شده خشک گلویم

 ..میروم اشپزخانه به و میشوم رد خوابیده پریسا که ای کاناپه کنار از

 ...میشود ریز ریز و افتد می اشپزخانه های سرامیک روی دستانم لرزش اثر در ای شیشه لیوان
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 ...اندازد می رعشه به را وجودم لیوان شکستن صدای

 :میگوید استرس پر لحنی با و میدود سمتم به ریساپ

 شد؟؟ چی-

 ...میکنم حس را وحشتناکی درد و میکشد اغوش در را پایم کف نازک پوست شیشه برنده و تیز لبه

 ...میزند نبض دارد پایم کف میکنم حس

 :میگوید و اید می سمتم به میزند هم را ان دارد دست در را ای جوشانده لیوان که حالی در پریسا

 ...اورده سرت بالیی چه بین...بمیرم الهی-

 ...افتد می مقابل دیوار به چشمم اشک پرده پشت اط

 ...است زندگی حس از پر و خندان و شاد عکس ان در چقدر ام چهره...ماند می خیره ان روی نگاهم

 ماندگار و ثبت عکس قا در قراربود که ای لحظه ان یاد به...میگیرد دوباره جانی برابرم در روز ان خاطرات

 بچه....)شود

 (سییییییییب:میگوید و کشد می را لپم کشیده دراز ها شن روی که حاضرین؟؟سروش هل

 ..میرود و میکند خاموش را خواب اتاق چراغ پریسا

 ..میکشم بیرون سیگار نخ دو و برمیدارم را مارلبرو فلزی بسته

 سنگینی فازه چه هی

 نی رنگی چیزی سیاهه سفید چی همه

 حال بی لشو جسم یه منو بازم

 دیوار کچه شده پوسته رنگه دوباره

 خندم نمیگیره که کشیدم انقد وای

 فندک رو آتیشه این به قفلم چشمام با

 گاهی دود بوی با تاریک اتاق یه

 خالی جیب تو داری گندی بخت چه

 مشابه رنگ هستیم که نگو
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 قاچاقه خنده صورتم رو عمره یه من

 سر که عقدم یه پسر مردم من

 سنگ به خوردم همیشه مسیرو پای تا

 کنید حالل مردم که اگه

 بریدم االن ولی ساختم االن تا آره اما

 همه از خودم از

 مغزمه روی که فرداها فکره از محکمه میزه از

 نمیدونم دقیق زندم یا مردم من

 بدورم دنیا از خاکی خورده زمین یه

 خمه پیچو پره که شدم زندگی خی بی

 بمش زیرو کل بیرون کشیدم تهش رسیدم

 بزنم حرفی نمیتونم که باالعم اونقد

 نمیکنم دل بمیرم تا میکشم اونقد

 خوردم حاال تا اونکه تنم به نشد گوشت

 بردم حاال تا که هموناییم باختم

********* 

 "دوازدهم"فصل

 :میخورد زنگ تلفن که هستم ها نامه کرتابل کردن نگاه مشغول

 ...اومدن اسایش اقای وتونچیت خانم-

 کیه؟؟ اسایش اقای-

 ...اسایش مهدیار-

 :میگویم و میبندم را چشمانم لحظه یک

 ...داخل بفرستش..اهان-
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 ...میشود اتاق وارد میخورد در به که ای تقه از بعد

 ...میگیرم دستش از را بزرگ گل دست و میدهم دست او با و میشوم بلند جایم از

 ...اومدین خوش خیلی-

 :میگوید و میکند سفت بسته عجله با است مشخص کامال که را ماتش مشکی کروات

 ..نبودم ایران تایم اون من برسم خدمت نتونستم که ببخشید.متاسفم واقعا جان سروش فوت خاطر به-

 .میگذارم جلویش را قهوه داغ فنجان و میزنم لبخندی

 ..میکنم خواهش-

 ...کنیم صحبت تهران غرب ژهپرو راجب اینجا اومدم من راستش-

 کار زیاد سروش با فهمیدم هست ها پروژه اکثر زیر که امضاهاتون از اما..ندارم اشنایی شرکتتون با خیلی من-

 ..میکردین

 ..میکنیم کار ای حرفه های ارچیتکت با ما بگما البته..کارمیکنیم باهم که میشه چندسالی..بله-

 :ممیگوی و میخورم را ام قهوه از کمی

 شده؟؟ دیر یکم اینجایید اتفاقی کنید وانمود یاینکه برا فکرنمیکنید-

 :میگوید و میزند لبخندی

 ببینم؟؟ کاراتونو از سری یه میشه-

 ...میچرخانم سمتش به را سفید تاپ لب

 خودتونه؟؟ کارای همه اینا-

 وین تو هستش گروهی یه واسه چندتاشون فقط...اره-

 ...سرد و تلخ...میکند جذبم اهنربا مثل اش العاده فوق عطر بوی

 ..است گیری جفت حال در درونم حیوانی چرا میفهمم حاال

 ...است کافی میکنی پمپاژ که همین..... نکن دخالت کارها همه در و شو ساکت لطفا عزیز قلب

 ...میکنیم تنظیم دادو قرار چندروزه این تو خوب-

 ...حتما-
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........... 

 باخود را سرما زمستان طرف از میخواهد نیست معلوم...نکرده مشخص خودش با را فشتکلی هنوز بهاری هوای

 ...برود تابستان گرمای طرف به یا بکشد

 ..مانم می تاکسی منتظر و ایستم می سرخیابان و میگیرم فاصله کمی شرکت از

 ...میشوم پشیمان ام نگرفته تعمیرگاه از را ماشینم زودتر اینکه از

 ...میشود پخش صورتم روی میزند که بادی با همراه مینشیند صورتم روی هک باران قطرات

 می شلوارم پاچه به را شده الود گل اب و میشود رد جلویم از سرعت با نشده من حضور متوجه انگار که مهدیار

 ...پاشاند

 ...اید می سمتم به و میشود پیاده ماشین از جلوتر متری چند

 ...شرمنده...توتونچی خان متاسفم واقعا من...که شمایید.ااا-

 :میگویم و میکشم شلوارم پاچه روی ام برداشته کیفم از که دستمالی

 ...نیست مهم-

 ...میرسونمتون من بریم ایستادید؟؟بیاید بارون زیر چرا-

 ..میگیرم دربست ممنون خیلی-

 میکنید؟؟ تعارف-

 ...میکند کالفه را بقیه گرفته هارا ماشین امد و رفت مسیر جلوی که مهدیار ماشین

 :میگوید من به رو دراورده ماشینش پنجره از را سرش که پسری

 ...داریم زندگی کارو خانم دیگه سوارشو...بابا ای-

 ...مینشینم و بازمیکنم را راننده کمک سمت در

 ...اندازد می گز گز به را دستهایم و صورت ماشین بحاری گرم باد هجوم

 :میگوید و اندازد می ما چهره نیمرخ به نگاهی

 ..نفت چاه شده چشمتون دور-

 اب ضد ها ریمل این گفت می که افتم می مغازه صاحب حرف یاد میبینم دستمال روی که را چشمم زیر سیاهی

http://www.negahdl.com/


 ...است

 ..مینشینم زده غم های خیابان تماشای به تمیز شیشه پشت از

 ....میده مزه چای سرده کنیم؟؟هوا بتصح پروژه راجب جا یه بری خواید می باهمیم که االن خوب-

 :میگویم و میکنم سکوت ای لحظه چند

 ...باشه-

 ...میکنم نگاه اش چهره به و مینشینم روبرویش

 میکنه؟؟ ترت خوشگل مشکی گفته بهت کسی تاحاال...پوشیدی مشکی-

 :میگویم بردارد ترک حاال حاال نمیکردم فکر حتی که سکوتی از حیران

 ...شد تقاتف برحسب...نه-

 کردی؟؟ چیه؟؟چیکارا کاریت تجربه...بگو خودت از-

 ...زدم اتود سری یه و شدم همراه گروه یه با فقط..نکردم خاصی کار-

 چندسالته؟؟ گفتی-

 ..نگفتم چیزی من-

 ...افتد می اش کشیده های چشم اطراف چینی اش خنده از

 ام سینه هب رحمی بی با را خودش قلبم میبینمش وقتی اما نیستم عاشقش

 ...است ارام نا و میکوبد

 موش؟؟ سال متولد-

 :میگویم و اندازم می باال را ابرویم تای یک....میشه انگیز هیجان چقدر..ام گربه سال منم او اوه..اره-

 ...لجبازیه و لج از پر نیست انگیز هیجان نه-

 ..میفرستم بیرون برداشته جارا همه هیجانش بوی که لرزانی نفس..او به هم خودم به هم گفتم دروغ

 ...نیستم عاشقش و عشق اهل من نباش نگران-

 ...میزند را وچشمم شده پنهان سپیدش پیرهن زیر کرده رد را گردنش دور که زنجیری بق

 ...کنم زندگی تنها میدم ترجیح منم-
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 انهایم بازی لج و جل حاال همین از میگوید دلم در حسی...میکنیم نشینی عقب کمی حرف این گفتن از هردویمان

 ...میشود شروع

 :میگوید کرده پر را لپش گوشه که قندی همان با

 !!تنها خانم نیست؟؟یه سخت رات میکنی زندگی تنها-

 :میگویم میپرسد که هایی سوال و اش نگرانی از سرخوش

 ...تنیس که اولینبارم...میکنم عادت کم کم دارم...میکنه زندگی باهام دوستم که هست وقتی چند-

 ..مینشیند جانم به و میخورم چای ارامش با چندوقت از بعد که است باری اولین این

 یک برای ای کرده تعجب میدانم خوب...دلم نباش نگران نیست چیزی

 وقتی میچکد نگاهت از غم چقدر میدانم خوب...نیست سگی که روزی

 تاکسی دردهایت روی بودی چسبانده را بیخیال صورتک ان و میخندی

 الالیی چقدر...کردن هق هق برای میخواهد اغوش دلت چقدر نفهمد

 ...کرده پاره را هایت رویا رگ خوابی بی که هایی شب بای میخواهی

 چقدر زده پس هارا گردن و شال و امده که شوم سال این میدان خوب

 سرنوشت نباش نگران دلم نیست چیزی...میدهد پاییز بوی هایش شکوفه

 ...تونیست تقصیر دان نوشته تلخ را

 ...میداد نگه خانه جلوی و میپیچد کوچه داخل به

 ..لرزید دلم ای لحظه نزدیکشدنش از...کند باز برایم را تادر اید می نزدیکم کمی

 چیه؟؟ راهش شم نزدیک بهت میخوام من-

 :میگویم و میچسبم در به کمی

 بله؟؟-

 ...شدی شد؟؟شاکت چی-

 ...کنید بازی باهام خواید می میگه بهم حسی یه..میشید ادما حریم وارد راحت خیلی شما-

 ...انگیزه هیجان خیلی که این خوب-
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 ..بود فریب رم.منظ-

 ..دقیقا-

 ...اینجا فضای-

 سنگینهنه؟؟ یکم-

 راحتین؟؟ ایننقد باهمه-

 ..تو فقط نه-

 :میگویم و میزنم پوزخندی

 میگید؟؟ اینو همه به...موثریه جمله-

 ...تو فقط-

 :میگویم و اندازم می شانهام روی ار کیفم

 ...برم من بهتره-

 میدونستی؟؟ داری خاصی اخالقای-

 ...اوهوم-

 هستی؟؟ کسی منتظر-

 :میگوید و میکند اشاره ایستاده در دم که کاوه به

 ...منتظرته یکی رکنم فک ولی-

 ...فقط اون نه-

 :میگوید و میزند را قفل

 ...شدم خوشحال-

 پسرم دوست او که دهم توضیح برایش دارم اصرار عجیب من و میشود محو کوچه یتاریک در و میدهد گاز

 ..نیست

 ..میرویم مهران خانه سمت به کاوه و پریسا همراه

 ...میکشم هایم لب روی و میچرخانم را روژ ته
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 ..میکشم تر پایین ار لباسم یقه و میکنم باز را مانتویم های دکمه

 ...میروم بال سرم بردن باال و ضرب بایک را شتمام و برمیدام را مشروب لیوان

 ...دهد می جنون بوی من در چیز همه

 ..برگردی سرجایت نمیتوانی دیگر کنی عبور ها ان از وقتی...دارند اشکار ویژگی یک ها قرمز خط

 ...ها ان از یکی هم امشب ام شکسته هارا قرمز خط همه که من

 ازمن دارند را ام گرفته چگیب در که افرینی صد های کارت تمام انگار

 ...میگیرند پس

........... 

 باخود را سرما زمستان طرف از میخواهد نیست معلوم...نکرده مشخص خودش با را تکلیفش هنوز بهاری هوای

 ...برود تابستان گرمای طرف به یا بکشد

 ..مانم می تاکسی منتظر و ایستم می سرخیابان و میگیرم فاصله کمی شرکت از

 ...میشوم پشیمان ام نگرفته تعمیرگاه از را ماشینم زودتر اینکه از

 ...میشود پخش صورتم روی میزند که بادی با همراه مینشیند صورتم روی که باران قطرات

 می شلوارم پاچه به را شده الود گل اب و میشود رد جلویم از سرعت با نشده من حضور متوجه انگار که مهدیار

 ...پاشاند

 ...اید می سمتم به و میشود پیاده ماشین از جلوتر متری چند

 ...شرمنده...توتونچی خان متاسفم واقعا من...که شمایید.ااا-

 :میگویم و میکشم شلوارم پاچه روی ام برداشته کیفم از که دستمالی

 ...نیست مهم-

 ...میرسونمتون من بریم ایستادید؟؟بیاید بارون زیر چرا-

 ..ممیگیر دربست ممنون خیلی-

 میکنید؟؟ تعارف-

 ...میکند کالفه را بقیه گرفته هارا ماشین امد و رفت مسیر جلوی که مهدیار ماشین
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 :میگوید من به رو دراورده ماشینش پنجره از را سرش که پسری

 ...داریم زندگی کارو خانم دیگه سوارشو...بابا ای-

 ...مینشینم و بازمیکنم را راننده کمک سمت در

 ...اندازد می گز گز به را دستهایم و صورت ماشین بحاری گرم باد هجوم

 :میگوید و اندازد می ام چهره نیمرخ به نگاهی

 ..نفت چاه شده چشمتون دور-

 اب ضد ها ریمل این گفت می که افتم می مغازه صاحب حرف یاد میبینم دستمال روی که را چشمم زیر سیاهی

 ...است

 ..مینشینم زده غم های خیابان تماشای به تمیز شیشه پشت از

 ....میده مزه چای سرده کنیم؟؟هوا صحبت پروژه راجب جا یه بری خواید می باهمیم که االن خوب-

 :میگویم و میکنم سکوت ای لحظه چند

 ...باشه-

 ...میکنم نگاه اش چهره به و مینشینم روبرویش

 میکنه؟؟ ترت خوشگل مشکی گفته بهت کسی تاحاال...پوشیدی مشکی-

 :میگویم بردارد ترک حاال حاال نمیکردم فکر حتی که سکوتی از حیران

 ...شد اتفتق برحسب...نه-

 کردی؟؟ چیه؟؟چیکارا کاریت تجربه...بگو خودت از-

 ...زدم اتود سری یه و شدم همراه گروه یه با فقط..نکردم خاصی کار-

 چندسالته؟؟ گفتی-

 ..نگفتم چیزی من-

 ...افتد می اش شیدهک های چشم اطراف چینی اش خنده از

 ام سینه به رحمی بی با را خودش قلبم میبینمش وقتی اما نیستم عاشقش

 ...است ارام نا و میکوبد
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 موش؟؟ سال متولد-

 :میگویم و اندازم می باال را ابرویم تای یک....میشه انگیز هیجان چقدر..ام گربه سال منم او اوه..اره-

 ...ازیهلجب و لج از پر نیست انگیز هیجان نه-

 ..میفرستم بیرون برداشته جارا همه هیجانش بوی که لرزانی نفس..او به هم خودم به هم گفتم دروغ

 ...نیستم عاشقش و عشق اهل من نباش نگران-

 ...میزند را وچشمم شده پنهان سپیدش پیرهن زیر کرده رد را گردنش دور که زنجیری بق

 ...کنم زندگی تنها میدم ترجیح منم-

 انهایم بازی لج و لج حاال همین از میگوید دلم در حسی...میکنیم نشینی عقب کمی حرف این گفتن از نهردویما

 ...میشود شروع

 :میگوید کرده پر را لپش گوشه که قندی همان با

 !!تنها خانم نیست؟؟یه سخت رات میکنی زندگی تنها-

 :میگویم میپرسد که هایی سوال و اش نگرانی از سرخوش

 ...نیست که اولینبارم...میکنم عادت کم کم دارم...میکنه زندگی باهام دوستم که هست وقتی چند-

 ..مینشیند جانم به و میخورم چای ارامش با چندوقت از بعد که است باری اولین این

 یک برای ای کرده تعجب میدانم خوب...دلم نباش نگران نیست چیزی

 وقتی میچکد اهتنگ از غم چقدر میدانم خوب...نیست سگی که روزی

 تاکسی دردهایت روی بودی چسبانده را بیخیال صورتک ان و میخندی

 الالیی چقدر...کردن هق هق برای میخواهد اغوش دلت چقدر نفهمد

 ...کرده پاره را هایت رویا رگ خوابی بی که هایی شب بای میخواهی

 چقدر زده پس هارا گردن و شال و امده که شوم سال این میدان خوب

 سرنوشت نباش نگران دلم نیست چیزی...میدهد پاییز بوی هایش فهشکو

 ...تونیست تقصیر اند نوشته تلخ را

 ...میداد نگه خانه جلوی و میپیچد کوچه داخل به
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 ..لرزید دلم ای لحظه نزدیکشدنش از...کند باز برایم را تادر اید می نزدیکم کمی

 چیه؟؟ راهش شم نزدیک بهت میخوام من-

 :میگویم و میچسبم در به کمی

 بله؟؟-

 ...شدی شد؟؟شاکت چی-

 ...کنید بازی باهام خواید می میگه بهم حسی یه..میشید ادما حریم وارد راحت خیلی شما-

 ...انگیزه هیجان خیلی که این خوب-

 ..بود فریب رم.منظ-

 ..دقیقا-

 ...اینجا فضای-

 سنگینهنه؟؟ یکم-

 راحتین؟؟ ایننقد باهمه-

 ..تو فقط نه-

 :میگویم و میزنم خندیپوز

 میگید؟؟ اینو همه به...موثریه جمله-

 ...تو فقط-

 :میگویم و اندازم می شانهام روی را کیفم

 ...برم من بهتره-

 میدونستی؟؟ داری خاصی اخالقای-

 ...اوهوم-

 هستی؟؟ کسی منتظر-

 :میگوید و میکند اشاره ایستاده در دم که کاوه به

 ...منتظرته یکی رکنم فک ولی-
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 ...فقط اون نه-

 :میگوید و میزند را قفل

 ...شدم خوشحال-

 پسرم دوست او که دهم توضیح برایش دارم اصرار عجیب من و میشود محو کوچه تاریکی در و میدهد گاز

 ..نیست

 ..میرویم مهران خانه سمت به کاوه و پریسا همراه

 ...میکشم هایم لب روی و میچرخانم را روژ ته

 ..میکشم تر پایین ار لباسم یقه و میکنم باز ار مانتویم های دکمه

 ...میروم بال سرم بردن باال و ضرب بایک را تمامش و برمیدام را مشروب لیوان

 ...دهد می جنون بوی من در چیز همه

 ..برگردی سرجایت نمیتوانی دیگر کنی عبور ها ان از وقتی...دارند اشکار ویژگی یک ها قرمز خط

 ...ها ان از یکی هم امشب ام شکسته راها قرمز خط همه که من

 ازمن دارند را ام گرفته بچگی در که افرینی صد های کارت تمام انگار

 ...میگیرند پس

 .میکند پر را مشروب لیوان دوباره کاوه

 ...تشکرمیکنم او از میکنم تحسین ار اش سلیقه دلم در که حالی در و مینوشم ای جرعه

 ..مالم می را پایم دستم با و میکشم یجیغ...میزند پایم به ای ضربه

 ...کرده رقصیدن به وادار را همه موسیقی بلند صدای

 ...میرود مهدیار سمت به فکرم

 میکنم ترسیم ذهنم در را اش چهره لز نقشی وقتی اما نیستم عاشقش

 ...میزند تندی ضربان به قلبم

 ...است شیرین یادش چرا نمیدانم اما نیستم عاشقش

 ...میکنم نگاه را شهر نمای و ایستم می شیشه تمام قدی پنجره جلوی
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 ...چتر زیر بارونه مثه باال این از اما قشنگه چی همه...شهر توی روشنه چراغا...شهر توی بنداز نگاه یه

 ..برمیگردم عقب سمت به گذاشته کتفم روی را دستش کسی انگار که حسی به

 ...افتد می کیا چهره به نگاهم

 ...افتم می شیشه جلوی راک صندلی روی و میروم عقب قدمی چند

 ...است فروغ بی چشمانش و شده سرخ چشمانش حدقه

 بزنیم؟؟ حرف هم با میشه-

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو-

 ..بودم دعوت منم بود مهران مهمونی-

 ...میپوشم را هایم لباس و میروم خواب اتاق سمت به بدهم جوابی اینکه بدون

 ...میگیرد را دستم مچ و دای می دنبالم کیا

 ...میکشم را دستم و اندازم می ام پیشانی به چینی

 ..میکنم حس سرم پشت هنوز را کیا کفشهای نعل صدای...میروم ماشین سمت به

 ...میکند ماشینم سوار و میگیرد را کمرم حرکت یک با

 را یمها ثانیه سال سه که است کسی کیا..میشوم شوکه فقط نمیترسم کارش این از-

 ...کردم سپری او با

 میکنی؟؟ چیکار داری-

 ...خونه میرسونمت بعد بده گوش حرفام به اول-

 ...اندازم می کیفم ته و میکنم خاموش اند زده زنگ سارا و رویا دفعه صد از بیش که ا ر موبایلم

 ...ماند می ساکت هایی دقیقه برای و میکند زیاد را تیلور استایل اهنگ صدای

Midnight, you come and pick me up, no headlights 

 1 خاموش های چراغ با میکنی، سوارم و میای شب نیمه

Long drive, could end in burning flames or paradise 

 یا بشه ختم سوزان های شعله به میتونه که طوالنی، رانندگی
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 بهشت به

The end of you, oh, it’s been a while since I have even heard from you 

 صدات فقط حتی که باری آخرین از مدتی اوه، توست، کار آخر این

 میگذره شنیدم رو

I should just tell you to leave cause I know exactly where 

it leads but I watch it go round and round each time 

 رشآخ میدونم دقیقاً چون بری، بذاری که بگم بهت فقط باید

 هر اما میرسه، کجا به

 میشه تکرار اول از چیز همه که میکنم تماشا و مینشینم طور همین بار

You got that James Dean daydream look in your eye 

 چشماته توی «بودن 7دین جیمز توهم» نگاه اون

And I got that red lip, classic thing that you like 

 میاد خوشت تو که کالسیکی چیز همون ،3 قرمزه لبام من و

And then we go crashing down, we come back every time 

 (اول جای سر) برمیگردیم بار هر( ولی) میشکنیم، هم در بعد و

Cause we never go out of style, we never go out of style 

 نمیشیم کهنه هرگز نمیافتیم، مُد از وقت هیچ ما چون

You’ve got that long hair slick back, white t-shirt 

 سفید تیشرت سرت، پشت براق بلند موهای اون با تو

And I got that good girl fate and a tight little skirt 

 تنگ کوتاه دامن یه و خوب دختر تقدیر اون با من

And when we go crashing down, we come back every time 

 برمیگردیم همیشه پاشیم،می هم از وقتی و

We never go out of style, we never go out of style 

 نمیشیم کهنه هرگز نمیافتیم، مُد از وقت هیچ ما
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So it goes, he can’t keep his wild eyes on the road 

 روی رو اش وحشی چشمای نمیتونه: میکنه پیدا ادامه اینطور و

 ..داره نگه جاده

 ...میشود خیره چشمانم در و میدارد گهن خیابان کنار

 :میگویم و میشکنم تک تک را انگشتانم...جان بی صدایم و است منگ سرم

 ...بزن حرفتو-

 ...میرود پایین و باال گلویش سیب

 ...گفتم چیزی یه...بودم مامانم حرفهای فشار تحت روزا اون من-

 ...بند رو انداختی منو شستی...گفتی چیزی یه اره-

 ...بهت اصال من-

 :میگویم مزنم ای سرفه

 ...خیال بی-

 ..میکند را گذشته هوای دلم میگذرد اشناییمان کوچه پیچ از اینکه محض به

 خودت که کنم کارو این میخواستم فقط من..پیش سال سه مثه کنیم شروع ازنو بیا-

 ...نری که داری دوسم تونقدری میکردم فکر..برداری کارات این از دست

 که نیست داشتنم دوست دلیلش برمیگرده دوباره و میره که کسی من رنظ از-

 ...نکرده پیدا من از بهتر که اینه خاطر به...برگشته

 :میگوید و میخندد عصبی

 ...کردم خودت برا کارو این فقط من-

 ..بیام در مرگی روز از و بدم زندگیم به نظمی یه شدی باعث...ممنونم ازت واقعا منم اره-

 ...میکنم نگاهش باز نیمه در بین از و وممیش خم

 ....نمیخورم تو درد به بارم بندو بی من..دیگه یکی دنبال برو االنم...میگیره تصمیم برات خوب که مامانت-

 ...مشود دیر زود چقدر وقتها بعضی
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 ...برمیگردد ها بچه جمع به دوباره و میکند پارک را ماشینش کیا

 ...هستند رقصیدن مشغول و اند شده جمع استخر دور همه

 ..ندارد را شلوغ جمع حوصله

 ...میکوبد دیوار به محکم و میزند سیگارش به عمیقی پک

 ...میکشد برهمی درهم های نقش مشروبش لیوان روی

 ..نبود جنگی و گیج و مریض...همو بخشید میشه هنوزم

 ...نکرد تحقیر حرف رو دال..نزد زخمیش و نیش و غریب

 ..لغزیدمو و پست که منی...منو شیدبخ میشه هنوزم

 ...ریشمو میزنم امشب همین خالییمو حرف که منی

 ..نکرد عمل زدو حرف بگن مرد واسه بده خیلی...میزنم

 ...میشود خیره سقف به و میکشد دراز تختش روی

 باشه این از بهتر شرایطم میخواستم

 ایناشه از بهتر تو حق میدونستم

 بهتر زندگیه یه بسازم میخواستم

 بهتر چه باشه اگه تو سلیقه به

 باشه ترک بی که محکم سقف یه

 باشه نمک با وکمی گرم و لوکس خوابه دو

 قرمز خوابی تخت با. صورتی خوابش یه

 باشه سگ بجای تپل دخترک یه

 باشه منگی رنگی تو دنیای میخواستم

 باشه فنگی و دنگ هیچ بدون راحت و ریلکس

 لیخا خواب تخت تو بازیمون عشق

 ..باشه منگی جنگی اکشن فیلمه عینه
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 باشه دیگه جور یه همیشه داشتم دوست

 باشه دیگه روز اون از بهتر دایان روز هر

 باشه نون دستش تو باشه زوود صبح

 ...باشه جوون بابا کوچولومون دختر واسه

 نمیره من یاد از تو خاطرات

 نمیده من یاده عشقو دیگه کسی

 بمیره دلم یا...بگیره دلم تا...خاطراتو من میکنم مرور

 دیگم آدم یه ام تو پیش وقتی

 دیگم عالم یه تو من منی با تو وقتی

 میگم عالمه یه خوبیات از

 نمیدم عالم یه به زشتتم خاطرات حتی

 میریختی چایی بازم که بودم کار گرم

 نی بیریخت جاییش و شده عالی میگفتی

 میزنم بگ تی لیوان تو جدیدن

 هیشکی چاییو من واسه نهنمیک دم که چون

 رو تنهایی میکنم حس

 نیستی میخورم حرص

 ویسکی میخورم هی من نیستو خوب وضعیتم

 نشستم باخت بردو رو پنجاه پنجاه

 ریسکی وقتا بعضی نورماله آن وضعیت

 رو تنهایی میکنم حس

 نیستی میخورم حرررررررررص

 ویسکی میخورم هی من نیستو خوب وضعیتم
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 ...میکنم تر زبانم با را لبم و میزنم زل طبم در سر تابلوی به

 نم به رو و میگیرد کامپیوتر صفحه از را نگاهش میکند تایپ سرعت به و نشسته میز پشت که جوانی دختر

 :میگوید

 ...تو بفرمایید-

 ...باشد داشته وجود شدن ما برای فرصتی شاید است راه بهترین این

 ...باشم من مهدیار انتخاب شاید

 ...بدهد تغییر را زندگیم او با ازدواج شاید..بدهم دست از را فرصت این همنمیخوا

 نیست؟؟ کیا مثل مهدیار بدانم کجا از...میترسم شدن ما از کمی..میترسم اما..دارم که حامی حداقل

 بکشد؟؟ا روحم به پنجه نمیخواهد او بدانم کجا از

 ...میدهم فشار تگیرهیدس رو را دستم و میگذارم کنار را مالیخولیایی افکار

 :میگوید لبخند با میکند اشاره صندلی به سرش با که همانطور و میفرستد اش شانه سمت به را قرمزش شال

 ...بفرمایید...سالم-

 ...مینشینم صندلی روی و میکنم سالمی

 خاموش فکم موتور میکشم که عمیقی نفس با و میشود گرمم زدن حرف از...میدهم توضیح برایش را چیز همه

 ...میشود

 :میگوید و میکند جا جابه اش بینی روی کمب را اش مستطیلی نازک عینک

 ..نمیدم انجام هم کسی برای و ندادم انجام اصال غیرقانونی کار من عزیزم بببین-

 ..میدم انجام کارو این خاصه برام شرایطت چون اما

 کلی ای نباشه تجربه با یا باشه نکرده ازدواج قبال که کسی نیست نگرانی جای اصال...ظریفیه اما ساده خیلی عمل

 ...بفهمه که کمه درصدش خیلی باشه معمولی ادم یه بگم

 ..بفهمه شاید باشه داشته تجربه که کسی اما

 .نیاد پیش برات میدممشکلی قول اما

 ...میشوم ارام کمی که میکند تزریق هایم چشم به را اطمینان نگاهش انقدر
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 ..بیای خودم پیش میتونی یخواستیم کمکی اگه بازم-

 ..چیزاست این و سالمت نامه منظورم

 ...بگیره صورت رابطه نباید ماه پنج چهار تا اما...فقط داری خونریزی و سوزش خورده یه

 بیام؟؟ میتونم کی-

 :میگوید و میکند نگاه موبایلش به

 ...بهتره بیای بعداظهر-

 ..میزند بخشی رضایت لبخند و میکشد اش پیشانی روی دستی

........ 

 وجود با اما میپیچد بهم ام روده و دل...مینشینم تخت روی و اورم می در را لباسم

 و میشود بیشتر بنفسم اعتماد میپیچد انگشتانم دور که گرش حمایت و گرم دستهای

 ...کمتر ترسم

 ...ندمیکن شروع ار کارشان و ایستند می کنارم پرستارانش از نفر دو همراه به خودش

..... 

 ...میشوم خارج داروخانه از عمومی توالت یک مقصد به و میگیرم را داروهایم

 ...میریزد ام شانه روی ام شده حلقه حلقه موهای و میپوشم راحتی شلوار با همراه را رنگم قرمز پائیزه

 ...میخزم ان زیر و میزنم کنار را نرم و سفید پتوی

 ...ندارد شدن ارام قصد دردم...میریزد و شودمی اشک دردهایم ای قطره اراده بی

 پلک کم کم تا میشوم خیره مطلق ساهی به پتو زی انقدر...اند کرده تب هایم نفس

 ...میبرد خوابم و میشود سنگین هایم

********** 

 ....بعد ماه شش "اخر فصل"

 ..میگذارم کنار را تاج و تور

 ...میروم خواب اتاق سمت به و میگیرم را دارم پف دامن پائین
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 ..میگذارم ارایش یمیز رو و میکنم باز را ساعتم قفل

 ...میکشم عمیقی نفس و میکنم فرو سرم در را قرمز رز گل دست

 ...میدهد قلقلک را ام دخترانه احساسات نظیرش بی عطر بوی

 ..میزنم گردنم و دستان نبض به و برمیدارم را عطر

 ...میکنم حس اتاق ظغلی تاریکی در را مهدیار های قدم صدای

 ...میکند لباسم هایضربدری بند کردن باز به شروع و میکشد ام سشانه های استخوان روی دستی

 مور مور را گردنم هایشپوست نفس گرمی و میزن کنار شده کشیده ام شانه روی که را براقم فرو موهای

 ...میکند

 ...دمیدهن یاس بوی هنوز دستانت...میکنم نگاهت...میکنی نگاهم

 هایت چشم حالت از..میکشم نفس وجود تمام با صورتم روی میگذاری

 ...شد جوری یک دلت میفهم

.... 

 ..میزی چه...است میز چیدن مشغول مهدیار

 ...میکند مستم دارد بربری نان بوی

 ...میزند زل من به لبخندی با و میکش کارکردن از دست

 ..بخیر صبحت...عزیزم سالم-

 ..میکنم سالم و میکنم جا جابه شانه روی کمی را تاپم بند

 :میگوید که پنیر و نان سمت میبرم دست

 ..بخور گردو با-

 ...میخورم و میریزم شیر داخل را کمفلکس

 ..سمتم به میکند دراز را دستش و میگیرد عسل خامه برایم ای لقمه

 ...میشود خارج هخان از شرکت مقصد به میبوسد ا ام پیشانی که همانطور و برمیدارد را کتش

 ....میکنم دور را ها کانال و میدهم لم مبل روی نمدار موهای همان با و کنان فین فین
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 ..میگذرانم درخانه را مشترکم زندگی او روز

......... 

 ...برمیگردم سمتش به سارا صدای شنیدن با

 ..میکنه چیکا داره شوهرت این ببین بیا سروین-

 ..یستن اینجا که مهدیار؟؟مهدیار-

 ...است دیوار روی از نقاشی تابلوهای کردن جمع مشغول که میکند اشاره سمتمهدیار به دستش با سارا

 ...ایستم می کنارش و میروم سمتش به

 میکنی؟؟ داری چیکار-

 ...که میبینی-

 ببری؟؟ منو ابروی چی؟؟میخوای یعنی-

 ...بگیری گرم مردا با ندارم دوست من-

 ..منهمکارا چی؟؟اینا یعنی-

 ..هستن دوستات...بریم کن جمع وسایالتو االن همین...هستن که هرچی-

 !مهدیار-

 ..بجنب..گفتم که همین-

........ 

 ..میکنم پرت بیرون را سیگارم و میکنم باز را پنجره در صدای شنیدن با

 ..میکند سالم و میشود خانه وارد مهدیار

 فرود صوتم روی بگیرم هوا در را اینکهان از قبل..اورد می در را پیراهنش و میکند باز را سراستینش های دکمه

 می

 ...اید

 خواندن مشغول و میروم اشپزخانه سمت به حضورش به توجه بی و اندازم می ها چرک رخت سطل داخل را ان

 ..میشوم مجله
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 ...میگیرد روبرویم را مخملی جعبه و مینشیند کنارم

 ..اندازم می او هب نگاهی و میشوم شوکه گردنبند دیدن از

 ..کنی بخند بگو مردت همکارای با ندارم دوست کنم چیکار-

 ..خودم به کنم حسادت میخواهد دلم...است من مال تو تمام بگو

 ...نشاند می پاهایش روی و کند می تخت روی از را من حرکت یک ا

 ...گردنش دور من دت و میشود حلقه کمرم دور دستش

 ..شوم قدم شپی بوسیدنش برای نمیخواهم

 ...اورد می جلو را سرش و میدهد قورت ار دهانش اب

 ...میشود تمام فاصله.. میبندم را هایم چشم

 ...ام رفته فرو شیرینی خلسه در زکنم با را چشمانم نیمخواهم..میگذارد لبهایم روی را نرمش و خیس لبهای

 ..میکند ام دیوانه هایش نفس ایصد......میکند باز را زیرم لباس وقفل میرود لباسم زیر به دستش

 ....کند پرستشش میخواد او که بتی میشوم من و خاباند می تخت روی را من دفعه یک

********** 

 ..میدهم فشار دستانم بین را شکمم و مینشینم مبل روی

 ...میکشد تیر و میلرزد هیکلم تمام

 ...میخورم مسکنی و برمیدارم را سرد اب لیوان

 باشد؟؟ شیشه کشیدن از ناشی ها لرزش و سردرد این شاید

 ..ام کرده ترک که است ماهی هشت هفت من...نه اما

 .اورم می باال ام زمینافتاده روی که همانطور و میبرم هجوم دستشویی سمت به

 ...میشود کنده جا از ام معده زدن عق بار هر با حسمیکنم

 ...میبندم را مانمچش ای لحظه برای و میکشم ام کرده پیشانیعرق به دستی

 babyچند توالت کشو داخل از و میشوم بلند ام گرفته روشویی از که حالی در و میشکم را سیفون

check برمیدارم بودم خریده پیش روز چند که را.. 
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....... 

 دستم روی محکم چندبار را ان و میگذارم دستم روی را سرم حرصی و مینشینم کار میز پشت

 ...میکویم

 تغذیه خونم از و گرفته شکل خونم و گوشت از موجودی اینکه از خوشحالم...ناراحت هم لمخوشحا هم

 ...میکند

 ...سیده ارزویش ب مهدیار اینکه از خوشحالم

 ...کنم ثابت را دنیا...برابت را فریا کنم ثابت میخواهم...بمانم میخواهم

 خوشی و است پذیر مسئولیت...دارد فرق خودم پدر با اسمان تا زمین ام بپه پدر اینکه از خوشحالم

 ...نمیدهد ترجیح بهمن ار هایش

 ...میشود تنگ مادرم اغوش برای دلم لحظه یک

 را دخترت شدن مادر بپرسی؟؟کجاییکه را حالم و بکشی رویم و رنگ بی چهره روی دستی که کجای

 ببینی؟؟

 ..میگیرد من از را مادر فکر(منشی) ضیایی خانم صدای

 ...میکنم پاک را هایم اشک و میکنم بلند دستهایم روی از را سرم

 ...اومدن رادمهر و لواسانی اقای توتونچی خانم-

 ...داخل بفرستشون-

 ..میشوم امدنشان منتظر و میکنم مرتب کمی را ظاهرم

 :میگویم و اندازم می هردویشان به نگاهی

 ...هادنبالشن خیلی که پل تا چند به مربوط...شهره ی ها پروژه بزرگترین از یکی این-

 ..ببنده قرارداد دیگه شرکت یه با میخواد ما مهندسای از یکی حتی

 ...بشه انجام نحو بهترین که میکنیم رو سعیمون تموم ما...بله:لواسانی

 ...میشود پرت حواسم لحظه یک

 انداخته داخل به ای شیشه کشویی در بین از که را پاکتی و میروم در سمت به و میشوم بلند جایم از

http://www.negahdl.com/


 ...برمیدارم را شده

 ...نیست هیچکس...میکنم نگاه را بیرون و زمیکنم با را در

 ..اید می بیرون کنفرانس اتاق داخل از سراسیمه...میزنم صدا را ضیایی خانم دفعه چند

 خانم؟؟ بله-

 :میگویم و میکنم اشاره پاکت به

 اتاقم؟؟ داخل انداخت کی و پاکت این-

 ..نبودم من...خانم نمیدونم-

 بدونه؟؟ باید پس کی ندونی تو-

 ...میشود شرمنده و اندازد می پایین ار سرش

 ...میکنم نگاه ان با و میکنم از را پاکت شرکت مهندسین رفتن از بعد

 :شده نوشته یان رو که سفیدی کاغذ

 "...حفظم از گذشتتو من..کوچولو دختر باش خودت مواظب"

 ...ندارم توقعی یگرهیچد...نشده ساخته من برای دنیا این

 ...شده نوچ هیکلم تمام

 ...افتم می یزمین رو ضعف و بیحالی از و میخورد گیج سرم

 عجیبم حال این و منو غریبم و تنها دل

 ابری چشمای از زده بارون حال

 قشنگم حال این و منو تنگم دل دل دل دل

 صبری بی و درد از شده ابری حال

 میشکنه داره که منه دل انگار

 منه با لحظه هر صدا بی و صبور

 عالمه تو که حس همه این از گویا

 تلخمه احوال دلم و من سهم
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 بشی آروم نگاش از حتی که نیست هیشکی وقتی

 رامشی که تویی این نمیشه رام تنهات دل

 میکشی اعدام پای رو دلت که حال این از وای

 میشکنه عقلت پتک با دلت پرواز بال

 میکنه جون قتلشم تو صدا بی دل بی دل

 منه روز هر کار حسم قتل بار چند روزی

 منه روز هر حال این نیست تازه حس یه این

 عجیبم حال این و منو غریبم و تنها دل

 ابری چشمای از زده بارون حال

 قشنگم حال این و منو تنگم دل دل دل دل

 صبری بی و درد از شده ابری حال

 میشکنه داره که منه دل انگار

.......... 

 "پایان"

 ...میشود سقط که جنینی مثل

 ...اغازنمیشود هرگز که زندگی یک مثل

 ...داد...درد...لخته...خون مثل

 ...میکند ترک را اتاق که ای قابله مثل

 ..خاراند می ار اش چانه که مردی مثل

 ...میکند گریه ارام که زنی مثل

 ...اشک مثل

 ...حسرت مثل

 ...میشود خالی از پر که تختی مثل
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 ...سکوت مثل

 ...سقوط مثل

 ...میشود اه از پر که ای سینه مثل

 ...اه از پر

 ....اه از پر

 ...خوردم شکست عشق در چنین این

 ...تنها

 ...تهی

 ...تلخ

 ...درد

 ..درد

 ...درد

 "فیروزکوهی نیکی"

 پریسا.فاطمه.رویا.مینا عزیزم دوستای از ممنونم

 ...اسیعب مریم عزیزم دوست از ویژه تشکر یک و

 "علی یا"
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