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  فصل اول: " شمشير از رو " 

  

  تا نيم ساعت ديگه اونجام جاِن بابا!  -

  زنه: داد می

  گی جون منو قسم نخور! وقتی داری مثل سگ دروغ می -

دم و در تالشم که نخندم که خب برای بار پدال گاز رو محکمتر فشار می

  کشه: دوم هوار می

  گفتی نيم ساعت، خودتو نرسونی ميرم فرودگاه توله سگ!  -

ای که تو عمرم بيشتر از اسمم شنيدم. گاهی وقت سگ سگ سگ! تنها واژه

  عا سگه!کنم اسمم واقزنه که فکر میها انقدر با اين عنوان صدام می

کنه و از حرص سرجام يه دور باال و پايين خوام حرف بزنم که قطع میمی

  کشم. می پرم و جيغ می

برم و حاال که تو اين وضعيت گير افتادم بايد تسليم بشم؟ سرعتم رو باالتر می

دونم اصال چطوری بايد برگردم خونه چه برسه به اينکه اينجا گم شدم و نمی

اه واسه بابام پيدا کنم بلکه چپ و راست گير نده شوهر يه شاه دومادم سر ر

  کن!
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شم و با ضربه ناگهانِی ماشينم به يه ماشين ديگه وارد يه خيابون فرعی می

  زنم: دم و داد میوحشت زده پام رو روِی ترمز محکم فشار می

  خدايا کمک... -

ی اکشن دم و هر لحظه منتظرم ماشين مثِل فيلماچشم هام رو محکم فشار می

ی خوره عوضش صدای عربدهده دور دور خودش کله ملق بخوره که نمی

شه چشم باز کنم و ببينم بله، ماشينش ديگه هيچ آد و باعث میيه مرد می

  فرقی با دستشويی شماره دو نداره! 

دم پايين و يه نفر و می بينم که فقط پاعه! با دست و پای لرزون شيشه رو می

  اش رو ببينم.ند که بايد تا کمر بشه بلکه قيافهيعنی اون قدر قد بل

منتظرم سرم داد بزنه ولی با حرص زيرلب صدايی شبيه به غرش توليد 

  گه: کنه و میمی

  شت؛ محشرخر!  -

کنه و احتماال با منه ديگه، خوشحالم که همه قصد دارن خر رو با تاکيد ادا می

  به من حِس همذات پنداری با طبيعتم رو بدن!

  روسکم ترکيده. ع -

  گم: دم و در حالی که قصد دارم ريلکس باشم، میسر تکون می

  آره خب خيلی!  -
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  گه سگ؟ اون روی گاومو هنوز کسی نديده! کنه، گفت خر؟ بابا میاخم می

  خب و درد زنک، کدوم خرتر از خر پدری خر شد به تو گواهينامه داد؟  -

  گم: زنم و مینيشخند می

  پدرت! -

کنه و تا بخواد بگه ها چی گفتی، شيشه رو های درشت نگاهم میبا چشم

گيره به موقعيت من وقتی دم باال و اسکار زارت طاليی تعلق میسريع می

  خوره و انگار چسبيده به کف زمين. ماشينم تکون نمی

کنه و حقيقتا حق داره اگه قصدش سرويس کردِن يارو وحشيانه نگاهم می

  دهن من باشه! 

گه " من اون بچه پروييم که روش دم و يکی تو سرم میرو پايين میشيشه 

  گم: کم نميشه" و می

  کنی. تقصير خودته ديگه! داری با قصيده و غزل به من توهين می -

کنم نگاهم به اطرافه و تازه موقعيت رو درک کردم، در رو به ضرب باز می

کنه و دم، ناله مییو از اونجايی که خيلی وحشيانه اين کار رو انجام م

  ميرن! هاش متولد نشده میبچه

  زنم: شه و داد میدود از سرم بلند می
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  من خرم يا تو که ورود ممنوع اومدی؟ -

پره. در حالی که داره جونش کنه و رنگش میاون هم به دور و برش نگاه می

  گه: آد زير لب میدر می

  راهه!شت؛ بی -

  ی ماشينش: کنم و بعد يه لگد حوالهاخم می

  خوام برم.عروسِک آنابلتو وردار لطفا می -

  خوای بری، بايد وايسی تا افسر بياد!چی چی و می -

  گم: کنم و با لبخند طعنه آميز اعصاب خورد کنم میدر ماشينم رو باز می

مقصری،  اِ افسر بياد که بفرستت رو مزرعه هويج؟! ورود ممنوع اومدی، -

  گيرما. افسر بياد خسارتمو می

  کشه!کنه و با حرص نفس های کشدار و پيوسته میفقط اخم می

  زنه: آره و داد میيهو جوش می

  تو سوار خر بابات بودی با سرعت دويستا اومدی مقصر نيستی؟ -

همين االنشم کلی ديرم شده و رفتن بابا مساوی با ضبط همين ماشين و هرچی 

  س بايد برای زندگيم بجنگم و داد بزنم: که دارم پ

  خواستی بياری پايين سرعتتو. سوار تو بودم، می -
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  صفحه کليدت خرابه؟ توام مقصری باس خسارت بدی!  -

خوام اعتراض کنم به اراجيفی زنم و میام ضربه میبا کِف دست به پيشونی

  گم: شه و میکه می گه اما تو لحظه نظرم عوض می

  دوربين داره؟اينجا  -

  گه: با تعجب و اون لحن حق به جانب مسخره اش می

  بافی؟ سنگِ مخ داری؟ ده سانت خيابون فرعی دوربينش کجاشه، چی می -

  ی نجات منه؟زنم، يعنی اين دراز فرشتهلبخند می

دوربين نداره! پس تا بيای ثابت کنی که من سرعتم زياد بوده و اصال اين  -

وع اومدنت داره يا نه، دهنت به نوعی آلبالوييه، من تاثيری رو ورود ممن

  کنم به يه شرط!ماشينتو برات تعمير می

حاال ديگه اخمش تبديل به تعجب شده و آرامش ظاهری منم تبديل به يه 

  اضطراب کشنده!

  شرِط چی؟  -

  تا يه جايی با من بيای!  -

ست که ظاهرش کنم. مهم نيشه نفسم رو فوت میخيالم که از گفتنش راحت می

خالف عاليق باباست و ممکنه توبيخم کنه که چرا با اين آدم نشست و 
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ای هست؟ عالوه بر اون من اين سيِس لش کنم ولی مگه چارهبرخواست می

و تيشرت گشاد بلند، با اون شلوار کتون مشکی شيش جيب رو دوست دارم 

داره پش رو برمیآد. کاله کو به نظرم به قد و قواره اش همين تيپ بيشتر می

شه که موهاش فره و با يه ذاره. تازه مشخص میو برعکس روِی سرش می

  گه: نگاه و لحن موشکافانه می

  کجا مثال؟  -

  گم: کنم و میدهن کجی می

خوام ببرمت يه جا قاچاقت کنن واسه آخه نه که دختری و خوشگلی می -

  شيخای عرب. 

  گه: شم و میاز کنارش رد می

  بينم.  واستا -

  گم: گردم و میبرمی

خوای سوال واستم، ديرم شده عجله دارم. توام که ازت معلومه مینمی -

  آم!بپرسی بعد بگی ترسيدم و چی و چی نمی

  نترسيدم!  -

شه نسبت به ماهيتم گيره باعث میای که به خودش میسيِس جدی و فهميده

  احساس شرمندگی کنم و با لحن خودش بگم: 
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  جناب؟پس چی  -

زنه من دارم اندازه ايسته و حينی که اون داره حرف مینزديک بهم می

گيرم ببينم تا کجاشم و بله، تا آرنجشم. گردنم رو باال می گيرم و انگار می

شدن به امامزاده  صورت فلکيه با اين شمايل معلوم نيست ننه اش قبل حامله

  دخيل بسته يا برج ميالد! 

  کنی اونم فی سبيل هللا؟ چين کاری کنه که تو میآد هممشکوکی، کی می -

شه، قبل از اينکه حرف بزنم آرم و گردنم واقعا خسته میدستم رو باال می

  کشم: ناخواسته جيغ می

های گردنم دارن سينه ميزنن از يه ديقه بتمرگ حرف بزنيم، تمام مهره -

  درد. 

 مردم جزو اش می گيره و مثل اينکه سرويس الزم کردن گردنِ خنده

  تفريحاتشه! 

  د من بيام تو رو مفتکی بَِب...دامفتی ننم به آقام نمی -

حرفم نيمه کاره می مونه ولی خب ديگه ديره و بدبخت شدم! نيشش تا بناگوش 

  گم: کنم و میاش می مونه که اخم میشه و منتظر ادامهباز می

م تعميرگاه، هر ريشيم میشه، سوار آنابل تو میماشين من روشن نمی -

  دمش، خب؟چقدر که گفتن خرجشه من نقدا بهت می
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  گه: اندازه و زير لب میتای ابرو باال می

  نچ نشد؟  -

  کشم: عصبی جيغ می

  ديگه چته طاقچه باال؟ -

  از سختی کار بگو... من االن بايد چيکار کنم؟  -

دونم م اينو میخواد لهش کنم ولی خوداز اينکه اين قدر کليده متنفرم و دلم می

  که در نهايت و با تموم تالشم بتونم به انگشت وسطش پيروز بشم!

  کنم: ناله می

آی لَنَگم نکن، بابام منتظره، خيلی بَدم منتظره! ات اگه نمیارواح پر و پاچه -

  گيره و می پره!انقدر که اگه دير برسم دار و ندارمو ازم می

  گه: ه اون لفظ مسخره و میکنه بکنه و فقط بسنده میيکم فکر می

  شت؛ مجبور به پذيرش! -

ی تو مخ بودن رو، روی کنه برنامهزنه آدم فکر میيه جوری حرف می

  هارد مغزش نصب کردن.

  گم: شم میحينی که زودتر از خودش سوار ماشينش می

  بيا ديگه؛ وقتم کمه!  -
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وقتی افته سمِت ماشينش و بغض سگ تو چشم هاشه موشکافانه راه می

  بينه. ترکيدگِی چراغا و تو رفتگِی جلوِی ماشينش رو می

  گه: شه و میسوار می

  کمربندت رو ببند. -

  گم: کنم و میکامال غير ارادی به شلوارم نگاه می

  کشه، کمربند نداره! -

کنم کنه و من تازه بعد از چند دقيقه به اين فکر میيه طور عجيبی نگاهم می

دم و با عجله کمربنِد ماشين رو می که من اسکلم يا اسکل منه، سر تکون می

  زنه. بندم و استارت می

ی گيرم که جای معرفی کردِن دوست عقب افتادهی بهزاد رو میمن هم شماره

  اينجا ببره تا جونش در بياد. ابلهش، بياد ماشينم رو از 

  زنم: ده و قبل از اينکه حرف بزنه سرش داد میبعد بوِق دوم جواب می

الهی که مرده شور اون ريخت کهيرتو ببره، خبر مرگ اين رفيق  -

شاسگولت بياد خر، ماشينم اينجا ترکيد. آدرسو ميفرستم بيا لششو جمع کن 

  چيزی نگو تا برسم! ببر دو ديقه ام زيپ دهنتو بکش به بابا 

  کنم!و بدون اينکه اجازه ی جواب دادن بهش بدم، قطع می
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کنه که اسکلش کنه و احتماال پيش خودش فکر میبلند؛ با تعجب نگاهم می

  تونستم.افتاد و میخواست واقعا اين اتفاق میکردم و چه قدر دلم می

موم پوالِی عزيزم تو اين شرايط اما که بابا منتظره دست از پا خطا کنم تا ت

ای جز دستمال کشيدن براش رو ازم بگيره و بده به زيدان و ميدانش چاره

  ندارم!

  بريم ديگه حاجی ديرمه.  -

  کنه: زنه و قبل از اينکه دستش رو ببره سمِت دنده زير لب ناله میاستارت می

  الهی که بابا بميره واسه صدای پر بغضت عروسک.  -

  گم: و میسرم رو می برم نزديکش 

  ها کن ببينم... -

ده تا دنده کنه و در حالی که پاش رو محکم روِی پدال گاز فشار میاخم می

  گه: عقب بگيره می

نخوردم! نکشيدم! فقط مثِل تو کافر و سطياره نيستم بچه امو ول کنم وسط  -

  خيابونو برم!

يدِن تصوير خوره و با دپره، نکشيده چته! تلفنم زنگ میتاِی ابروم باال می

  گم: گيرم سمِت بلند و میشم و گوشی رو میبابا روِی صفحه زهره ترک می
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  آيم. جواب بده بگو داريم می -

کنه و منتظره االن براش تو چند ثانيه قصه حسين کرِد کنجکاو نگاهم می

  کشم: زندگيمو بگم؟! جيغ می

  خوای ماشينتو درست کنی؟ جواب بده ديگه!مگه نمی -

روِی صورت منه وقتی انگشتش رو روِی آيکن سبز رنگ به حرکت نگاهش 

  زنه: آره و قبل از اينکه حرف بزنه بابا داد میدر می

  کجا موندی پدَسگ؟  -

ده و دومرتبه ميزنه در سليطه بازی و خواد جواب بده که بابا امون نمیمی

  کشه: مثِل دختری که کيفشو زدن جيغ می

! به نفعته که هم خودت زودتربرسی و هم اون رم فرودگاهمن دارم می -

  سگی که قراره ببينمش رو! 

شن و خب طبيعيه که متعجب بشه، دايره لغات بابا رو بر چشم هاش گرد می

ای به نام سگ چيدن! " مثِل سگ نخور" انقدر مثل سگ نخواب" حسب واژه

  " مثل سگ بمير " و غيره!

  سالم!  -

  گه:شه و فقط با اون لحن طلبکار مییتغييری در تناژ صدای بابا نم
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  تو کدوم... -

  گه: آد و میبلند بين حرفش می

  سگی هستم؟  -

ی تيزيه! خودش فهميد مهمترين ويژگيش چيه! بابا هم که آد، بچهخوشم می

  کنه: کنه و خيلی جدی تاييد میاصال انکار نمی

  آره همون! -

کنه و منتظره بهش يه چيزی واسه گفتن رو برسونم ولی مردد به من نگاه می

گيرم و از اونجايی که آی خب من هم از استرس دارم بی اختياری ادرار می

کيوی بسيار باالست و طی آزمايش های متعدد اين رو فهميده و هی به من 

الخره خودش ترسم لو بريم و باگه مغز پوکت رفته به فاميالی ننت، میمی

  گه: می

  داورپناه هستم!  -

  خب؟  -

  رسيم. خدمت می -

کنه و يه نفس راحت ای گوشی رو قطع میو بابا بدون هيچ حرِف ديگه

  کشم! می
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نه اينکه ديکتاتور باشه ها، نه! ولی در رابطه با پول حسابگره و اگه بدونه 

و من انقدر طی شه شه از ببر بنگال وحشی تر میجايی پولش داره نفله می

دونم اگه بفهمه از شرکت خبری نيست اين دو سال پول حروم کردم که می

  و پوره ام! ی اون شامولتی بازيا فيلم بوده پارهو همه

  تو خيابون دنبال شوهری؟  -

  زنم: شن و داد میچشم هام تا آخرين درجه باز می

  خجالت بکش بی ادب!  -

  

  گه: اش میاز طعنهزنه و با اون لحن پر نيشخند می

  منو از سايت همسريابی پيدا کردی يا اپليکيشن ويز؟ -

  گم: دم به بيرون از پنجره میکنم و در حالی که نگاهم رو میدهن کجی می

  از تو سطل آشغال پيدات کردم، خوب شد؟!  -

  گه: زنه روِی ترمز و میيهو می

  ! شت؛ برنامه منتفی -

گردم زنم و با لحن اعتراض آميزم برمیمی با کف دست به پيشونيم ضربه

  گم:سمتش و می
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  چرا داداش گلم؟  -

اون نيشخند مسخره که سعی داره بگه دستت زير ساطور منه، هنوز روِی 

  گه:لب هاش برقراره و می

  داداش چيه؟ شوهرتم؟  -

  گم: با حرص می

  چه مرگته همسر عزيزم که الهی جونت از دماغت بزنه بيرون؟ -

  گه: کنه به در و میه میاشار

  برو پايين، برو زودباش!  -

شغال؟ کفتار؟ اگه اين صفت رو در رابطه با همچين آدمی به کار ببريم 

  توهين به اين حيوانات نجيبه! 

خواد موهاش رو از ته بکنم، گرمه و لگنش حتی ام و دلم میحسابی عصبی

  يه کولر درست و درمون نداره! 

  ببخشيد!  -

گم و لبخند مسخره ای هم چاشنِی غلط طی يک حرکت انتحاری اين رو می

  کنم. کردمم می

  گه: کنه و میچشم هاش رو ريز می
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  جانم؟  -

  خوام انگشت کنم توِی چشم هاش و بگم: می

  جونت دراد الهی!  -

  گم: شم و میاما وسط راه پشيمون می

  شه. ببخشيد ديگه، بريم زودتر ديرم می -

شه! فقط يکی دو ساعت کنه و لبخندش عميق تر میو با زبون تر میلبش ر

  صبر کن بلبل خوش بيان، کارم که تموم شه دهنت سرويسه! 

افته و اين بار طوری مثِل الکپشت حرکت ده و دوباره راه میسر تکون می

  کنه که معلومه و بايد ثابت کنه که قسمِت تحتانيش مملوء از کرمه!می

  کشم: تونم خودم رو کنترل کنم و جيغ میواقعا نمی ديگه اين بار

  الهی بميری!  -

  گه: کنه و میخيلی ريلکس و آروم نگاهم می

  خواد پياده بشيا؛ بی تربيت. دلت می -

خوام با لگد شيرجه بزنم تو داشبوردش داد و من کالفه در حالی که می

  زنم: می

  کنه!نت و برات درست میآره، نگه دار پياده شم ببينم کدوم خری لگ -
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  زنه که قلبم می افته تو لباس زيرم: چشمتون روز بد نبينه که يک دادی می

  نزنش روانی!  -

کنه؟! سالمه؟ سليمه؟ چه روانی منم؟ يا اين که با يه تيکه آهن پاره لواط می

مرگته آخه مرد، بعد ميگن دخترا آهن پرستن، حتی هنديا هم گاو و قدر 

  پرستن.ماشين اين نمی

  ام! فقط به خاطر بچه -

  گم: اندازم و میشونه باال می

واال اين عشقی که تو به ماشينت داری آدمو ياد انحراف جنسی می اندازه  -

  نه رابطه پدر پسری! 

گيره ولی از اونجايی که خيلی يبس تشريف داره زود اش میخودش هم خنده

  گه: کنه و میجمعش می

  ام زياده! خرم چون خرج عمل بچهون میمن اين خفت و به ج -

  گم: و من دوباره زير لب با دهن کجی می

  آد معتاد. خرج عمل خودت که زيادتر به نظر می -

  گه:زنه رو ترمز و میيهو می

  بندی يا ببندمش؟ می -
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اين رو در حالی می گه که انگشتش رو يهو کوبيده رو قفل مرکزی بچه اش 

و نگاهش روِی لب های من قفلی زده و من کی باشم که شکر به مقدار اضافه 

  بخورم؟ 

  بستم... بستم.  -

باالخره انسان بايد براِی رسيدن به اهداف و پوالی باباش يه جا کوتاه بياد 

  گم: آم و میديگه! منم کوتاه می

  تو چند سالته؟  -

خواد سوار گردنم کنه و چون فکر کرده ترسيدم، ديگه میبا اخم نگام می

  گم: کنم و می. من هم اخم میبشه

  ش کنم؟ کنی يا برات بازاون بی صاحابو وا می -

دونم نگاهم رو کجا بندازم ولی ظاهرا روِی شلوارشه و خب خودم و نمی 

مونم ولی خب ناف من از گندی که زدم و حرفی که گفتم مات و مبهوت می

  رو با گاف دادن بريدن و اين قدر شرفم رفته که اينا ديگه چيزی نيست.

و وحشی خوشم  سر دوستی باهام ننداز نخ و طنابم نده، من از دخترای چل -

  آد. نمی

دم و انگشِت وسطم بار سوم همراه با صدای دستم رو توِی هوا دوبار تاب می

  گم: گيره و میکنم مقابل صورتش قرار میدينگی که از دهنم خارج می
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  تروخدا بذار عاشقت بشم زيبا.  -

کنه و يه بحث چالش برانگيز ديگه ی اين بحث رو به من واگذار مینتيجه

  کنه: یرو م

  اگه من نبودم قرار بود کيو نشون بابات بدی؟  -

  گم: دم پايين و میاندازم و شيشه رو میشونه باال می

  گفتم که تو اين جهنم دره گم شدم!  -

  گه: کنه و خيلی جدی میاخم می

هو به شهر شهيد پرور و سرسبز ما توهين نکن، ضمن اينکه خودت خری  -

  که گم شدی!

  گم: می حرصی و آتيشی

  اون مرتيکه ميمون هی آدرس اشتباه داد، هی منو دور خودم چرخوند... -

  گه: بين حرفم می

  به همشهری من توهين نکنا... خودت َخر... -

  کشم: بين حرفش جيغ می

  خر قيافته!  - 
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ده و شه بحث رو ادامه نمیکنه! باورم نمیو در کمال تعجب قبول می

ی کنه و ولی انقدر روانيه که چند لحظهمن واگذار میای اين راند هم به نتيجه

  زنه و وقتی با جيغ دومم ازش می پرسم: بعد نيشخند می

  چته؟  -

  گه: کنه و میباز نيشخند و پوزخند واسم قاطی می

  هيچی بابا، طوريت نيست.  -

که مشخصه قصد داره بگه طوريم هست! بابا بابا بابا، خدا تموم پوالتو ازت 

کنی يه علف هرز و داف بازياتو از دماغت دربياره که منو مجبور می بگيره

  دريايی رو کنارم تحمل کنم.

  گوشيتو بده! -

  گوشيم واسه چيته؟  -

اونجايی که زنه و از ی آرومی روِی فرمون میبا کف هر دو دست ضربه

تو اقسام نقاط بدنش من جمله باسن و فالنش عروسيه، انگشتاشم روِی فرمون 

  گه: ب بندری گرفتن و میضر

  اومديم و فرار کردی پول منو ندادی!  -

  گم: گيرم ازش و زير لب مینگاه می
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  زنی! خيلی زر می -

قاپه و من کنه و تو کسری از ثانيه گوشی رو از دستم میچپ چپ نگاهم می

زنمش و اون با تعجب نگاهم جاِی تالش واسه پس گرفتن گوشيم، يه پسی می

  کنه.می

دم دهن کجی کردن و درآوردن نها کاری که در جواب اين اقدام انجام میت

  حرِص هر چه بيشترشه: 

عاشقم شدی درست، ولی نبايد ارزش های انسانيتو زير پات بذاری، اومديم  -

  کردی برش داری؟ و اون گوشی تو لباس زير من بود، بايد حمله می

فهمه وسِط خيابونيم و قانون می گيره ازم و صد امتياز مثبت، باالخرهنگاه می

  های راهنمايی رانندگی واسه آدميزاد وضع شدن، نه خرا!

  اسمت چی بود؟  -

  حسن... -

  گه انگار تقصير منه اسمش حسنه!بی مقدمه و خيلی جدی و با اخم می

  گم: دم و میسر تکون می

  ام.خوشبختم حسنی، منم ماهلی -
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از اونجايی که تو همين تايم کوتاه  ده ولی چنداون هم آروم سر تکون می

  گه: ای میايه، بعد مکث چند لحظهثابت کرده چه قدر روانی و عقده

  کنم قمر...ماهلی خيلی طوالنيه، سختم هست. من صدات می -

زنه رو ترمز و با خوام جيغ بکشم که محکم میشه و میچشمام چهارتا می

  گه: ده و میی تاسف تکون میرم تو داشبرد. سرش رو به نشونهکله می

خوای داخلشم خراب کنی؟ زيرت ها؟ چيه؟ به بيرونش راضی نشدی می -

  تونی بشينی؟ميخ داره که صاف نمی

  مرتيکه روانيه رسما! 

شيم و خدا لعنت کنه هر چی آدم دور منه رو! من االن ياده میاز ماشينش پ

ی  يه مغز بايد وسِط آپاراتی با بوِی گند روغن سوخته وايسم و سر ابوطياره

  نخودی ابله بحث کنم؟!

  زنه: يهو داد می

  ممد بدو ديره!  -

دم و يکی که احتماال افته کف زمين، آب دهنم رو قورت میو قلب من می

  گه: آد و میه با عجله میاسمش ممد

  شده؟ جونم داداش باز چی -
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دقت کنيد " باز " يعنی اين لگن از اواخر عمر ننه بزرگ من بيشتر خرج 

گيريم اين مرتيکه مفتبر دنبال يه می شه! پس نتيجهداره و بيشتر مريض می

  گن خواستن توانستنه!گاو بدبخت مثِل من بوده که حاال راست می

  ت ببين چشه بچم...ديگه خود -

  کنه. ده و تو نگاهش " باز اين اومد " داره بيداد میمحمد سرتکون می

  حساب کن چه قدر در مياد... -

  گه: کنه و میيعنی وقتی ممدشون آبروش رو پرچم می

  کرد...تو که هيچ وقت پول نقد نمی دادی و شپش تو جيبت جست و خيز می -

پلکونم از خنده. و حسنی سرش روغن میمن اون وسط روغنا خودمو تو 

  زنه:داد می

  کنه. شه قمر حساب میخب حاال توام وزه. بگو چه قدر می -

  پرسه: ممد فورا با هيجان می

  قمر کيه؟  -

  گم: خوام پاهای درازش رو از سی و سه نقطه بشکنم میمنم در حالی که می

  منم منم... -
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کنه که من " قمرم" و تموم ار تاکيد میو خب باالخره بعد از اينکه دويست ب

شه بياد و با تاکسی؛ دربست، اسنپ هر کنه راضی میپوالم رو درو می

دونست چيه راه چيزی که تا حاال باهاش سر و کار نداشتم ولی حسن می

  افتيم سمِت خونه و ماجرا قراره از اينجا تو مخی تر بشه!می

شکنجه های زيرزبون کشی بابا دووم تونه جلوِی که اين ابلِه بی مغز، نمی

گيره جناب چه برسه گه غلط کردم، سگم دختر شما رو نمیبياره و سريع می

  به من!

بره اون سر دنيا، زن باباهای کم سن و ذاره تو چمدون میبعد بابا من و می

کنن رخت بشورم و زمين و طی بکشم و حتی تصور بی سالم مجبورم می

  اشه! تونه کشنده بپولی می

  ببين حسنی!  -

چرخونه سمتم که برای چند لحظه وحشت يهو يه جوری گردنش رو می

  گم: اندازم و خيلی ريلکس میکنم ولی بعد شونه باال میمی

  چيه؟ اگه خيلی ناراحت ميشی کارن صدات کنم؟  -

  گه: گيره ازم و مینگاه می

  بزن!  -

  کنم: تعجب می
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  چی؟  -

  زرتو!  -

  ياز مثبت، اين دست و قراره حسنی جان ببره مثل اينکه. آفرين، ده امت

ببين ما يه شرکت توليدی داريم. دوساله که تاسيسش کرديم، بعد اينکه در  -

  حال حاضر نامزديم و... 

  کنيم؟ چی توليد می -

تای ابرو باال می اندازم، خيلی هم کند ذهن نيست و البته که حواسش به 

  جزئياته. 

کنن ما کنيم، يعنی در اصل ما بازاريابيم، يعنی بقيه توليد میما توليد نمی -

شه ولی خب بايد يه خريم، در واقع اصال شرکت توليدی حساب نمیمی

  چيزی سر هم کنيم و به بابام بگيم ديگه!

  گه: زنه زير لب میدر حالی که نيشخند می

  شت؛ کالهبردار حرفه ای! -

  گم: فوری حق به جانب می

  کالهبردار چيه؟ خجالت بکش بيشعور ارث بابامه.  -

  گه:ده و با اون لحن پر از طعنه و تو مخش میسر تکون می
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  ..دونم حقته، مالته، سهمته.آره آره می -

  گه: ی لبش کاشته میکنه و با پوزخندی که گوشهدستش رو مشت می

  در بيار از چنگش!  -

شن! به خدا اين سالم نيست، قشنگ ی ممکن باز میچشم هام تا آخرين درجه

کنه تا مخت و مورد گرده ببينه رو چی حساسی همونو هی تکرار میمی

  فرسايش قرار بده! 

  زنم: سرش داد می

  خيلی گاوی، واقعا واست متاسفم!  -

ی رلکس اندازه و حسنی خيلگرده يه نگاه پر تاسف به من میراننده برمی

  کنه: زمزمه می

  شرمنده خانومم يکم از کنترل خارجه!  -

گه انصافا! با اون صداِی بمی که داره جذاب لفظ " خانومم " رو قشنگ می

آد اماااا آروم باش ماه! تو نبايد وقتی اين دراز و نشون بابات به نظر می

دی پای چشمش کبود باشه! نفس عميق بکش و کارت که باهاش تموم می

  شد، زنده اش نذار. 

گيرم ازش و با صدای بلند طوری که راننده از عمد بشنوه صدام نگاه می

  زنه: می
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  قمر؟  -

  گم: بدون اينکه نگاهش کنم، در حالی که سعی دارم به خودم مسلط باشم می

  بله؟  -

ريزه تو خيک زنه؟ همينجوری پوال رو میبابات به شرکت کذاييت سر نمی -

  شرکت تو؟

زنی و فضولی آرم، چقدر که تو زر میکنم و اداشو در میکجی می دهن

  بشر! 

  به تو چه!  -

  گه: خوره و میام جا میاز جواب بی مقدمه

  . آرام باش... آرام باش.. -

گه! من گوش های خيلی ی " حيوان " رو خيلی آروم و زير لب میکلمه

شدنش رو به چشم گردم سمتش، زهره ترک تيزی دارم و وقتی يهو برمی

  گه: بينم و باز آروم میمی

چخه... چخه... بسم هللا الرحمن الرحيم... خدايا اينو رام کن، بش بگو منو  -

  نخوره...
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شه ببين، فقط کافيه بابام تو رو ببينه و از اونجا برگردی روزگارت می -

  زنمت به سگ بگی داداش! مثِل آخرت يزيد! يه جوری می

لبشه به معنای " بيا سر کوچمون واستا تا زير پات علف ی نيشخندی گوشه

  گه: سبز بشه" و بعد می

  يعنی به تو بگم داداش؟ -

زاد از زبون گی يه حرِف تازه میکنم، هی هر چی بهش میفقط نگاهش می

  آره! هم به هيچ قيمتی کم نمی

  آخه بابات... -

شه تموم عصب های لحن تاسف ناکش! لحِن تاسف ناکش خدايا باعث می

خوام به دسِت خودم دشمن شاد مغزم تير بشه ولی خب از اونجايی که نمی

  زنم: بشم، لبخند می

  دهنتو ببند گل من؛ بی کمالی های انسان در سخن پيدا شود! -

  گه: ای میاندازه و با لحن خيلی اتوکشيدهشونه باال می

  سعديا... -

برای هر چه بيشتر لگد انداختن رو مخ من " سعديا " رو دوباره تکرار 

  ده: کنه و ادامه میمی
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  حرف حق تلخه و آره!  -

دم! واقعا به غلط کردن افتادم و خدا کنه حداقل جلوِی بابامم جوابش رو نمی

  اين قدر زبون داشته باشه!

و وقتی ماشين جلوِی در خونمون کنم باقِی مسير رو به عشِق انتقام سکوت می

کوبه! يه حرکِت اشتباه مساويه با توقيف تموم ايسته، قلبم توِی دهنم میمی

خواد اينجا پول ها و اموالم، سوای اون من خيلی عرق ملی دارم و دلم می

توِی وطنم و تنهايی به خيره سريا و ولگرديام برسم تا اينکه بابا اونور صبح 

  بان و شب بريم ديسکوی شيخ های عرب!ببرتم نماز عيد قر

ره اين قدر کنه اين جلبک دراز و اصال ازش توقع نمیکرايه رو حساب می

  جنتلمن بازی در بياره!

  گه:کشم، با خنده میمی شيم و مرتب نفس عميق می پياده

  خوای؟ تنفس مصنوعی می -

سيکس پک،  کنم عالوه بر ديدِن لخت پسر ها باکنم، اعتراف میاعتراف می

ی بسيار زيبايی داره به اشون کراش دارم و خب اين دراز خندهرو خنده

  شرطی که قبلش شيلنگ رو روِی من نگرفته باشه!

شم، آخرش دستم رو ره باال که زنگ بزنم و هی مردد میانگشتم هی می

  ده!گيره و انگشتم رو محکم روِی زنگ فشار میمی
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زنه! من هی دعا ط رو به آيفون لبخند میکنم و اون فقبا تعجب نگاهش می

کنم خدايا بابام اين لبخند قشنگش و براش شياف نکنه به فاک و فنا بريم می

  شه!دونم تا چه حد اجابت میو ديگه نمی

شه و مِن مسترِس شل و پل نای جلو رفتن ندارم. دستم در بی صدا باز می

يبت درونی با خنده کشه و وسِط اون مصگيره و دنبال خودش میرو می

  گم: می

  کثافِت جنتلمن! -

  ی دخترباز!دنيا ديده -

کنه! برای آخرين بار نفس خوبه که حداقل به الشی بودن خودش اعتراف می

کنم آروم بگيرم ، چون اين طوری حتی اگه حسنی کشم و سعی میعميق می

  دم! لو نده، خودم خودم رو به چخ می

  گم: گردم سمتش و میيهو برمی

  جلوِی بابام به من نگو قمر!  -

  گه: با همون لحِن خودم می

  جلوِی بابات به من نگو حسنی!  -

  گم: دم و میسر تکون می
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  خب خب باشه، باشه حسنی!  -

کنه و بينگو اگه تو ذهنش داره می گه با يه گاگول طرفه! چپ چپ نگاهم می

من وقتی استرس دارم؟ نه وايسا ببينم تو تک تک مراحل زندگيم يه گاگول 

  به تمام معنا بودم! 

  گه: کنه و قبل سالم و احوالپرسی با شادوماد میبهزاد در رو باز می

  بنده! کجاييد شما داره چمدون می -

کنم سمتش آرم و جوری پرت میشم، کتونيم رو در میآن واحد خم میدر 

  که تک تک بچه هاش متولد نشده بميرن! 

پرم سمتش و موهاش رو کنه که میدستش روِی خشتکشه و داره ناله می

زنم کنه. رو بهش لبخند میکشم و حسنی با دهن باز داره نگاهم میمحکم می

  گم: و زير گوش بهزاد می

  مگه تو نگفتی اون گالبی دور ميدون اصلی منتظرمه؟  -

  گه: کنه تو پهلوم میآد و در حالی که عصاش رو فرو میبعد بهزاد بابا می

  ولش کن پدسگ کشتی بچمو! -

کنم حيِن سرپا بچمو؟ يه طوری به من تا حاال نگفته بچم که اصال احساس می

گرفته آورده بزرگ کرده.  جيش کردن تو بيابون من و اونجا از دهن کالغا

  گم: کنم و میولش می
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  سالم.  -

  کنه: بابا اخم می

  سالمو درد، کوش؟ -

  چی کو؟  -

ی خانوادگی ما بهش توهين کنه و خودش مونه روابط حسنهحسن منتظر نمی

  گه: بره و میعيِن يه اسب نجيب دستش رو باال می

  اينجام.  -

خندم و اونجايی که حق داره منم می زنه زير خنده و خب ازبهزاد يهو می

  گم: می

  دومتر قدشه چجوری نديديش بابا؟  -

  گه: کوبه و حسنی میعصاش رو روِی پام می

  سالم عرض شد! -

  گه: ده و میبابا در جوابش سر تکون می

  عليک سالم.  -

کنه که انگار اين بچه قراره ولی جوری از سر تا نوک پاش رو برانداز می

  بگيره!بابامو 
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  بيايد تو!  -

از مرحله اول سالم گذر کرديم؟! بابا رنگی به وجناتش نزد يعنی مخالفتی 

  باهاش نداره؟

  بيايم تو؟ -

کنم که وارد بندم و به حسن اشاره میکنه، دهنم رو میچپ چپ نگاهم می

گرده سمت من و با عصبانيت بی وصفی خونه بشه و بابا يک هو برمی

  گه: می

  کج... اينو از -

کشه به صورتش و در حالی که با ذاره دست میحرفش رو نيمه کاره می

  ده: کنه به مسيرش ادامه میلحن بغض دارش حرف هاش رو زمزمه می

آد اين توله سگ وحشی کنه! اين بره کی ديگه میاز هر جا، چه فرقی می -

  رو بگيره؟ آروم باش مرد، به خودت بيا!

ی اصليم همراه من در حال فکر کردن به خانوادهخندن و حسنی و بهزاد می

شم و کاش اصال حسن بهزاد و با فرو دادن بغضم دنبالشون وارد خونه می

  اشو ببخشه به اين دوتا! بگيره بابا سرمايه

مِن يتيم بی هويتم پاشم برم پناهنده بشم لب مرز، گوشت خوک خورد کنم 

  اصال از اين فضاحت که بهتره، نه؟!
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شينه و به دوماد گلش تعارف دتر از اين دوتا احمِق دراز کوتاه میبابا زو

ی بابا، دونه بعد نشستن رو صندلِی شکنجهکنه بشينه. ولی دوماد گلش نمیمی

  چه دهنی ازش آسفالته و طفلک معصوم دل به دِر باغ سبز بابا خوش کرده!

  خب، آقای؟  -

  گم: من زير لب می

  سگ... -

بلند هست که بهزاد بشنوه و بزنه زير خنده، حسن و خب صدام اونقدری 

  هاش تحسين برانگيز نگاهم کنه!چپ چپ نگاهم کنه و بابا با چشم

  گه: پره و میخواد بگه " داَو..." که بابا بين حرفش میحسن می

  حاال هر چی.  -

  خواد به ماهيت سگی که بهش نسبت دادم توهين بشه!چرا؟! چون نمی

  شما چکاره ای؟  -

  گم: برم باال و میدست می

  من بگم؟  -

  گه: کنه و با دهن کجی میاخم می

  تو ساکت شو مال مردم خور! -
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کوبه زمين که مثال بگه من گادفادرم و فالن دهنا بسته که خب عصا رو می

کنه به پرسيدن سواالت سخت تر و حسن اگه گيم چشم و شروع میما هم می

  سط پوستش کنده است!شل کنه و يه سوتی بده، اين و

  ای؟ گفتی تو شرکت من چيکاره -

  گه: کنه و بابای فخر فروشم میحسن گيج و منگ نگاهش می

طبيعتا وقتی پول از منه شرکتم مال منه، حتی خودت جزو اموال شخصی  -

  شی! من حساب می

گذره و بابا رو در کنار حسنی شيپ خدا لعنتم کنه، يه  لحظه از ذهنم می

ی بين بابام و دونيد شيپ چيه، بايد بگم ارتباط عاشقانهو اگه نمی کنم.می

  بنده. حسن آقا تو ذهنم نقش می

  گه: شه و میحسنی طفلک سر جاش جا به جا می

  درسته حق با شماست! -

  زنه؟ ده؟ با بابام الس میيا خود خدا، داره به بابام نخ می

  که ديگه بابا! چی چيو حق با شماست، نامزد منو ازم نگير  -

  گه: کنه و میاخم می

  شما لطفا درا رو ببند! -
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  من... -

  زنه: بهزاد بين حرفش داد می

  مدير داخليه ديگه آقاجون!  -

درست شنيديد، اين دستمال کِش شغال آويزون از بچگی با ما بزرگ شده و 

بهش  کنه از اينکه يه نره خرگه " آقاجون" بابا هم خيلی حال میبه بابام می

گه بابا، بدون اينکه لذت درست کردنش و زحمت بزرگ کردنشو چشيده می

  باشه!

  کار مدير داخلی چيه؟ -

کنم، چون در واقع اصال شرکتی نبوده که مدير حقيقتا خودم هم هنگ می

کنه و داشته باشه. حسن عين اين پسر سکسی جذابا، صداش رو صاف می

  گه: می

دونم ولی کار من جمع کردن گنداييه که خانم قمر نمیکار مدير داخلی رو  -

  زنه!می

خواد بکنمش تو چاه کشد. دلم میکنم دريچه آه میام به در نگاه مینشسته

توالت ولی خب از اونجايی که از مخمصه نجاتم داده فعال دندون رو جيگر 

و  ذارم و بابا از اينکه گه زده شده به هيکل تک دختر و وارث بی چونمی

  چرای ثروت و ايناش احساس شعف خاصی تو باسنش در گردشه!
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  پرسه: زنم و بابا که نيشش تا بناگوشش بازه میلبخند می

  قمر کيه؟  -

حسِن گاو که اصال هم سکسی نيست و در و بالی اون پسر جذابای خوشگل 

  گه: بخوره تو سرش، خودش رو می زنه به تعجب و می

ی خواد به واسطهگه دلم نمیش تو شرکته، مینگفته بهتون؟ اسم مستعار -

  بابام آدم حسابم کنن!

  گه: ذاره و میاش میای باهاش نداره دست رو شونهبهزاد که فاصله

  فن بيان قشنگی داری.  -

خوان بينن؟ چرا همه میايه؟ من رو چی میچرا تو اين خونه من رنگم قهوه

  مداد بردارن رنگم کنن؟

  گه: ذاره و میاش میمون درختی دست روِی سينهی ميحسن خودشيفته

  خيلی مخلصم.  -

ده به پشتی صندلی و خوشحاله از اينکه شريک زندگی من يکی بابا تکيه می

  عين خودشه. 

سود و ضرر و زيان شرکت رو توِی يه ورقه خالصه بنويس برام بيار،  -

  خب؟ 
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  گه: کنه و زير لب میحسن گيج و منگ نگاهم می

   خب؟ -

و من نگران نيستم از اين بابت، چون حسابی طی اين سال ها پرونده سازی 

  . کردم

  و اما درمورد ماجرای ازدواجتون! -

گه " کنه و رنگش پريده، احتماال داره میحسن خيلی وحشتزده نگاهم می

  نکنه اينا جدی جدی اينو کنن تو پاچه ام؟" 

  زنه: زنم. بابا سرش داد میو من لبخند می

  منو نگاه کن! -

  گه: کنه خيلی آروم میو وقتی حسن نگاهش می

  کنم عزيز من! دارم باهات صحبت می -

گه کنه، بابای من بيخودی به کسی نمیباز از ذهنم همون شيپ سمی گذر می

  عزيز!

  خوای؟ اينو می -

گه اين انگار قصد داره منو اين؟ اين؟ ايننننن؟ مگه من درختم؟ يه جوری می

  بفروشه به نجارا تا ببرن ازم توالت فرنگی چوبی درست کنن!
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آد که نجيب و اندازه و بعد خيلی فيلم و تاتر میحسن نگاه گذرايی به من می

  آد تا بگه: سر به زيره و جونش در می

  بله! -

  بگيرش.  -

کنم دوتا از مهره های کنه که من فکر میيک هو يه جوری سرشو بلند می

  مونده باشن عصب و مويرگاشون ريخته باشه! گردنش خودشون

  چيو بگيرم؟  -

  چيو نه، کيو، که اينو.  -

گه " چيو نه، کيو، که ای حين دختر شوهر دادن میکدوم آدم ميانسال فهميده

  . زنهاينو " هر کی ندونه   فکر ميکنه داره ژاپنی حرف می

های الِی  کنه و شپشحسن يه چنگ الِی لونه کالغ روِی سرش فرو می

  گه: موهاش رو ميپرونه تو خونمون و می

  گيرمش ولی االن؟! عجله نداريم که آخه...گرفتن که می -

  من عجله دارم! -
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کنه و حتما توِی ذهنش احتمال ميده که خواب باشه با تعجب به بابا نگاه می

گه بيا زود تند شه، کدوم آدم نرمالی جز بابای من میو به زودی بيدار می

  ريع دخترمو بگير؟ س

  بابا!  -

  گه: کنه و میکنم نگاهم میبا صدای داد من که مواخذه گرانه صداش می

  خوايش؟ چيه؟ چته؟ نمی -

وسط غلطی که کردم گيج و ويج و مرددم و االن بايد بگم آی وانت اين؟ ولی 

با آد. به هر حال اگه بگم آره نهايتا تا رفتِن بادر واقع که من ازش خوشم نمی

فرستم ره و منم اينو گريه کنون میدم و بابا میيه بار ديگه بهش نشونش می

  ور دل ننش!

  بری؟ خوامش ولی داری آبرومو میمی -

  گه: خيلی جدی تيکه ميده به پشتی صندلی و می

  خوای بگی تا االن خودت آبروی خودتو نبردی؟ می -

کنه، بابا حق داره میخنده و حسن با رنگِ پريده به من نگاه بهزاد می

هيچکس راضی به گرفتن من نيست و خب منم ترجيح ميدم يه عقاب تنها 

  بمونم!

  رم، تو اين يه هفته ازدواج کنيد.ی ديگه میمن هفته -
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پذيرش اين مرحله برای منم که بيست و سه سال بابامو تحمل کردم حتی 

  کنم: قفله! اعتراض می

  ن يه هفته برات نوه ام بيارم؟خوای تو ايگی بابا؟ میچی می -

  گه: تای ابرو باال می اندازه و می

  تونی؟می -

  گه: حسن خيلی تخصصی دو دوتا چهار تا کرده و می

  ام دوماه...ببينيد حتی گربه -

بنده و آره آفرين بغض کن بگو اين کنم که دهنش رو میچپ چپ نگاهش می

  عزرائيل کجا بود سر راه من پيداش شد؟! 

  کنی! ابا داری ديوونم میب -

  گه: کنه و خيلی جدی میاخم می

  مگه ديوونه نيستی؟  -

آد شيش مترم که زبون داره. آروم بتمرگم سرجام؟ هيچ جوره که کوتاه نمی

اصال بهتره وقتی دستش به باالی کمدش نمی رسه منو صدا نکنه چهارپايه 

  خواد رو!ببرم با همين زبونش بياره چيزی که می

  آقاجون يه هفته خيلی... -
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  گه: لعنتی تخس از رو نَرو فوری با نيشخند می

  خوای همين االن بپری عاقد بياری؟زياده؟ می -

کنه بهزاد مظلومانه و معصومانه، دست هاش رو روِی خشتکش قفل هم می

  گه:و می

  بندم.نه آقاجون دهنمو می -

  ميشه کار خوبيه! گه هآفرين، ببندش، بستن دهنی که چرت و پرت می -

  گم: شه و میازجا بلند می

  بابا شما که هنوز نميشناسينش؟  -

کنه که طفلک از خجالت کشه و طوری خيره به حسنی نگاه مینفس عميق می

اندازه رو زمين، دست به ته ريش جوگندمی شه و نگاهش رو میآب می

  گه: کشه و میرنگش می

و سر و شکلش  نکته مثبتی تو قيافهمفت خوره، درازه، خاصيت نداره،  -

  بينم. تنها ويژگی خوبی که داره نقطه اشتراکمونه!نمی

اشو کرد تو کاسه شلنگ؟ شيلنگ؟ اين ديگه شلنگ و شيلنگ نبود مستقيم کله

  توالت!

  گه: بهزاد با نيش باز می
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  چی آقاجون؟  -

  گه: گيره و میعصاش رو سمِت من می

  ضايع کردِن اين! - 

لکی اگه از اين در بيرون رفتنی رگشو بزنه حق داره. البته همين حسن طف

اش خودش حاالشم تا مرز سکته پيش رفته و در حالی که با انگشت اشاره

  ده می گه: رو نشون می

  من...؟ مَّ...ن؟  -

  گه: ده و میی تاسف تکون میبابا سری به نشونه

  دختر منو بگيره؟ به غير تو احمق ديگه ای هم اينجاست که بخواد  -

کنه و بابا در حالی که به سمت اتاق خودش فقط هنگ کرده به بابا نگاه می

  گه:ره بلند بلند میمی

خواين انجام بدين يه هفته وقت داريد، خواستگاری، بله برون هر غلطی می -

  قبل رفتن من تموم شده باشه!

شم بابا مطمئن میکنم و بعد از اينکه از رفتن درمونده به بهزاد نگاه می

  گم: می

  چه غلطی کنم؟ -
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بره و سر انگشت زنه. دست هاش رو باال میزنه و آروم پلک مینيشخند می

  چسبونه: ی يک ژست استراتژيک به هم میهاش رو به نشونه

  با سرنوشتت کنار بيا و اينو به غالمی بپذير!  -

  و روشن کردن! شه انگار فواره برج خليفه رحسن يک هو يه جوری پا می

  من نيستم. -

  گم: آرم و با صداِی لرزون وحشت زده ام میجوش می

  چی چيو من نيستم، ما با هم قرار گذاشتيم! -

  گه: کشه و میدست به صورتش می

قرار گذاشتيم يه بار يه جلسه منو نشونش بدی و خدافظ! االن چی؟ داری  -

  ی من!کنی تو پاچهزورکی خودتو می

کنه و اش کنم که بهزاد قاطی میخوام جواب که نه، از خط تقارن پارهمی

  گه: آروم می

  کنه!آد نسلمونو گم میخفه شيد، االن ميفهمه می -

آره ولی خب زر حسن سليطه بازی رو در حد يه طن کولی خوب در می

  زنه چون تن صدای اونم پايينه: می

  خوام اينو بگيرم!بفهمه، من که نمی -
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  زنم: کنم و پوزخند میاخم می

سگ تو رو ببينه با تيربرق اشتباه ميگيردت ميشاشه بهت، چه برا من بگير  -

  نگير راه انداخته کی خواست به تو شوهر کنه؟

گيره و دنبال مشخصه که اين قائله ختم شدنی نيست، نه؟ بهزاد دست منو می

  بدو بيا! زنه کهکشه و به حسنی غر میخودش از خونه بيرون می

زنيم و کنيم، بهم غر میو ما همونطور که با قدمای بلند حياط رو طی می

  ريم بيرون! باالخره می

  گه: گيره و میاش رو تهديد وار باال میبهزاد قبل بستن در انگشت اشاره

  وقتی از خونه خوب دور شدين همو جر بدين، خب؟ -

کنترل خارج شدم و يا به قول کوبه و منی که ديگه از و در رو محکم بهم می

  زنم: کنم سمِت در و جيغ میبابا از وقِت قرصام گذشته، يه لگد پرت می

  حيف که االن کار دارم وگرنه خشتکت رو سرت بود. -

افته و من جيغ زنون و عربده کشون حسنی بی توجه به من جلوجلو راه می

  دوام: دنبالش می

  ری؟ کجا داری می -
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ريزه بيرون کنه و جذبه میا به سر شاهده يک جوری اخم میگرده و خدبرمی

  شم. کنه و اصال سست میکه با مويرگای بدنم بازی می

  گفتم که خانوم نيستم!  -

کنم و جون به اون خانوم گفتنت قناری ولی خب هيز درونم رو کنترل می

  کشم:جيغ می

  ...غلط کردی که نيستی، ما با هم قرار گذاشت -

  ذاره و تشر ميزنه: اش رو روِی لبم میاشاره انگشت 

  ساکت باش وروره جادو! -

اوکی! تبديل ميشم به گربه شرک و دستش رو ميچسبم و عيِن فقير فقرای 

  گم: ريزم تو چشم و چالم و میسومالی مظلوميت می

  فقط يه هفته، تا رفتِن بابام! -

  زنی به خريت؟ خودتو می -

  شی، اينم فهميد؟! گه شبيه خر شرک میاِ! گفتم هميشه بابا هم می

ام. چنگ الِی موهاش ی سليطهگردم به پوستهکنم و برمیدستش رو ول می

  گه: کنه و میفرو می

  شت؛ محشر خر! -
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  کنم: دهن کجی می

  اينو يه بار گفتی!  -

  زنه: شه و سرم داد میعصبی می

گم؛ تا روزی که تو وسِط زندگی من عين تخم بادمجون سبز شدی بازم می -

  تک تک لحظه هام محشر خره! 

  زنم: جيغ می

  خوبه دوساعتم نشده! -

کشه و بهتره شيکمش رو کشه و حقيقتا گردنم داره تير مینفس عميق می

  نگاه کنم جاِی صورتش!

  وسال پير شدم. تو همين دوساعت جوری ريدين به اعصابم که قد د -

حق داره، واسه همينم هست که بابا به خودش گفت آروم باش مرد! 

خواستگار واسه من عيِن خسوف و کسوفه، حتی اگه از من خوشش بياد، از 

  اد!دست تخريب شخصيتيای بابام جلو نمی

کنم و باالخره از اينکه چيزی به ره، يکم فکر میدوباره راه می افته و می

  زنم: وشحال داد میذهنم رسيده خ

  خرم يه هفته دوماد ننم شو!صفِر ماشينت و برات می -
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داره سمتم که پشم هام گرده و خيز برمیبر خالف تصورم چنان برمی

مونن و خودم می ريزم! به خودت بيا مرد، همسنای تو ضعِف چيز ديگه می

  دارن و تو ضعِف آهن پاره؟!

  گه: و می زنهلبخند کوتاه نيم صدم ثانيه ای می

  هستم، قبوله، مبارکه؛ ِکی؟  -

  گم: کنم و میگيج نگاهش می

  هر وقت بخوای اوکيه!  -

گيره و چند لحظه بعد که کشه و شماره میگوشيش رو از جيبش بيرون می

ده، در حالی که يک دستش رو فرو کرده تو مخاطِب پشت خطش جواب می

  گه: اده میجيِب شلوارش و به سکسی ترين حالت ممکن ايست

  ممد داداش عروسکو بذار واسه فروش. -

  گم: کنه میدم و وقتی گوشی رو قطع میآب دهنم رو قورت می

  آنابلو؟ مگه... عشقت نبود؟  -

  اندازه: شونه باال می

ای آغاز و پايان خودش رو داره، ها راستی؛ االن دوست باالخره هر رابطه -

  دارم االن بخر!
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جا پيدا کردم؟ گشتم گشتم بيِن پيغمبرا جرجيس رو پيدا من اينو واقعا از ک

کنه آقا من کنما! خيلی واضح اقرار میکردم ولی شجاعتش رو تحسين می

  ام!هوِل چی

خوای بزنی زيرش؟ ها؟ از اولم کنی؟ میبخر ديگه، داری دبه می -

  دونستم شما پولدارا چقدر ناخن خشکيد، نبايد...می

  نم: زوسط زر زراش داد می

  خفه شو!  -

  شه ولی با اخم و منم جيغ ميزنم: خفه می

همين االن پول از تو ک... ای بابا االن در دم در دقيقه ندارممممم، توام که  -

  هنوز منو نگرفتی! 

ده گيره و در حالی که انگشت هاش رو بيِن انگشت هام هل میدستم رو می

  گه: می

  بيا گرفتمت. -

  ده!ده عوضيه و احساساتم رو قلقلک میکه نشون میو واقعا برخالف چيزی 

  گم: ره و زير لب میشم تِن صدام تحليل میمعذب که می
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ولی من االن به قصد دعوا با تو از خونه بيرون زدم و چيزی همرام نيست  -

  و تازه گشنه امم هست. 

کنه و يک هو وسط خيابون داد تعجب؟ نه خيلی خيلی با تعجب نگام می

  ه: زنمی

خوای بکنی؟ نه شازده خانم، ولم کن يزيد، ولم کن کالهبردار، از منم می -

  ره توم! زيپ شلوار من محکمه چيزی نمی

کنن و چرا خوام آب بشم از خجالت! اونم وقتی همه دارن نگاهمون میمی

ام کشم و با دست ديگهفقط آبروی من در خطر باشه؟! دستم رو محکم می

  تونم بخوابونم زير گوشش و داد بزنم: خم بشه، حاال می زنم تو شکمش کهمی

ی تو شکمم چيکار کنم؟ تو که خيلی وقيحی، مرتيکه چشم سفيد! من با بچه -

  مسئوليت سرت نمی شد غلط کردی... اِممم....

کنم و واسه همين ِمن ِمن ی ريختی توش رو پيدا نمیمعادل با ادِب واژه

  گم:و می شمکنم و آخر سر کالفه میمی

رم خارج! اتفاقا اتفاقا اونجا پر و پاچه ی جذاب من پا می شم با بابام می -

شه دوماد باباِی من بشه و تو ناز و لب ساحل زياده باالخره يه خری پيدا می

  نعمت غلت بزنه!

  ناز االن تويی نعمت پوالی بابات؟  -
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  زنه: آرم و پوزخند میکنم و اداش رو در میدهن کجی می

  ديدم چقدر نازی و بابات چقدر رقيق الجيبه! -

دم و انگار قصد ی دهنم محکم فشار میزبونم رو از فرط حرص به ديواره

  ام رو سوراخ کنم. دارم گونه

  يه چک طلبت! -

خواست کولی بازی در نياره! دستم کنم، خب تقصير خودش بود! میاخم می

  گم: کشه دنبال خودش و میرو می گيره و محکم می

  بری منو؟ کجا می -

  بدون اينکه برگرده از ته گلوش داد ميزنه: 

  مسئوليت بچمو گردن بگيرم!  -

ی برگشتن به خونه و سين جيم شدن و اينکه بابا شم! االن حوصلهخفه می

  ره؟!بگيره و من بکشم رو ندارم و چه اهميتی داره که کجا می

  رفتن. دن پياده نمیشتو قرن هشتم هجری ام مردم سوار شتر می -

  تو قرن بيست و يک شتر برات از کجا پيدا کنم مادام؟  -

حاضر جواب؟! مال يه دقيقشه! بستِن دهنم کار درستيه ولی نه وقتی که کِف 

  دوان! زنه با اين کفش ها عين اسب نمیپام داره داد می
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  شه پس حداقل ولم کنی خودم آروم بيام؟می -

  ه؟ چيه واسه بچه خطر دار -

کنه! آره چون با هر کلمه سرعتش رو بيشتر میديگه داره کفرم رو در می

تونه فرِق راه رفتن من با اين روانی زمين تا آسمونه! اين با اين پاها، می

  ی زمين رو طِی بيست و چهارساعت طی کنه! مسافت کل کره

  مونم!زنم تو ساق پاش و منتظر فوران آتش فشان میلگد می

  زنه: گرده و سرم داد میآتش فشار يک هو برمی

  انقدر منو نزن جاسوييچی!  -

  زنه: ده غر میشه و در حالی که ساق پاشو ماساژ میخم می

ی منچ چپ و بابام که دو برابر من قدشه تا حاال منو نزده بعد اين مهره -

  راست...

های به خون شه که ديگه حواسم به حرفاش نيست و به چشمداره بلند می

زنم سر کمرم و اول يواش يواش و بعد با دوييدن ازش نشستشه! پاهام و می

  دوِا.شم و دنبالم میدور می

تونم از دستش کنم میاسکلم؟ گل ريختن تو سرم درشو بستن که فکر می

کنه و کنه و عيِن فِن بارانداز و روم پياده میفرار کنم؟ يه جست و خيز می

  گه: رو بند کرده به آستينم میدر حالی که دستش 
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من تو رو بزنم بگم کيو زدم؟ بگم الت شهر موشا رو زدم؟ بگم سرباز  -

  شطرنجو زدم؟ 

کنه، کنم فعال، جايی که در خطری بايد دهنت رو ببندی. ولم میسکوت می

چه عجيب. البته که احتمال ميره به اصل " بچه زدن نداره " معتقد باشه و 

  قادش احترام بذارم و بگم:منم بايد به اعت

  روز خوبی داشته باشی!  -

و فرار کنم ولی خب، همچنان عيِن يه گاگوِل از گاگول احمق تر وايسادم و 

  کنم. نگاهش می

  می خوام بهت اعتماد کنم و خودمو واسه از شرت راحت کنم.  -

  گم: غريبانه و معصومانه می

  ولی من گشنمه.  -

ی نگاهش رو به آسمونه و در حالی که دستش خيلی دلم واسش ميسوزه وقت

  گه: کنه به حرکت کردن میده پشت سرم و وادارم میرو هل می

حتی اون پولداری ام که ميخوره به پست من بدبخت  و گشنه و ِبَکنه، خدايا  -

  مرسی.

  زنه.خوام برگردم خونه، همش غر مینمی -
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  گه: بدون اينکه پشت سرش رو نگاه کنه می

  زدن.دادن به جونم غر میخرج منم می کاش -

  آد! بدم می

  آدمايی که جای من نيستن و اينطور مواقع همچين قضاوتی دارن.

  کنم. گه من مفت خورم و پولشو حيف و ميل میهمش می -

  کنه: گرده اين بار و خيلی کوتاه نگام میبرمی

  کنی؟نيستی؟ نمی -

ی سليمون خستگی ناپذير و هدم چون اين زبونش عيِن قاليچجوابی نمی

  پالسه: 

کنی که در عوضش پول بگيری. عره و عوره و شمسی فک کن کار می -

کوره و ننه من غريبم نداره. فحش بخور، پول درار، کباب زياد بخور و لذت 

  ببر! زندگی مگه چيزی جز اينه؟

کنم و اگر چه هيکل گنده کرده و هنگ کرده به شونه های پهنش نگاه می

شبيه به خرس گريزليه ولی فاقد شعور و احساساته. همينطوری با قدمای 

  گيرم راهم رو جدا کنم فعال. اش ميره و من تصميم میگنده گنده
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خوام برگردم خونه. برای اولين بار تو گردم همون مسير رو اما نمیبرمی

کشم شم. نفس عميقی میمونم و سوار اتوبوس میايستگاه اتوبوس منتظر می

  و خب باالخره اينم يه کار هيجان انگيزه!

زنم به خيابون و خب زر زدم، هيجان خاصی ی کثيفش زل میاز پشت شيشه

کشن، چرا صندلی های که نداره هيچ، تموم عضالت تحتانيم دارن تير می

  ؟! اينجا اين قدررررر سفتن

منتظرم ايستگاه بعدی پياده بشم و باسنم رو از اين جاِی به درد نخور و سفت 

  گه: شينه کنارم و میو ظالم دور کنم که يه خانم مسن می

  چه قدر قشنگی شما. -

گم حداقل توِی تاکسی و آژانس کسی کنم و با خودم میپوکر فيس نگاه می

  وگرماميم بشه.گرايشاتم رو به سخره نگرفته و نخواسته که ش

  اللی مادر؟  -

مونم و عين احمق ها نه، ريزن خودم میپشم؟ تموِم اجزای داخلی بدنم می

  گم: درست خود احمقم که می

  سالم! -

  گه: خنده و مینخودی می

  سالم به روی ماهت. -
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کنه و با يه جمله قربون ايم میگن اينه ها، با يه جمله قهوهچص مست که می

  ه: رصدقه ام می

  منم يه پسر دارم همسن و سال خودت و البته به قشنگی خودت. -

آفرين؛ به هر حال بيست و چند سال پيش برنامه ريزی کردی و تا امروز 

  زنم فقط و منتظرم ادامه بده.زحمت کشيدی! کم کاری نيست. لبخند می

  اشکالی نداره شماره تلفن شما رو داشته باشم؟  -

  گم: کنم و میبل روِی لبم حفظ میلبخندم رو گنده تر از ق

  ولی من قبال يه بار ازدواج کردم، مشکلی نداره؟ -

کنه و سعی داره خودش رو مهربون و فهميده نشون يکه خورده نگاهم می

  گه: کنه و میبده، عينک ته استکانيش رو روِی بينيش جا به جا می

  اونوقت چرا جدا شدی مادر؟ -

کنم که انگار اين سناريو واقعيت داشته. ه میخدا به سر شاهده طوری نال

  گم: شينه ته گلوم و میبغض سگِ ساختگی می

واال حاج خانم مرتيکه خير نديده ايدز داشت. کثافِت محض بود آشغاِل بی  -

همه چيز... منم آلوده کرد. کاغذ خودکار خدمتتونه؟ شماره ام رو بگم 

  بنويسيد...
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  شه و می گه: کنه. از جاش بلند میوحشت می

  تو... تو... کيفمه... -

شه و واسه اينکه نيفته مجبوره دست اتوبوس از روِی دست انداز رد می

بينم که دستش رو با پايين مانتوش چندباری ی من بذاره. و میروِی شونه

تونم لبخند رضايتی بزنم و به خودم باور داشته باشم کنه و حاال میپاک می

  که قطعا مريضم! 

شم و به عقبش که پيرزنه نشسته نگاه داره از جا پا میبوس که نگه میاتو

  زنم: کنم و داد میمی

  ام يادتون رفت.حاج خانوم شماره -

شناسه. کنه که مثال منو نمیکنه و طوری رفتار میاز پنجره بيرونو نگاه می

  اين چه طرز رفتار با يه آدم مريضه؟

  گم: ر گوش راننده میکنم و يواش کناکرايه رو حساب می

. بنده خدا از ای سرشهاون حاج خانم هست ته اتوبوس، روسری فيروزه -

خونه سالمندان فرار کرده امروز پول همراهش نيست. از همين حساب 

  کنيد...

  ده و می گه: راننده تاسف بار سر تکون می

  گيرم. شما بفرمايين ازش کرايه نمی -
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  گم: شم خيلی غريبانه میدر حالی که پياده می

  . دمتون گرم. اجرتون با سيدالشهدا -

رم زنم و میو درست وقتی که بعِد پياده شدن عيِن يه گاو از وسط اوتوبان می

  حس سبک بالی بهم دست ميده.

دم کشمش، جواب میلرزه و از جيبم بيرون میموبايلم انگار ته جيبم داره می

  کشه: عزيزم عربده میو همسر 

  کدوم گوری پيچيدی و رفتی؟ -

  رستوران، خودت گفتی کباب بخورم و لذت ببرم. -

  کشه تا به خودش مسلط بشه و بگه: چند ثانيه طول می

  ماشين منو کی می گيری؟ -

  هر وقت منو بگيری و بابام بره و منو با کبابام تنها بذاره.  -

کنم و باب" رو اين قدر با طعنه تکرار میی " کدونم چرا کلمهخودم هم نمی

ی زندگيم فقط خوردن و خوابيدنه شايد خب از اينکه فکر کرده تنها دغدغه

  ناراحت شدم. 

  کرد ديگه، نه؟!باالخره بايد گيم و خريد و چی و چی رو هم حساب می

  تاريخ بده!  -
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  گم: آد از لحِن دستوريش و میبدم می

  در شامگاِه شونزدهِم... -

دم و تلفن خاموش ی کناری گوشيم فشار میو بعد انگشتم رو روِی دکمه

کنم ته جيبم و تازه می فهمم ملت چه قدر بوق بوق کردن شه. پرتش میمی

  که گورم رو از وسِط خيابون گم کنم!

االن بايد برگردم خونه؟ نه! ترجيحم بر اينه که برم پاالديوم و خودم رو به 

  م.بهترين شکل ممکن بساز

 * * *  

  همه ممه همه باسن همه شدن نيکی ميناج واسه منو... -

کشم باال. خدا رو شه و منم به ضرب شلوارم رو میدر اتاق به ضرب وا می

کنه و شه ولی مقصر االن بابامه که داره بی عفتی میشکر خطر رفع می

  زنم:سرش داد می

  کنی؟ شلوار پام نبود!چرا بی آبرويی می -

  شه؟ سرت می تو آبرو -

کشم و خودش کنه به اسپيکرم که ديگه من باهاش عربده نمیو بعد اشاره می

  خونه بدو وسط عن بازی منم استوری بگيرم. تنهايی داره می
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چند گام بلند به سمتش بر ميدارم و متوجه شديد ديگه؟ ما خيلی پولداريم 

 تاکسی خونمونم خيلی بزرگه. تازه واسه رفتن به آشپزخونه که اصال

  زنه: گيريم. دستش رو می کوبه رو ميز آرايشم و داد میمی

  ماهلی؟ -

  زنم: منم عين خودش داد می

  چيه بيژن؟  -

  گه: کنه و میاخمش رو حفظ می

  زنگ بزن به اون شلنگ بياد اينجا زودتر عقدت کنه تا فرار نکرده. -

دونم برات معنِی خاصی پرسما وگرنه خودم میببين محض کنجکاوی می -

  خوای بيشتر فکر کنی؟ شايد معتاد بود! ندارم ولی نمی

کنه معتاد باشه يا نه؟ در هر حالتی شما وقتی مفت خوره چه فرقی می -

  خواين پول منو باال بکشين ديگه...می

خدا، چه فرقی داره چون  گه بندهحاال در اين حدم نه ولی خب راست می

کنه و از ره شيلنگ با يه خداحافظی خوشحالم میی بعد که بابا میهفته

اونجايی که بابا هر سال اين تايم تور تفريحات تابستونی داره حداقل پنج 

  شيش ماه از دستش راحتم.

  گم: کنم و مینيشم رو شل می
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  بابا به عجق من نگو شيلنگ. -

زنم. چون چند بار که با دافای کم سن و سالش میدونه که بهش طعنه می

  بوده و بهش زنگ زدم. بسيار سگ مست بوده و از اين سوتيا زياد داده. 

  گه: کنه و میی کوتاهی روِی لبش جا خوش میخنده

 عجق، يه موجود ظريف و بلوند و زيباست. نه يه نردبون سه متری با لونه -

  کالغ رو سرش.

ی زيادی داره. به ويژگی های ظاهری همه مثبت نگاه هميِل انسان دوستان

ی فتنه ات درسته نيم وجبی ولی نصفت گه تو عين ننهکنه و مثال به من میمی

گه الهی قربون قد و باالت برم بيا گل هندونه واسه زير زمينه و به بهزادم می

  تو!

  اد و عاقد.امشب خودش بياد سنگامو باهاش وا بکنم، فردا با ننه باباش بي -

دم کنم چون اول بايد موافقت حسنی رو جلب کنم. سر تکون میمخالفتی نمی

  گم: و می

ولی يادت باشه تو يه دختر داشتی که اينطوری زود تند سريع شوهرش  -

  دادی، بعد شازده کوچولو سياره به سياره يه ذره علفو برد با خودش. 

  علف شازده کوچولو مونگول بود؟  -

  گم: دم و میی نفی تکون مینشونه سرم رو به
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  بندی بابا! هميشه با کالم منطقيت دهنمو می -

  و ميره! 

ی واقعيم نمی گردم ی سرراهی هم باشم دنبال خانوادهبه هر حال اگه من بچه

  کجای مفت خوردن و خوابيدن بده؟ 

کنم امروز از بين سيصد تا تيشرت رم جلوِی کمد لباس هام و انتخاب میمی

ی سفيد و مشکی؛ اونيو بپوشم که سر کمده يا اونی که تهشه و اين لش ساده

  است. زندگِی روتين يه دختر خوشگل اما خسته

ی دوم زندگيم، لش کردن تو تختم رم سراغ مرحلهکنم و میلباس عوض می

بره اما از اونجايی که زندگی تا وقتی که نفهمم کی و کجا دوباره خوابم می

ه با دشواريايی همراهه و يه مزاحم فضول دارن که حتی وقتی متاهال هميش

تو توالتی ازت بپرسن چيکار ميکنی با اونکه جواب واضحه، منم از اين 

  گم: دم میدست مشکالت دارم و وقتی تلفن همراهم رو جواب می

  بفرماييد؟  -

  گه: و همسر عزيزم بی سالم و بی عليک می

  مال مردم خور؟ آی عروسکمو برام بخریکی می -

گم زنم و میتاوان گناهام؟ نقش حسنی دقيقا تو زندگی من همينه. لبخند می

  شم که...دارم آماده می
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يکم مکث و من من و حاال درست جايی که اميدواره حرِف انگيزشی بشنوه 

  زنم به روحياتش و می گم: گند می

  شم که زارت طالييو تقديمت کنم! آماده می -

  شت؛ حمال! -

شت؛ تا وقتی منو به همسری نپذيرفتی، تو گرما و سرما، تو خوشی و  -

ناخوشی در کنارم نبوديو پذيرا نشدی مهر منو از جانت، همچنان کليد زارت 

  برات روشنه.

  گی اينا رو ديگه؟ االن جدی داری می -

خيلی تعجب کرده، عجيبه واسم. يعنی تو اين بيست و خورده ای سال عمرش 

  ی من باشه؟! يا للعجب!کسيو نديده سطح حماقتش اندازهتا حاال 

  گم: شم و میروِی تخت طاق باز می

  کامال...  -

  پس خداحافظ بای بای ما رفتيم!  -

کنم زارت طاليی بايد گه اين حرف رو و فکر میخيلی جدی و عصبانی می

  ی زبون نفهم جماعت نه اين آقا که جنتلمنه جنتلمنه! بره تو روح عمه

  گم: کنم بخش ابله ذهنم رو و میجمع و جور می
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  شيم.تا رفتن بابام، بعدش جدا می -

  زنه: سرم داد می

  همه چی واست بچه بازيه نه؟ با همه چی شوخی داری؟ -

ام رو الِی زنم. در حالی که انگشت اشارهکنم و به پهلو غلت میيکم فکر می

  گم: چرخونم میموهام می

  دارم؟  با همه چی شوخی -

  دم: کنم و خيلی حرصی ادامه میاخم می

  يه پرايد صفر واسه تو شوخی کثيفه، مگه نه؟ -

  مشکی! 207 -

تو چرا عيِن اپديت واتس اپ ميمونی، هی نظرت عوض ميشه ولی محتوای  -

  به درد بخوری نداری؟

  خيلی مظلومانه و درمانده بعد يه آه غريبانه می گه: 

  ارزه خداوکيلی!اين واسه سر و کله زدن باهات نمینه ببين آخه کمتر از  -

  االن يعنی راضی شدی منو بگيری؟ -

خنده و يا خود خدااا صدای بم يه نفر چطوری از پشت گوشی انقدرررر می

  جذابههه؟!
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  آره ديگه مبارکه. -

  گه شب بيا سنگامونو وا بکنيم.بابام می -

  گه: ی بی مخ و میريدهشه به يه ديهو اون حالت لش و مظلوم تبديل می

کوبه تو سر آدم يه جور با آدم رفتار بابات سنگ بلده وا بکنه؟ سنگو می -

  کنه انگار قراره اونو بگيرم...می

گيره، انگار که اولين دوست پسرم تو دوران کذايی راهنماييم باشه، ام میخنده

  گم: خورن و میيه دور ناخونام تو دهنم چرخ می

گی همچينم بعيد نيست. به هر حال کم چيزی اينی که می از بابای من -

  خوره و يه شيشه عسل. نيست، روزی شيش تا موز می

  گه: کنه و بعد خيلی آروم میچند لحظه سکوت می

  اوکی! -

  درست حدس ميزنيد، به شعورش توهين شده! 

کنم و خواد بگه خداحافظ که هنوز کامل نگفته بين حرفش غافلگيرش میمی

  پرسم: نگران می

  آی؟ شب می -
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. پيچهگه " هوم" و بعد صداِی بوق آزاد تلفن توِی گوشی میخيلی کوتاه می

کنم کسی پيششه، اگه زنش باشه چی؟ يه طوری حرفو کوتاه کرد که حس می

  ضوع فکر نکردم؟چرا مِن احمق اصال به اين مو

  ماهليييی؟  -

آد و اينم دست کمی از باباجونش نداره و در رو تا ته صدای لوس بهزاد می

  زنه: کنه و داد میباز می

  سالمممم صبح بخير!  -

کشم و منم عيِن خودش و با اون لحن خوش آهنگ پتو رو روِی سرم می

  گم: می

  درد و بالااامممم، صبح نخيرررر! -

  جاست...فرزاد اين -

کنم و دونه بعدش محشر کبری به پا میگه چون میاينو خيلی مظلومانه می

يک، دو، هنوز سه رو نگفتم تو دلم که وسِط پذيرايی وايسادم و دارم غر 

  زنم: می

  کنه؟اين اينجا چه غلطی می -
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کنن و فرزاد با ديدِن من لبخند ی عزيزش سر بلند میبابام و خواهرزاده

گم " خفه شو" و بابا فقط يه اخم ريز بين خواد بگه سالم که میزنه و میمی

  زنم: کنه و من باز غر میابروهاش جا می

  اين چرا اينجاست بابا؟ -

بهزاد در حالی که جست و خيز کنان عين بزغاله های کوه الپ ميره سمت 

  گه: آشپزخونه می

  پشماش بره.شنيده خواستگار اومده واست، اومده يه سوز بده به  -

  کنه: فرزاد خيلی جدی اعتراض می

  نخيرممم من اومدم مامانيو ببينم، االن ديگه ميرسه.  -

  گم: انگشت وسطم رو نامحسوس الی  موهام ميبرم و همراه با دهن کجی می

اوال که مامانيت اگه بياد و تو اگه دوست داشته باشی ببينيش بايد بری  -

قعا اومدی بسوزی بری، بايد بهت بگم بسوز! فرودگاه دنبالش. دوما، اگه وا

امشب بله برونمه. سوما، اگه هدفت از دور من پلکيدن رسيدن به پوالی 

  رسی! بابامه اگه با بهزاد ازدواج کنی زودتر به نتيجه می

ره تو اتاقش و تو گرده میبهزاد همون مسير رو جست و خيزان داره برمی

  گه: همون حين می
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کنم از اين وام شوهر کنم به يه درست و حسابی شوهر مینه من اگه بخ -

  خوشم نمياد.

  گه: آد و يه صدايی تو سرم میصدای زنگ در می

  برخيز که شور محشر آمد... -

ی من، چون مامانی قراره گند بزنه به خدا نگهدار تمام لحظه های عاشقانه

  همه چی...!

 * * *  

مامانی قاطعانه گفت نه! ممکنه قرار بود حسنی فقط خودش بياد امشب که 

امون طاقت نياره و بره ديگه برنگرده. تا تنور داغه بچسبون و زير شکنجه

  بده بره...

ديد چشم هام پر اشکه که دلش واسم سوخت و با اون لحن کيوتش که فقط 

  دونم سه چهار تا نيشگون زيرش قايم کرده گفت:می

  باالخره هر پدر و ننه بزرگی آرزوی ديدن عروسی دخترشونو دارن!  -

و خالصه اين شد که فرزادم موند و نرفت و من تو اتاق در حال آماده شدنم. 

در اتاق رو بنا به مسائل امنيتی قفل کردم چون اگه مامانی بياد تو اتاق دونه 

  زنه!ی تيشرتامو آتيش میبه دونه
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گه اينا مناسب کنه و میای سرچهارراه تقسيمش میداره بين فقريا ورمی

گه خره و میره هفت هشتا بلوز با دامن چيندار میدختر نيست. بعدم می

  زيرش شلوار بپوش که خط شرتت معلوم نباشه!

حاال ولی در برابر من هر چی سنتيه، در برابر بابا پايه روال و هر چی که 

  ه و بايد شيطنت کنه. ميتونه رهاست! معتقده بابا هنوز جوون

  گه: شه و میيک، دو، سه... در اتاق کوبيده می

  ماملی؟ کجايی دختر؟  -

کنه ولی به شايان به ذکره که بگم اسمم رو هر بار به يه چيزی تبديل می

  گه آقابهزاد!بهزاد همواره می

کنم نفس نکشم و خيلی مشکوکانه باز زنم به مردن، سعی میخودم رو می

ی اره گير افتادم و با ترس خودم کنم وسط فيلم سه گانهه، حس میزندر می

  زنه: ده و داد میرو پشت تخت قايم کردم که بهزاد عزيزم نجاتم می

  آد. مامانی؟ بيا ببين کدوم کراوات به کتم می -

  مامانی غر ميزنه: 

 صد دفعه گفتم افسار نبند دور گردنت باز می گه بيا ببين کدوم دست خر و -

  ببندم. 

  به آزادی بيان، زيادی معتقده!
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  گه: چسبونه به در و میکشم سرشو میای که نفس راحت میدرست لحظه

  گردم!برمی -

شايد فکر کنيد که خب تعادل نداره و مشکل روانی و اينا داره، ولی بايد بگم 

  نه! کامال کامال سالمه ولی فيلم بازه.

شقانه هم نه، فيلمی که خيلی دوستش جم تی وی و فيلمای ابدوغ خياری و عا

  داره اررو اِ! 

ی خودش روِی اليور کراش داره و اگه ببينه کسی داره اين فيلم رو به گفته

  کنه!بينه خشتکش رو پرچم میمی

ترسم! از لو رفتن جلوِی خيلی يهويی يه اتفاق وسِط زندگيم افتاده، ازش می

ه ولم نکنه و هزار اتفاق ديگه ولی بابام. از اينکه حسن بچسبه بهم و بعد ديگ

  من عادت داشتم کل زندگيم رو تو هيجان بگذرونم! 

مثِل يه خواِب عجيب و مسخره است ولی خب به هر حال هر کسی برای بقا 

  کنه و منم واسه پوالم!تالش می

  يه امشب رو مثِل آدم لباس پوشيدم!

فقط پوستم رو  يه کت و شلوار طوسی رنگ و توربان آبی، آرايش نکردم و

دونم ممکنه مامانی جلوِی اونا صاف و صوف کردم و يه رژ زدم. چون می



70 | P a g e 
 

داد بزنه که " ماليدی؟ عيب نداره مادر قسمت توام اينه که با اين چيزا 

  خوشگل بشی! "

شی، فقط پول بيژن گه" با اينام خوشگل نمیکشه و میبعدم يه آه پرتاسف می

  دی! " بچمو هدر می

کشم و موندم چطوری حسنی خانوادش رو راضی کرده يه يق میيه نفس عم

  شبه بيان خواستگاری دختری که هيچ شناختی ازش ندارن! 

کنم و با سريع ترين حالت آد، قفل در رو آروم باز میصدای آيفون که می

  دوام سمِت آشپزخونه. ممکن می

  زنه: و مامانی داد می

  زاد! دشمن اومد، بيژن، بهزاد... فررررر -

  کنه. درست شنيدين! فررررزاد! عمدا ر رو اون قدر تکرار می

  گه " بفرماييد داخل" ده و میبهزاد آيفون رو جواب می

  گه:ايسته و رو به بابا میآد و جلوِی در میمامانی می

  حواستو جمع کن جلوِی اينا آبرومونو نبری!  -

رم تو پذيرايی شن و منم میی خواستگار من وارد خونه میو باالخره خانواده

  و در نهايت تعجب می بينم که فقط دوتا زن جوون همراهشن. 
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داره سمتش ولی با لحنی کامال با ی اول خيز برمیمامانی تو همين وحله

  پرسه: شخصيت می

  ننه بابا نداريد؟ -

گيره سمت من حسنی دسته گلش رو می گيره.و از اين تناقض خندمون می

  پرسه: زنه رو دستش و میکه مامانی می

  اللی پسرم؟ اگه اللی فقط سرتو تکون بده.  -

  گه: زنه با خنده میدخترای جوون که يکيشون کمسن تر می

  رسن. داره حاج خانوم، شهرستان تو روزای آينده خدمت می -

کنه و بره، يکم بو میبينيش میده و گل رو نزديک مامانی سر تکون می

  پرسه: می

  مصنوميه؟  -

  گه، غلط و اشتباه.مصنومی رو هم مثِل ماملی می

  بفرماييد بشينيد... -

گه و مامانی باالخره به خاطر گل روِی پسرکش، اجازه بهزاد اين رو می

  ده مهمونا وارد بشن و براِی من سواله که اين دوتا دختر کی هستن!می

  گه: کنه و میکنار بابا بشينم که مامانی اخم میخوام می
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کجا شما خانوم؟ ارتباط تصويری، چشمی، کالمی تا قبل عقد و عروسی  -

  ممنوعه! 

  گه: بابا اعتراض می کنه و مامانی می

حرف نباشه اعتراض وارد نيست؛ اومديم و اينا خل بازيای دختره رو   -

  دی؟ ی اين دختر رو میت بستهديدن و پشيمون گذاشتن رفتن. تو جواب بخ

  گه: زنن زير خنده و مامانی میاون دوتا دختر می

  درد! سنگين رنگين باشيد زشته جلو دوتا جوون عزب.  -

کشه که کنارش بشينم و بهزاد سر تا حواسش پرت شده، بابا آستينم رو می

 جا به جا می شه و مشخصه که از اين لفظ خوشش اومده و مامانی کف دست

  گه: کوبه و رو به باباِی مظلومم میهاش را به هم می

  بسم هللا آقا بيژن.  -

کنه و در حالی که نگاهش روِی دخترا آقا بيژن انگشت هاش رو چفت هم می

  گه: زنه خيلی جدی میچرخ می

  خب تعريف کن آقای حسنی!  -

  گه: کنه و میحسن صداش رو صاف می

  ی نداره... حسِن خالی!  -
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  گه: ده و همراه با دهن کجی مینی دست به سينه به پشتی مبل تکيه میماما

  خبه حاال توام يه دونه ر داره ی نداره انگار عباس بوعذاره!  - 

ره و رو به اتاق خندن و اين دفعه مامانی فقط چشم غره میبازم دختر ها می

  زنه: بهزاد داد می

  گيره مادر! فرزاد بيا ببين کدوم يکی از اين خيره سرا چشمتو می -

کمدی دارک! اگر قرار باشه فيلمی بر مبنای زندگِی سگی من بسازن بدون 

  پرسه: ره واسه چک بعدی و میکنه و میشک ژانرش همينه. بابا اخم می

  بعد از ازدواجتم قراره آويزون شرکت من بمونی؟  -

کنه که انگار عمر بهش برخورده و يه طوری رفتار میحسن که خيلی جدی 

  گه:و جوونيش رو پاِی اون شرکت الکی ريخته خيلی جدی و اخمو می

  کنم جناب! من اونجا کار می -

  گه: زنه و در حالی که انگشت شصتش رو باال گرفته میمامانی لبخند می

  اليک، خيلی با جذبه بودی...  -

  پرسه: میکنه سمِت دخترا و رو می

  اينا کين؟  -
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کنه واسه راند بعدی و وقتی حسنی داره توضيح بابا کنف شده و داره گرم می

ده که مامان باباش شيرازن و راهشون دوره و نتونستن تو اين تايم کوتاه می

هاش رو براِی اشم اينجا نبوده، مجبور شده دخترعمهبيان و از اين طرف عمه

  که سوال بعدی رو بپرسه:  رهمراسم بياره و بابا می

  خونه، ماشين، درآمد؟ توضيح تک کلمه ای بده فقط! -

حسن که ديگه عصبی شده ولی در تالشه به خاطر عروسِک جديدش خودش 

  گه: رو کنترل کنه می

  شت؛ خصومت شخصی!  -

  گه: جوِا و میی لبش رو میبابا گوشه

  دختر من تو پر قو بزرگ شده!  -

  گم: گيرم و میانتقام تموم سگ گفتنای بابا رو تو يه جمله ازش می

دی، منو بابا خواستگاری بهزاد نيومدن که شما اطالعات غلط می -

  خوان!می

  گه: ده و میی تاسف تکون میبابا سری به نشونه

  گه اين حيوون خونگيمونه تو طويله بزرگش کرديم.آره راست می -
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شم که برای بار هزارم ياد  هوا و جوری کنف میره رویِ جوری مجلس می

  گيرم با بابا کل کل نکنم. می

کنه به وجودش کنه و افتخار میمامانی که با عشق و عالقه به پسرش نگاه می

  زنه: رو به من تشر می

  پاشو چايی بيار مادر. -

شم کنه. از روِی مبل بلند میچه عجيب که از لفظ مادر واسه من استفاده می

کنه آد و شروع میافتم سمِت آشپزخونه که فرزاد از اتاق بيرون میو راه می

به احوالپرسی. فکر کنم بعدش حتما کنار مامانی بشينه و مامانی براش ميوه 

  پوست بگيره. 

کنم، استکان، قوری، قندون و خب به سماور و بساطی که دورشه نگاه می

  نم! دونم چطوری بايد چايی دم کمنی که نمی

دارم و بايد حتما چايی خشک بريزم توش، کنم و قوری رو برمینيت می

کنم تا پر بشه و تا پر شدنش استکان ها رو توِی سينی شير سماور رو باز می

  چينم. می

شدم با ی شوهر کردن اين ميشه پا میدونستم نتيجهخدا به سر شاهده اگه می

  کردم.رفتم و ناز نمیبابام می

  ماهلی مردی؟  -
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شه و خب مرسی از خودم که شه و قوری داره سرريز میحواسم پرت می

  دستم سوخت.

ذارم و چرا مردم به حينی دستم رو فوت ميکنم، قوری رو روِی سماور می

تکنولوژی ايمان نميارن؟ چرا ما نبايد به جای اين سماور سليطه وحشی با 

  نه: زچای ساز کار کنيم؟! مامانی باز غر می

  آ ببين مرده، ماهلی؟ -

  جيغ ميکشم: 

  آم ديگه.االن می -

برم و هر دقيقه و باالخره با هر جون کندنی که هست، سينی چايی رو می

شم که اينا منو از تو جوب پيدا کردن چون بابام خيلی جدی مطمئن تر می

  گه: می

  شست پات نره تو چشمت. -

خندن و من با بدبختی فرزاد میو پشت بندش دخترا به عالوه ی بهزاد و 

  زنه: سعی در کنترل کردن سينی توِی دستام دارم و مامانی زير لب غر می

  جونش دراومد، بيا ديگه! -

  گه: ی سوار بر اسب سفيدم میو باالخره شواليه
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  چايی نياورده عزيزن ايشون. -

  گه: شم و مامانی رو به حسنی جذابم میبا لبخند گرم بهش خيره می

  گن اللی!تو حرف نزنی نمی -

ديکتاتوری؟ کره شمالی؟ اينجا يه سر و گردن از اونجا باالتره. اگه رهبر 

گن بايد گه وقتی منو ديدين بايد گريه کنيد، مامانی و بابام میکره شمالی می

سرتونو بذاريد زمين بميريد. باالخره با هر جون کندنی که هست، چايی رو 

  گه: رو به حسنی میکنم و بابام تعارف می

  اصل پيليز.  -

  گه: آد و میو باالخره به اذن خدای رحمان و رحيم فرزاد به حرف می

  اصل که کوتاهه دايی، بايد بيوگرافی بده. -

  ره! کنه و قربون صدقه پسر احمقش میمامانی با عشق نگاهش می

  حسنی که ديگه خسته و کالفه شده با حرص می گه: 

دونيد! پولمم دونم چند سال سن... شغلمو که میبيست و نمی حسن داورپناه، -

خرم براش! سابقه کيفری، مريضی و هيچ کوفت زياده خونه ماشين می

  ای ندارم! ديگه بايد چی بگم؟ديگه
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توقع دارم بابا پاشه کله اش رو کنه تو توالت فرنگی ولی خب انگار از جنم 

  گه: اش خوشش اومده و میو جربزه

سه، همين که پولداری قهر نکنه بياد وردل من کافيه، پاشيد بريد خب ب -

  حرف بزنيد تموم شه بره کارش.

  

  فصل دوم : " جنگ جنگ تا پيروزی " 

کنه و نفس کش گيره يهو قاطی میمامانی که خون جلوِی چشماش رو می

  گه: طوری می

  کجا برن؟ تنها؟  -

  گه: کنه و میبهزاد دست باال می

  رم باهاشون. تنها نه، منم می -

ی جذاب و مهيج ما نگاه و اون دوتا دختر با برگ و بار ريخته به خانواده

  کنن. کنن و تو گوش هم پچ پچ میمی

افتيم سمِت اتاق من و شه و بعد من و بعد حسنی. راه میاول بهزاد پا می

  گه: کشه و میبهزاد قبل از اينکه ما وارد اتاق بشيم روِی تختم دراز می

  با خودتون ور بريد وقت تلف شه پنج دقيقه ديگه بريم بيرون.  -
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کشه و من با حرص در حالی خيلی بی تعارف حسنی هم کنار بهزاد دراز می

  کنم تن صدام رو کنترل کنم ميگم: که تالش می

  بريد پايين ببينم.  -

نه و کحسنی بی توجه به اعتراض من دست هاش رو زير سرش قالب می

  گه: می

  خری؟ ماشينمو کی می -

  گه: کنه و میبهزاد تعجب می

  خوای واسش ماشين بخری؟ می -

کنم و ترسم و اخم میی خودمم میانقدر مامانی فالگوش وايساده که از سايه

  گم: دم. بعد آروم میانگشتم رو روِی بينيم فشار می

دش کنم بايد بهش زيرلفظی هيس، صداتونو بياريد پايين. آره اگه قراره عق -

  بدم ديگه! 

  گه: شينه و میحسنی يهو سرجاش می

  گيرما گفته باشم. عقد کدومه؟ عقد چيه؟ من تو رو نمی -

  گم:کنم و میدهن کجی می

  دونی واسه چی اينجايی و اين قدر روت زياده!خوبه خودتم می -
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  کنه! یبينم تا نوه هاشو نبينه ولتون نمولی بابايی که من می -

کنم! من با اين نوه پره و وحشت زده به حسنی نگاه میرنگ از رخم می

درست کنم؟! اگه بهزاد راست بگه و بابام ولم نکنه چی؟ اگه کال ديگه نره؟ 

کنه بيرون که! تازه مامانی ام اگه گند اين ماجرا در بياد که از خونه پرتم می

کنم که حسنی با آرنج تيام فکر میپزه... دارم به بدبخبرام حلوای طعم دار می

  زنه: زنه تو شيکم بهزاد و غر میمی

  مادر بچه های من يه خانم نجيب و سر به زيره، نه اين دريده... -

  تو بچه داری؟؟ -

زنم. حسنی که پرسه و من تا جواب نده پلک نمیاين رو بهزاد با تعجب می

  گه: یکنه و با غيظ محس بازجويی بهش دست داده اخم می

  ام. نخير االن ندارم. االن باکره -

گيريم زنيم زير خنده و در حالی که تخت رو گاز میبهزاد و من يهو می

  شه! کنه و وارد اتاق میمامانی در رو به ضرب باز می

هاش، کنم سليطهاتون میی سپر شده و استايِل االن پارهاون اخم، اون سينه

کشيم و مامانی بياد و بشينه روِی صندلی شه زيپ دهنامون رو بباعث می

  ميز آرايش من و بگه: 
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. نردبون دزدا، از اين خيره سر بپرس چه رنگيو دوست هر و کر بسه -

  داری؟ 

من عين نديده ها با شوق بی مثال از اينکه باالخره يکی پيدا  شده که عقايدمو 

  گم: بپرسه سريع می

  بنفش.  -

  گه: مامانی با اخم می

  دهنتو ببست بذار ازت بپرسه.  -

کنه و من اين بار  با هيجان بيشتری  حسنی حرف مامانی رو تکرار می

  گم: می

  آبی!  -

  شه: حسنی معترض می

  االن گفتی بنفش که.  -

  گه: مامانی می

اسکله ولش کن. سوال بعدی، دختر ازش بپرس که فيلم مورد عالقه اش  -

  چيه؟

  گه: کنه جواب بده، مامانی میحسنی که دهن باز می
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  اررو! تنها فيلمی که اجازه داری دوستش داشته باشی همينه.  -

رسه و قبل آد و باالخره بابا به دادمون میحسن طفلک داره اشکش در می

  گه:از اينکه مامانی سوال بعدی رو بپرسه می

  پاشيد بيايد مهمونا تنهان زشته. -

انی دواِ سمِت در. مامشه و میميگ و يه چيزی فراتر از آن پا میعيِن ميگ 

شه با لحن ترسناکی حينی که پشِت سرش دست به کمر از اتاق خارج می

  گه: می

  يه بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، آخر تو مشتی ملخک!  -

 شينه چفت بابام و ببين مامانی چقدر بهش فشار آوردهره میو حسنی ديگه می

  ده! که بابام رو ترجيح می

  توپه که: ده و بهش میبابام ولی به اين بدبخت پناه نمی

  شينی؟ پاشيد بريد خونتون فردا با حلقه بيايد. کجا می -

  گه: پره و میتوقع دارم ناراحت بشه ولی عين فنر از جا می

  شب خوبی داشته باشيد خداحافظ. ترانه و مرانه پاشيد بريم.  -

  گم: می با تعجب

  مرانه؟  -
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  گه: شه میکه دختر کوچولوتر حينی که از جاش بلند می

رن و منم بعد زنه! باالخره میترنمم، اين بيشعور اينطوری صدام می -

شورم و ميرم که روِی تخت عزيزم عوض کردِن لباسام صورتم رو می

جيغ بزنم خوام ريزه، میبخوابم اما فرزاد رو روِی تختم ميبينم و برگام می

  گه: که مامانی می

کنه بخواد کار خاک بيخود داد و هوار راه ننداز کسی تو رو آدم حساب نمی -

  بر سری باهات کنه. 

تونه انقدر صريح باشه که يکی به من بگه چرا انقدر رکه؟ چطور يه آدم می

  آبروت رو در آن واحد پرچم کنه؟ 

اون چرک لوس بچه ننه و  اندازه روالحاف زيبای خوشگل يونيکورنمو می

  گه: می

گيره تونه رو کاناپه بخوابه کمرش درد میکنی؟ نمیها؟ چيه؟ نگاه می -

  بچم؟ 

  گم: مظلومانه، يتيمانه و غريبانه می

  من کجا بخوابم مامانی؟  -

  گه: ذاره میوقتی داره اتاق زيبام رو واسه اين هيوالی الل تنها می

  بيا پيش من بخواب. -
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ی سرسام گرفتنه! فلذا، الحافم رو از روِی اين مامانی خوابيدن به منزلهپيش 

رم تو کشم و يکی از بالش هام رو ميزنم زير بغلم و مینره خر محکم می

گه بيا اينجا در آغوش من تک دخترم؟ کنيد بابام میاتاق بابام آيا فکر می

امنيت جانی داشته گيره که فقط بذاره تو اتاقش خير! خداوکيلی صد تومن می

  باشم!

بندم و امروز هم و باالخره وقتی کِف اتاق بابا دراز کشيدم، چشمام رو می

  شه! تموم می

  اما خب هنوز پلکم روِی هم نرفته که خرمگس معرکه پيامک فرستاده: 

  ماشينم؟ -

ی جر و بحث با اين نديده رو آد حوصلهدم، به خدا خوابم میجوابش رو نمی

  فرسته: اره پيام میندارم. دوب

  من ازت يه ماهلی کوچولو باردارم!  -

  گيره، ديوانه! ام میخنده

ی تو شکمش هم تاثيری روِی ولی خب بايد بگم اون قدر سنگدلم که حتی بچه

  کنم...خوابم نداره و گوشيم رو خاموش می

 * * *  

  هموطن سالاااامممم. -
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پرم و مثِل ره و يهو از جا مییبه چشم خويشتن می بينم که جونم از تنم در م

  شده. گم چیبرق گرفته ها می

و االن بايد توضيح بدم که در دوران حاکميت بابام و ننش چه بالهايی که 

  سر من نياوردن! 

راديو رو با صداِی زياد باالِی سر من گذاشته و خودش پشتش رو کرده بهم 

  و ايرپادی که تو گوشش گذاشته قاتل روح منه. 

ام راديو رو که همچنان در حال زر زدنه بکوبم تو ديوار ولی از ميخو

کنم. ايرپادش گيره فقط با حرص خاموشش میاونجايی که پولش رو ازم می

  گم: زنم و میرو از گوشش در ميارم و خودش رو زده به خواب. نيشخند می

  انداختمش تو ليوان دندون مصنوعيت.  -

  گرده سر جاش!زنه و برمیيرون میپره که قلبش از دهنش بجوری می

  گم: ذارم و میبا حفظ همون نيشخند ايرپاد رو روِی ميز کنار تختش می

  شوخی کردم.  -

  دم: اندازم و ادامه میشونه باال می

  چيزی که عوض داره گله نداره.  -

  زنه: و در کمال تعجب می بينم که داد می
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  ماماااااااان؟  -

   و الفرار!

ی سحرخيز مامان کنم که دردونهاتاق خودم و خداروشکر میپرم تو می

کنم و بايد برم بيرون حلقه بخرم که زودتر کلک اين رفته. لباس عوض می

کنم باالی چهل تا ماجرا کنده بشه و درست وقتی که گوشيم رو روشن می

ميس کال دارم از طرِف حسنی و فقط بايد مضمون پيام هاش رو ديد " دزد 

خور" ، " از گلوت نره پايين"، " من راضی نيستم." ، "  مال مردم

اختالسگر" و همين قدر کافيه واسه دونستن اينکه چقدر هوچی و سليطه 

  است!

  گه : زنم و قبل از اينکه بگم الو میبهش زنگ می

خوبه که جواب دادی وگرنه ميخواستم با مامور بيام دم خونتون مال مردم  -

  خور! 

  گم: دم و برای تمدد اعصاب میشقيقه هام رو با دست فشار می

  تموم شد؟ تاثير گذار بود! -

  گه: زنه و میعيِن دخترا جيغ می

  شه؟! جواب منو بده ماشينم چی می -
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کنه اما خب راضی کردن اين با اينکه ملخ ته جيب و کارتم جست و خيز می

  گم: روانی کار سختيه و می

  خريم. می ريمامروز می -

شه برميگرده به همون لحن مردونه و صدای بم و خيالش که راحت می

  گه: می

  کی بيام؟  -

پرم تا بتونم بپوشمش در حالی که يه دستی شلوارم رو گرفتم و باال و پايين می

  گم: می

خوام بزنم بيرون االن. هر وقت دوست داشتی هر خونمون امن نيست می -

  جا که خواستی...

  گه: حرفم میبين 

  آم دنبالت. می -

  شی؟ دور نيستی؟ اذيت نمی -

  پشت درم.  -

ذاشتی تو دامن من؟ خوبه عاشقش نيستم خدايا دقيقا بايد يکی از بابام بدتر می

  زدم به زندگيم!و نميخوام جدی باهاش ازدواج کنم وگرنه رسما داشتم گند می



88 | P a g e 
 

م زنکنم و از خونه میمی با آهی عميق، نهايت تاسف و تاثر تن لشم رو جمع

شه مودم عوض بيرون و بله. جلوِی دره اونم با موتور که انصافا باعث می

  بشه و با نيش باز زل بزنم بهش و بگم: 

  موتور؟  -

  گه: ده و با يه لبخند جذاِب زيبا میسر تکون می

  موتور!  -

راشی تونه جزو هزاران کزنه میکنم بعضی وقتا که لبخند میاعتراف می

کنن باشه و خيلی از وقت ها قاتل سلول های که تو قلبم جست و خيز می

  خاکستری مغزم!

  گه: شه و من با شوقی بی نهايت ميخوام ترکش بشينم که با خنده میسوار می

  کجا؟ هل بده روشن شه! -

  کشه که فوران کنم و سرش جيغ بزنم: فقط چند ثانيه طول می

  ببره. مرده شور همه چيتو با هم -

  کنه: عين يه دختر باهام دعوا می

  ی ايکبيری!خودتو ببره افاده -
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دم و به هر حال که نه راه کشه! هلش میولش کنی پياده ميشه موهامم می

پس دارم نه راه پيش. اگه بهش بگم نه، يا از دست بره مامانی همين بعد از 

  کنه. ظهر سفره عقد من و فرزاد رو پهن می

  گه: دم با خنده میومتر که دارم مثل اسب هل میبعد از يکی د

  وای يادم رفت استارت بزنم.  -

کنم که تو اولين فرصت بايد اين رو سرچ کنم" راه های و من به اين فکر می

  مردِن آسان".

شم. قربون دم و خبرمرگش باالخره روشن می.شه. سوار میدوباره هل می

کنم و کردم تو مخ تر از مامانيم رو زمين پيدا نمیخدا برم هميشه فکر می

  االن ترکش نشستم. 

از اونجايی که موتوره از اين جديدايه و چاله چوله زياد داره، مجبورم بچسبم 

  ولی به کتفم. بهش و خب اين وضعيت معذب کننده است

شم روِی کمرش و از ده، طوری که پرت میمردِک کرمو يه گاز محکم می

  کنم. ترس دست هام رو دور کمرش حلقه می

ی رضايت بخش روِی نيمرخش برميگرده سمتم و می بينم که يه لبخنِد گنده

  لباشه!
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برم از اين مسير و سکوت کامال ناخواسته، بدون اينکه خودم بخوام لذت می

کنم و در حالی که صورتم کنم، بحث نمیاس و کل کل نمیکنم! دهنم بستهمی

کنم که خب کنم و به اين فکر میاش تکيه دادم دارم زندگی میرو به شونه

ستفاده ميکنم که خوام؟! يه دروغی گفتم، دارم ازش امن از زندگيم چی می

  بابا بره و بعدش چی؟ 

رسيم و خواد بيدار شه میی وجدانم و میخوره به کلههمچين که باد می

  گه: می

  ی پت و پهنم شدی...ی سر شونهمی بينم که شيفته -

  گم: پياده ميشم و در همون حال با نيشخند می

  بيا پايين بابا مارمولک. -

ايه که ميذاره عملی تالفی کنه و عقده بهش برنخورد؟ خورد! ولی انقدر

منتظرم که به يه طريقی دهنم رو برام سرويس بکنه که زهرش و بريزه و 

  خالی شه.

  گه: جلوِی يه طالفروشی نگه داشته و می

  آشنامه.  -

  گم: ذاره و میموتورش رو روِی جک می

  خوام. من بازار می -
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  گه: کنه میاش میهکنه و در حالی که داره شيش قفلدهن کجی می

  خری؟خوام ، میمنم پرشيا می -

درسته که به سنگ پاِی ميد اين قزوين گفته زکی ولی حرفش منطقيه و منم 

  شم.اندازم پايين و پشت سرش وارد مغازه میعين بچه آدم سرمو می

گه که برامون با آقاِی ميانسال زيبايی که اونجاست حال و احوال می کنه و می

ش رو بياره. و منم که عين برج زهرمار اونجا وايسادم و دارم مقابله حلقه ها

  گه: کنم. آقاعه رو به حسنی میکنم سالم میبه مثل می

  رفتی قاطی مرغا حسن؟  -

  گه: حسن می

  نه حاجی... -

  گم: و من همون لحظه می

  بله.  -

افته راه میای که از من بعيده کنه. لبخند خانمانهگرده سمتم و اخم میبرمی

روِی لبم و يه موجوداتی تو قسمت تحتانی بدنم داد ميزنن هورا وقت کرم 

  ريختنه و می گم: 

  من نامزدشونم. -
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خواد حاجی بفهمه زن داره؟ شه، حاجی کراششه؟ نمیاخمش غليظ تر می

  خواد منو نگيره و حاجيو بگيره؟ يعنی می

  گه: کنه دويست مدل انگشتر می چينه روِی پيشخوان و میديگه آقاعه ول نمی

  عروس خانم بفرماييد.  -

افته عروس خانم عيِن عروس مرده که کرم از چشماش می زنه بيرون راه می

  گه: سمِت پيشخوان و رو به حسن می

  کنيد؟آقا حسنی کدومو انتخاب می -

کنم و همون لحظه کرم هامو زايمان می کنه کهآقا حسنی يه جوری نگام می

  نيشخندم رو جمع. 

دونم از اين در که برم دونم میشه! میفکش از سر حرص يه جا بند نمی

ی پر بيرون از عرض و درز پاره و پوره و جر واجرم اما خب ديدِن قيافه

  کنه که روانی تر از اين بشم و بگم: اخمش تحريکم می

  فرستيم عمو. واستون کارت دعوت می -

کنه و من با صدای حسن با چشم هاِی درشت شده از فرط تعجب نگاهم می

  گم:ظريف و پر عشوه می

  نه عزيزم؟  -
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کشه و من لبخند زنان سنگين گيره و نفس عميق میلبش رو با حرص گاز می

کنم که بهونه دست مامانی ندم و باالخره ی ممکن رو انتخاب میترين حلقه

زنيم و حسنی عصبيه و هيچی خت پولش از مغازه بيرون میبعد از پردا

  گه. نمی

کنم و وقتی قفل موتورش رو وا ميکنه و دست می برم حقيقتا دارم خوف می

  گه: سمتش که هلش بدم با تشر می

  کجا؟ برو دنبال بازيت.  -

بر ميخوره بهم ولی خب انگار جديه و داليلی داره واسه اين برق زدنش و 

  گم: ص در حالی که سعی دارم سرش جيغ نزنم میمن با حر

  قرار بود بريم ماشينو بخريم واست همبازی! -

گه که فکر کنم شايد معنی ريزه و زيرلب يه چيزی میاش رو بهم میقيافه

  گه: کشه و میبرو بابا يا همچين چيزی بده. بعد نفس عميق می

  ی بيمار لوس! فعال حوصلتو ندارم، دختربچه -

کنم و خب اون قدر احمق نيستم که نفهمم دم. فقط نگاهش میبش رو نمیجوا

  کنم. آرم و همچنان نگاه میماجرا چيه ولی به روِی خودم نمی

  زنه: است و سرم داد میده. انگار کالفهسرش رو به طرفين تکون می

  واسه چی بهش گفتی؟ ميدونی چه گندی زدی؟ -
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  دونم. بله! می

کرد که اين کار رو انجام بدم و خب از ولی يه بخشی از وجودم وادارم می

  اون بخِش احمق متنفرم. 

  گه به خواه...ره میاالن می -

ذارم و نديده از خواهر رم. اون و با لحِن درمونده اش تنها میبين حرفش می

  زنه: شم. داد میاين حاجِی متنفر و منزجر می

  کجا؟  -

  زنه: باز داد میدم! جواب نمی

  با توام کجا می ری؟  -

  زنم: گردم سمتش و من هم مثل خودش داد میبرمی

  ی لوسم که حوصلمو نداری! خودت گفتی من يه دختر بچه -

  گه: ده و میسرتکون می

  آره همينه! برو افرين... -

جواب من اين نيست، هست؟ يا خب من توقعات اشتباهی دارم که زيادن؟! 

شه و فقط منم که رم سر جام و اون با يه استارت موتورش روشن میوا می

کنم و فکر کردم شبيهيم! ام؟ من که فقط مثِل خودش رفتار میبيمار و بچه



95 | P a g e 
 

اونم بچه و  فکر کردم باالخره يه ديوونه مثِل خودم پيدا کردم و حتی از نظر

  احمقم. 

دونم اين جهنم افتم سمِت خيابون اصلی تا تاکسی بگيرم و حتی نمیراه می

  دره کجاست!

ی بچه بودن بهتر از اينه که مثل اون نردبون دزدا ادای عاقله مردا يه ديوونه

  رو در بيارم! 

  زنم: وسط خيابون جيغ می

  الهی بميری!  -

کنه و من خيره ميشم ميشه چپکی نگام میآم هر عابری که رد و به خودم می

  به نوِک کفشم که رو زمين ضرب گرفته و چرا حالم بده دقيقا؟

از حکمت خدا دستم رو واسه هر تاکسی و هر موجود چرخداری باال می 

کشم که شه و مجبورم اسنپ بگيرم. گوشيم رو از جيبم بيرون میبرم رد می

  شه. جلوم ظاهر می

  دو قورت و نيمشم باقيه! ی رو کنده مرتيکه

کنم يه جور اخم کرده که انگار من دنبال و آويزون اينم و يکم که فکر می

  می بينم حق داره اينطوری فکر کنه و دقيقا من آويزون اينم. 

  سوارشو!  -
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ايه که شم" چون اين مردک انقدر عقدهگم " نمیکنم ولی نمیدهن کجی می

گه " اوکی بای ". بعد اون وقت ديگه ه و میدارذاره و نه برمیفوری نه می

  من بدو و آهو بدو! 

  گه: رم و میبا گوشيم ور می

  رم. سوار نشی می -

  زنم: کنم و سرش جيغ میسر بلند می

تو اومدی که بری! االنم که اينجايی الکی وايسادی بهت نگن وای چه آدم  -

تو اين گورستون بدی بچه رو ول کرد وسط خيابون حاال اگه سگ بخورش 

  گن به مرام و معرفتم ای بخت سياه! دونه کجاست چی میکه حتی نمی

اش و در حالی که ی گونهکنه به ديوارهزبونش از فرط کالفگی حمله می

  گه: کنه میداره از داخل لپشو سوراخ می

  گم، نرو تو مخم ماه! سوار شو بهت می -

  چرا؟! اين االن اسم منو مخفف کرد؟ پسرخاله شد

ميخوام سوار شم حسن! ولی تو بی ادبی حسن! ولی تو گاوی حسن! ولی  -

  تو بی شعوری حسن! ولی تو عقده داری حسن! ولی تو...
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کنه و منو ميکشه سمِت در حال زر زر بی توقفم که دستش رو دراز می

خودش. يه جور تشر ميزنه که خدا به سر شاهده مامانی ام اينجا باشه از 

  کنه. رو خيس میترس خودش 

  سوار شو!  -

  گم: گيرم و میحينی که سوار ميشم باز از سر می

باشه حسن، بچه زدن نداره حسن، چرا انقدر با من بدی حسن؟ خواهر  -

  حاجی خوشگله حسن؟ 

کنه با ده و فکر میکه يک هو عين گاو رم کرده استارت ميزنه و گاز می

کنم ببينم م اون پشت رو وجب میچسبيدن بهش دهنم رو می بندم؟ خير! دار

گنجايش اين رو داره که وقتی با هم ندار شديم بهش ضربه بزنم و بگم اين 

  باسن مال کيه يا نه!

  بشين بچه.  -

ام که خوام سرم رو بکنم تو يقهاِ ينی فهميد؟ شرمنده گشتم واقعا به خدا! می

  گه: می

  افتيم ميترکيم. انقدر موتورو تاب نده می -

اوکی! پس نفهميده چه نيت و قصد شومی دارم. بميرم واسه مظلوميت و در 

  همون حين مرده شور ريخت نحس و گندت رو با هم ببره!
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  شينم و داد ميزنم: سر جام ثابت می

ريم کجا حسن؟ منو می بری خونمون حسن؟ يا شايدم ميريم نمايشگاه می -

  حسن؟

  ميگه:  چرخونه وکالفه يک ميلی متر نگاهش رو می

طِی اين همه سال که عمر کردم قد االن از اسمم بدم نيومده بود. دَريدی  -

  منو، پاره کردی! نمودی! 

  خوای داد بزنم بگم اسم من حسنه آی ملت بلکم ولم کنی؟می

ی شرمه. ببخشيد که با همچين آدمايی نشست و برخواست تاسف آوره! مايه

  کنم. می

منم تو زندگيم آدم به بيشعوری تو نديدم حسن! آدم مگه از اسمش خجالت  -

کشه؟ اسمته ديگه عار که نيست، دلتم بخواد! پهلوون حسن يزدانی ام می

  حسنه کراش يه ملته، تو چی؟ 

  بنديش؟ ببندم يا می -

  می بندم.  -

ه گه و من هم از اونجايی که خيلی منطقی و مبادی آدابم، بخب راست می

  گه: ذارم و میام کنه احترام میخواسته اش قبل از اينکه پياده
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  جايی سراغ داری؟  -

  گم: شوکه زده می

  مکان؟ برو خجالت بکش کثافت!  -

  زنم: دم حرف بزنه و باز جيغ میامون نمی

  خيلی بی تربيتی!  -

  زنه: ی پوکش که داد میزنم پس کلهدارم پس گردنی می

  روانی! گمنمايشگاهو می -

ريزنن توِی اين وضعيت رو سر آب سرد میمونن و دست هام روِی هوا می

آدم يا آب داغ؟! همون حين بايد يه چراغ قرمزم جلومون سبز بشه و وايسيم! 

آد؟ صداِی يه دسته ديدين تو فيلما تو اين جور مواقع صداِی غارغار کالغ می

از کرده هاش پشيمون  شنوم ولی يه سامورايی هيچ وقتکالغ رو دارم می

  شه حتی به غلط! نمی

  گم:کنم و میاز اين رو خيلی زيرکانه رفتار می

ريم. خودت انتخاب گه لو مینه، يعنی اگه آشنا باشه دهن لقه به بابام می -

  کن! 

  گه: زير لب می
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  خفه شو! -

انداختم ته غار خرس حق داره به خدا! من بودم همچين موجودی رو می

  بخوردش! 

  خواهر حاجی خوشگله؟  -

  هم خوشگله هم خانمه!  -

  گم: زنم و میتوقع نداشتم جوابم رو بده! ناخودآگاه پوزخند می

  آها پس يعنی بچه نيست؟  -

و من هم با  افتهشه و راه میده و همون موقع چراغ سبز میجوابم رو نمی

گيرم خواهر حاجی به صورت فرضی ميجنگم و انگشت وسطم رو می

گم" به کوری چشمات که اين بال رو تا بابام به غالمی من نگيره سمتش و می

  کنه، حاال به کتفم که تو خانمی و خوشگلی عجوزه! " ولش نمی

  دوست داری؟ منو  -

به حق چيزای نديده! من اون همه داف بلند و کوتاه و مايه دار و ول کنم 

  عاشق اين برج ميالد بشم؟! 

  بينی؟خودت يه نگاه به خودت بنداز ببين دليلی واسه عشق و عالقه می -

  گه: با خنده بلند می
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  نه خداييش! -

رنگِی سيکس خب پس از من توقعات بيجا نداشته باش، من فرزاد چشم  -

  پک دارو دوست نداشتم چون زياد حرف ميزد. 

  گه: ده و با حرص میسر تکون می

اوکی رواله، نه اينکه ميخوام خواهرحاجيو بگيرم؛ گفتم يه وقت شکست  -

  عشقی نخوری مديونيش بمونه گردن من! 

  گم: کنم و میاش میخندم، طوری که بفهمه دارم مسخرهمی

  ذاره رو دوشت يا نه. جنازه خواهرشو می حاال اول ببين حاجی -

گما! چون هر لحظه ممکنه تک با ترس و لرز چرت و پرت هام رو می

گذره ولی خب خدا روشکر اين دفعه به خير می چرخ بزنه و پرتم کنه پايين

  گه: و خيلی نرم و لطيف می

  آره واقعا. -

  خداوکيلی که دلم براش سوخت! 

داره. البته که غون با يه سر و وضع ترکيده نگه میجلوِی در يه نمايشگاه دا

  آد نمايشگاه باشه فقط اون باال تابلو زدن. بهش نمی

  آپاراتيه؟  -
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  گه: با خنده می

  نه، کله پزيه. پياده شو.  -

پرم پايين و دروغه اگه بگم هميشه عاشق موتورسواری بودم و هيچکس می

  واقعا بهم خوش گذشته. نبوده که به عاليقم توجه کنه و خب امروز

  پول مول آوردی؟ خيتمون نکنی جلو مردم ما آبرو داريم. -

افتم داخل کله پزِی مشابه به نمايشگاه و زيرلب کنم و راه میدهن کجی می

  گم: می

  آخه نه اينکه من يه سليطه بی آبروام.  -

شه ام و خم میذاره رو شونهکنه، دستش رو میموتورشو که قفل و بند می

  گه: تو صورتم نگاه ميکنه و می

  چيزی جز اينه مگه؟  -

  مرتيکه کالش کال اومده ضربان قلب منو ببره باال، نه؟

، انگار اومده شيم و حسنی میوارد نمايشگاه شبيه به کله پزی می گه يا

  خونه مردم! 

خوره يه مرِد مسن باشه با صداِی خشدارش اهيه، که به صداش مینمايشگ

  گه: از اون سوراخِ باالِی سقف که مثِل اتاق استراحت نونواييه می
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  آم.بفرما، دست به چيزی نزن حسن االن می -

ذاره سرجاش يعنی روِی ميز و من خنده و دفتردستِک مرده رو میحسن می

  گم: آروم می

  ری بايد بهت بگن بشين نکن. مونی، هر جا میعيِن رالف خرابکار می -

  گه: سر تکون ميده و با خنده می

  ها تو خوبی. -

ده تا بياد. ی عمر نوح و صبر ايوب طولش میخالصه که مرده به اندازه

آد که يه ماشين رو قولنامه کنه و به هر حال من به همچنان جونش در می

و کاری که خواسته رو انجام دادم. اينکه اون به قولش عمل  کنمقولم عمل می

ذارم پاِی وجدان خودش و به هر حال چيزی ام نمونده تا کنه يا نه رو می

  شه. پايان اين دراما و از االن دلم واسه اين دو سه روز جنگ و جدل تنگ می

ر شه، حسنی قولنامه به دست از کله پزی، نونوايی يا هکارمون تموم می

شه و من بعد از اينکه کارت کشيدم. البته که دار و ندارم ته چی، خارج می

کنم. ميشه اسمش رو همون کارته و خب اين هزينه رو واسه استقاللم می

  بزرگ شدن گذاشت؟

  بشين قمرخانوم بريم شيرينی بهت بدم!  -
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 خواد واسه من خرج کنه؟ی بَِکن میکنم، اين فسيل وزهبا تعجب نگاهش می

  به هر حال که خونه برگشتن هيچ فايده ای نداره تا وقتی که مامانی اونجاست.

 * * *  

باورتون نميشه، ولی منظورش از شيرينی دقيقا شيرينيه! اونم شيرينی تر و 

ای نه، شيرينی خشک! زبون، بدون آب! حتی دانمارکيم نه. ديگه واقعا خامه

اش با به موتور قرضِی قراضهکنه و در حالی که تکيه دادم داره کالفم می

  گم: طعنه می

  شرمنده کردی حسن آقا، لطف کردی! اين همه بريز بپاش، فالن!  -

  گه: ذاره دهنش و با خنده میدوتا شيرينی با هم می

  باالخره عشق و حال هزينه داره.  -

ره و در حالی که پا دونم بخندم يا چی، ولی دستم باال و باال و باالتر مینمی

کنه با لحن مظلومی زنم پس گردنش و بچم بغض میکنم يه پسی میلندی میب

  گه: می

  دست بزن داريا. -

کنه، آروم باشم آروم باشم، وحشی نشم خودم رو کنترل کنم ماهلی کفريم می

کشم که لهش نکنم غالف کن چيزی تا پايان نمونده و خب، نفس عميق می

  گه: آد که میجام در میدونم از کولی يهو يه صداِی داد نمی
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  تشنمههههه يزيد! -

  گه: اش رو کنترل کنه میکنه و در حالی که سعی داره خندهاخم می

  خيلی خب سليطه، وايسا ببينم اينجا آب دارن يا نه.  -

تونم خودمو کنترل کنم و در حالی که دندونام سوار هم شدن با ديگه نمی

  گم: حرص می

  جا آخه؟ الهی بميری، آب از اين -

  بره مردِک ساديسِم گوساله و می گه: از ديوانه شدن من لذت می

  دم؟ َپ چی؟ فکر کردی من پول پا آب معدنی می -

لرزن و دلم کنم! بخدا که دست هام دارن از فرط حرص میاالن سکته می

ام تونه ديوونهخواد سينه خيز برم خونمون و اجازه بدم مامانی هر چی میمی

  با اين خل و چل يه جا نباشم.کنه ولی 

گه بيا از شير ای کوفتی چيزی، به اين باشه میافتم سمِت يه مغازهراه می

  دشويی آب بخور ولی پول پاِی آب معدنی نده!

  پرسه: می

  کجا قمر؟  -

  زنم: کنم و داد میو منم مقابله به مثل می
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  رم آب بخرم حسنی! دارم می -

! البته با شاهکارای صبح گن خل و چلهکنن و میمیبه جهنم که مردم نگام 

تا االن کامال مشخص شده که من روانيم و حتم دارم فيلمام تو گوشِی همه 

  هست االن!

آفرين برو، آب واسه سالمتی خوبه. روزی هشت ليوان آب از هر مرضی  -

  کنه. جلوگيری می

ودم. آب رو به رم دنبال کار خدم و میديگه واقعا به اراجيفش گوش نمی

گيره و خب ريزم روِی سرم چون مغزم داره آتيش میجاِی اينکه بخورم می

  گذره! با تموم اينا داره بهم خوش می

شه تا يه جايی من آدم رفيق بازی نيستم، معموال خوش گذرونيام خالصه می

رفتن با بهزاد اونم به اصرار خودش. يکی دوتا دوست آش و الش دارم، که 

  ن بهتر از ديدنشونه!نديدنشو

خندم! تو طول زندگيم هيچ وقت اينطوری نبودم، گيرم و میدم عميقی می

بابام اکثرا بی تفاوت بوده نسبت بهم و مامانی پر از تفاوت بيِن نوه هاِی 

  پسريش!
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گردم سمِت حسنی. حسنی که موندنی نيست، شبيِه يه خوابه و بعدش برمی

ب دارم، يا از همين االن ازش دل بکنم؛ يا بايد بذارمش بره پس دو تا انتخا

  تا وقتی هست از بودنش لذت ببرم!

  مرده شورش رو ببرن! نيست! 

اين عجوزه حضور گرمش لذت داره؟ ميخوام سر به تن خودش و لذتش 

  نباشه بخدا!

کشم به صورتم. باشه! باشه! کوبم زمين و دست میپام رو از حرص می

  رم خونمون! چيزی نشده که خودم می

  شه. شی سوراخ دماغات شبيِه غار میوقتی عصبی می -

  گم: زيرلب می

  دونم. خودم می -

بينم نه واقعا کورم. اون طفل معصوم کنم و میبعد يکه خورده سر بلند می

خوره و وايساده. ميخوام برم سمتش که گوشيم زنگ می چند قدم دورتر

  گم: کشمش و بعد لمس کردن آيکن سبز رنگ میباباس! از جيبم بيرون می

  سالم بابا. -

  گه: ده و میخيلی کوتاه سالم می
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آد اينجا بساطش رو بياره، عاقد امشب به اون پسره بگو شب که داره می -

  آد. می

  رسد!یهر دم از اين باغ بری م

در واقع اگه بابام من رو از تو جوبم پيدا کرده باشه، به خاطر خرج و مخارج 

خودشم که شده بايد رو کيس ازدواجم بيشتر وقت بذاره نه؟ پس چرا باباهای 

سنجنش که انگار خودشون کنن و میمردم يه طوری با خواستگار رفتار می

  خوان بهش شوهر کنن؟! می

ات، چی که بگم به اين زودی قراره چی بره تو پاچهمن االن به اين سليطه 

  خواستم که!گه من بنز و فراری میات مینه، کی بره تو پاچه

کنه و من آروم آروم طبق معمول بدون آدم حساب کردنم گوشی رو قطع می

  گم: رم سمِت حسن و میمی

  آروم باش خب؟ با موتورت از روم رد نشو، باشه؟  -

  گه: کنه و میاخم می

  چته چرا رنگت پريده؟  -

شينم کنار ديوار و پاهام رو دراز آفرين! بايد خودم رو بزنم به غش! می

بينم احتمالش هست با موتور از رو پام رد شه جمعشون کنم ولی بعد که میمی

  کنم و االن وقت بيحال و بيجون شدنه! می
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ادف با موتور شه و خب خدا روشکر، مرگم در اثر تصاز موتورش پياده می

شه، به هر حال که مرگ بدی ام کنه بيشتر میکنکله و حاال احتمال اينکه خفه

  نيست، درد و خونريزی نداره!

  بابام بود... -

  پرسه: شينه و میکنجکاو کنارم روِی زانو می

  خب چی گفت؟  -

  گه...می -

  کشم: نفس عميق می

  گه... ما بايد امشب...می -

  گه: می بينه خيلی لفتش دادم سريع و هولزده می

  بچه درست کنيم؟  -

  کنم و مينالم: گيره ولی خودم رو کنترل میام میخنده

  نه بيشعور... نه... ميگه بايد عقد کنيم! -

يک دو سه! تامام، اگر بار گران بوديم و رفتيم! تک درختم سوخت؛ بگذار 

ير، من چشم هام رو بستم و آماده جنگل بسوزد! جوانی کجايی که يادش بخ

  گه: مردنم که می
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  خب؟  -

  گم: هيجان زده می

  گيری؟ خب يعنی منو می -

  گه: بره الِی موهاش و میدست می

  پول دادی که بگيرمت ديگه... -

شه، خدايا ولی درست نبود اين بچه رو درگير عشق اشک تو چشمام جمع می

، بعد با اين مصيبت چطوری کنار يه طرفه کنی! ممکنه حاال من نخوامش

  کردی بهش! بياد؟ خدايا کاش رحم می

  شيم ديگه، قرار اين بود.بابات که بره جدا می -

  گم: کنم و میدهن کجی می

  آره آفرين. -

شم کشه سمِت خودش، حينی که از جا بلند میگيره و محکم میدستم رو می

  گه: م و معذب میکشه به سرش و آروشم تو بغلش، دست میپرت می

  خودتو به موش مردگی نزن ديگه... -

کنه از خودش جدام کنه و عين کنه شم و در حالی که سعی میمنم معذب می

  گم: چسبيدم بهش می
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  ام کنی خب. ترسيدم خفه -

  گه: سرخ و سفيد شده بچم، آروم می

  کنی!تو االن داری منو خفه می -

  خواد بگم: شم، دلم میازش جدا می

زنم، خفه ات هاِی موجودتو متر میمالمت و سطح عضلهاالن دارم می -

  کنم! نمی

  که هنوز اون قدر باهاش ندار نشدم. 

  محکم بشين.  -

گه و منم جاِی محکم نشستن، شه میاينو بعد اينکه خودش سوار موتور می

  گيرم...محکم کمرش رو می

 * * *  

مامانی لباس عقد مامانم رو از چمدون درآورد و در حالی که با بغض دادش 

  دستم گفت: 

اون سليطه لياقِت اينو نداشت زرتی طالق گرفت، تو بپوشش مادر بهت  -

  آد. می



112 | P a g e 
 

دونست منم يه سليطه بی لياقتم که قراره زرتی طالق فکر کنم مامانی نمی

کرد چشم هام رو در می شت میبگيرم وگرنه جاِی اينکه بهم لباس بده انگ

آورد. بعد يه نگاه به کت شلوار بابا کرد، يه نگاه به حسنی دست آخرم ديد 

  شه گفت: نمی

  آد يا ميدی برات بدوزن؟ تو شلوار آماده گيرت می -

کنم حسنی خنديد، به زبونش اومد که بگه: " خودم توليد..." که فکر می

  خوب جمعش کرد و گفت:  منظورش اين بود که توليدی داره ولی

  خودم ميدوزم يعنی واسه خودم... -

القصه که مامانی با تاسف انگار که بچه مريض باشه سر تکون داد و زيرلب 

  گفت: 

  اومد و رفت. خدايا رحمت به مادرش می -

آره. رفت و الحق و االنصاف کنه و میحسنی ام گفت  يه کت شلوار پيدا می

ی زحل زيبا و با جالل شد. طوری که اون قدر رهکه وقتی برگشت، عيِن سيا

  نگاهش کردم که مامانی گفت ولش کن شايد اين بچه بخواد عاروق بزنه! 

  يکم فن بيانش چندشه وگرنه تو شعور و کماالت نظير نداره!

دونم بعد حسنی ی عقديم، من چون میخالصه که من و حسنی االن سر سفره

ارم نهايت لذت از اولين و آخرين جشن عقدم کنم، دديگه با کسی ازدواج نمی
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برم و حسنی خيلی با وقار و آقا نشسته و به زميِن زير پاش خيره رو می

  شده. 

گن تو اين موقعيت که يه صداِی خيلی کنجکاوم بدونم عروس دومادا چی می

  گه: پاتريک وار و احمق سيرت می

  حسنی بگو پنکه.  -

  گه: و آروم و با خنده میکنه حسنی يه نگاه به بابام می

  ُشرت بابات تنگه!  -

کنم و به خدا که مرد زندگی از اين از شدت چل بودنش تسمه تايم پاره می

  گم: زيباتر وجود نداره، می

  بگو دوچرخه... -

گه و چرخه" که البته سيبيل رو تا نصفه میخواد بگه " سيبيل بابات میمی

  و السنتی! کنه به خوندن النکاهعاقد شروع می

  يه طوری حِس عجيب داره. انگار خوابم...

ولی خب من واقع شوهر کردم و اين خواب نيست. خدايا باورم نمی شه، 

تونم ولی من واقعا يه آدم پيدا کردم که کنارم بشينه و خدايا من دارم نمی

هدفش ازدواج با من باشه؟ حاال باالخره درسته که صوريه ولی مقصود 

  يکيست! 
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  گم:اولين وکيلم رو نگفتم که من میعاقد 

  بله.  -

کنه و اشک شوق بابام عيِن کيم کارداشيان با عشق دختِر احمقش رو نگاه می

  گه: ريزه، من نيشم تا بناگوش بازه و مامانی رو به عاقد میمی

  حاج آقا شما توجه نکن اين بچه عقلش شيرينه.  -

خونه خودمون با اون دوتا دختر البته که مهمونا که نه، همون چند نفر اهل 

  آد اومدن و همونام اجازه ندارن بخندن به جز بهزاد. که اسمشون يادم نمی

خواد بگه عروس رفته گالب بياره که گه، بهزاد میوکيلِم دوم رو که می

  گه: مامانی بين حرفش فوری می

  اين از اين عرضه ها نداره.  -

  ده. و حتی حسنی هم جرئت خنديدن به خودش می

وکيلم؟ سوم مصادف می شه با دست زدن و بله گفتن من. مامانی به ثانيه  

  گه: ذاره بکشه که رو به عاقد مسن مینمی

  حاج آقا شما با اين وجناتتون عذبی؟  -

  گه: کنه و خيلی طفلکی میحاج آقا با برگ و بار ريخته نگاهش می

  ا حاج خانوم، من فقط ده تا نوه دارم.نه به خد -
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  گه: مامانی با عشوه شونه باال می اندازه و می

  خب داشته باش، ما که بخيل نيستيم. منم يه عالمه دارم.  -

گم آقاِی دوماد آره و وقتی بهش میحاج آقا حسنی رو هم به عقد من در می

  وکيلم؟ حسن با يه بغض بی وصف و بی حد می گه: 

  بله.  -

  گه: کنه و میبعد با تاسف و درد يکی ديگه زيرلب زمزمه می

  ...... بلهآره -

کنه و کراِش آشغاِل بی تربيت مامانی رو از ديگه بابا به مسئله ورود می

شن که به من تبريک بگن و باالخره اين کنه و همه جمع میمجلس دور می

  نی سخت تر بوده.اتفاق کم چيزی نيست! از برِد مدال طالِی حسن يزدا

رسه و در حالی که کنن و ماچ و بوس و اينا تا نوبت به بابام میهمه تفيم می

  گه: کنه با بغض زير گوشم میمحکم بغلم می

  کردم يه روز تو اين وضعيت ببينمت.فکرشم نمی -

  گم: کنم و میمنم بغض می

  منم همينطور بابا.  -
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ده! اون قدر که محکم فشار میگيره و بابا جاِی بغل دست حسنی رو می

  گه: آد و خيلی تهديد وار میاشک اين بچه در می

  کنی، خب؟ دخترمو اذيت نمی -

خواد بگه چشم که مامانی می آد و با يه حرکت پهلو بابام رو حسن بچم می

  گه: کنه اونطرف و میشوت می

وام ختو بذار بچه ات اين طفل معصومو دق مرگ نکنه، برو اونور می -

  دومادمو ماچ کنم.

ام به روِی خودش تونه بوسش کنه. حسنیکنه، ولی نمیواقعا بغلش می

آره که خم بشه مامانی به لپش برسه که مامانی يهو دستش رو طوری نمی

  کنم از جا در اومده!شه و حس میکشه که صداِی آخش بلند میمی

  گه: کنه و میبعد با يه لبخند مليح ماچش می

  اومدی به خانوادمون پسرم. خوش  -

اين خوش آمد گويی مثِل خوش آمد گفتن به بازيکناِی فيلم اسکوييد گيمه! 

  خودش هنوز نفهميده چی در انتظارشه!

و خالصه که ما ازدواج کرديم، حسنی چند تا از دوستاش رو براِی جشِن 

شب دعوت کرده و منم که هيچکدوم رو دعوت نکردم و خب بهترين دوستم 

  بهزاده که خودش جلوتر از من همه جا هست.  فقط
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شه که مقدمات اين پارتِی مختلط پر از فحشا رو مامانی چيده و باورتون نمی

و خودش مسئول تدارکات بوده و اگه بگم تک تک ساقياِی مشروب و مواد 

  مخدر صنعتی و سنتی رو ميشناسه دروغ نگفتم!

شه و بابا رو البه الِی رقِص نور گم کردم، فقط هر از گاهی پيداش می

خوره. توجهی ده! مامانی نشسته کنار و ميوه میبينم با يکی داره قر میمی

  به اون وسط مجلس نداره! 

ی بهزاد و فرزاد که باز دوتا دختر ديدن از خودشون دراومدن و دارن واسه

انب عروس خانم، نشستم رو صندلی و آن و منم که اينجاونا سوسه می

  خواد سر به تنم باشه کجا رفت؟!منتظرم ببينم دوماد جاِن جانانی که نمی

  زنه: شه و مامانی داد میيک هو در به ضرب باز می

  يا ابلفَضل، مامورا اومدن!  -

  ولی خبر از مامور نيست، حسنيه! 

  کنه و با ديدن حسن می گه: بابا المپ رو روشن می

  چته پسرم؟ -

  گه: ده و میمامانی دستش رو به حالت خاک تو سرت واسه حسنی تکون می

  خير و بهره نبينی بچه زهره ترک شدم.  -
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کنه انگار شه، يه طوری رفتار میزنه زير گريه! باورم نمیحسن يهو می

اش شوهرش دادن به تپه هاِی کوهپايه و قراره تا مدت های مديدی خانواده

  رو نبينه!

خواد مامانی رو بغل کنه که مامانی جيغ آد سمِت مامانی و میخيلی جدی می

  زنه: می

  زنم تو اون دهنتا! بيای نزديکتر می -

رفت خوب بود که! ميره اين بچه رو چيکار کردن؟! اين وقتی داشت می

ره تو ستون وسط ده و حسنی میسمِت بهزاد که بهزاِد نامرد جا خالی می

  شه!اش شديد تر میخونه و گريه

  گه: کنه و میبا آستين کتش اشک هاش رو پاک می

  ُمرد! -

کنه؟! چه غلطی يا پنج تن، اين مجنون ديوانه يکيو کشته که داره گريه می

  کرده دقيقا؟

بابا زهره ترک شده، مامانی در حالی که خيز ورميداره تا دهن حسن و 

  : زنهبراش سرويس کنه سر فرزاد و بهزاد داد می

  يه ليوان آب بدين به بچم.  -

  زنه: رو به حسن تشر می
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  چه غلطی کردی؟ کی مرده؟  -

  گه: کنه سمِت در و میحسن با گريه اشاره می

  اون... -

  گه و با تعجب می پرسه:مامانی نمی فهمه چی می

  اون کيه؟ جنازه اش تو حياطه؟  -

ذاره رویِ  میحسن عيِن دخترايی که ازشون خواستگاری کردن دستش رو 

  ده و مامانی زير لب غر ميزنه: دهنش و با بغض سر تکون می

  ای درِد هفت رنگ... -

خندن يا کنجکاون و دقيقا مهمون هاِی کمی که داريم يکی در ميون يا می

دونم چشه و ديگه نمی تونم اين وضعيت رو تحمل کنم! دسته گلم رو نمی

کنه و گه که بغلم میرم دنبالش ببينم چی میکنم روِی صندلی و میپرت می

  کنه: ده. زير گوشم ناله میسفت فشارم می

  د دم گوشم گفت ويز...مروقتی داشت می -

  گم: خب نه مثِل اينکه يه غلطی کرده! واسه مطمئن  اينکه مطمئن بشم می

  با چی کشتيش؟  -

  گه: ده و میخيلی نوميدانه دست هاش رو از هم فاصله می
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  دونم آلت قتاله ام چی بود، حاال چی ميشه اعدامم ميکنن؟نمی -

سختی نيست؟ دارم کالفه کنم، تحمل کردن چنين موجودی کار اخم می

  شم!می

کنم به خودم مسلط باشم و شب دوماديش گيرم و سعی میدست هاش رو می

  با لباس سفيد نيارم و با کفن بفرستمش بره! 

  چيشده حسن؟  -

  گه: ريزن و با گريه و خنده میيهو ميزنه زير خنده ولی هنوز اشک هاش می

  فهمن بهشون دروغ گفتيم قمر! اينا می -

ی نی همين مونده االن اين ماجرا رو هم لو بده که بابام بفرستتم سينهي

  زنم: کنم و بهش تشر میمی قبرستون. اخم

  گی تو چيزی کشيدی؟چی می -

  گه: کنه به در و میاشاره می

  داد.خودم با چشمای خودم ديدم داشت جون می -

و سرت و بقيه کنه، مامانی با همون استايل خاک تچپ نگاهش میبابا چپ

  کنن!اش میدارن مسخره

  گه: گيره و با ريتم میيهو دستم رو محکم می
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  قرارمون يادت نره!  -

  خوام فقط با پشت دست بزنم تو دهنش، مردک ابله رو!می

  زنم: رو به بهزادی که بايد از الِی دخترا جمعش کرد داد می

  چی دادين بکشه اين؟ -

  گه: آد نزديک دم گوشم میوره و میخيکی از  دوستاش تخم کفتر می

  خود نديده اش فکر کرد سيگاره فاز برداشت. -

گيره که نخنده. دست حسنيو ولی حتی اين مردکم داره جلوِی خودشو می

  گم: گيرم و زير لب میمی

  دونم و تو. حرف بزنی من می -

کنه می افته دنبالم و باز با آستين اشک هاش رو پاکو بچم مظلومانه راه می

  گه: میو

چطوری پاِی يه قاتل ميمونی! قمر من... من... اونو کشتم. اون داشت  -

  اش چشم به راهن!رفت يه لقمه گه ببره واسه خانوادش. االن زن و بچهمی

که نخندم. يهو از گيرمعالوه بر بقيه ديگه واقعا خودمم جلوِی خودم رو می

  گه: شه و میجاش بلند می

  ن بگم...بذار بهشو -
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در حالی که بقيه سرگرم شدن و تقريبا حواسشون به خوردن و قر دادنه، با 

  کنم: صداِی آروم التماس می

  کنی!خفشو حسن بخدا بدبختمون می -

  گه: گيره و میيهو با دستاش صورتم رو قاب می

  چقد خوشگل شدی!  -

  گم: کوبه و آروم میدر حالی که عيِن چی تعجب کردم، قلبم روِی هزار می

  من؟  -

چرخه و با ريتم و لبخند ده و نگاهش رو جز به جز صورتم میسر تکون می

  خونه: می

- ...   عروس دومادو ببوس يا

  سرش رو با ريتم تکون و بعد ادامه ميده: 

- !   يا يا يا

اش عمل کنم و ببوسمش ولی خواد به توصيهقعا دلم میخنده، آروم! وامی

  گم: زير لب می

  کنه که...ام میبابام پاره -
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شه و من ناخواسته پوزخند اش اخمو میکنه و قيافهدست هاش رو يهو رها می

  زنم: می

  ياد خواهر حاج آقا افتادی؟ -

  گه: گرده سمتم و میيهو برمی

  من کشتمش!  -

ی علی چپ يه وقت نخواِی راجع ها آفرين، به ياد عشِق مقدست بزن کوچه

کنم خودم رو! من بهش به مِن به درد نخور توضيح بدی و اصال درک نمی

  گم: اندازم و زير لب میچرا بايد به اين آدم اين همه اهميت بدم. شونه باال می

  برو بابا حوصلتو ندارم. -

ماجت جلوِی خودم رو گرفتم که بهش نگاه نکنم کنه و من با سيکم نگاهم می

  زنه: يهو داد می

  با من قهر نکن قمر! -

چسبه ولی خوشم اومده ها، اصال مرد همينطوری خل و چل و وحشی می

  زنم: گيرم و زيرلب غر میخب مثال قيافه می

  آبرو نداری ديگه.  -
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زنه. بعد می ام بوسهداره سمِت صورتم و روِی گونهيهو با سر خيز برمی

  خونه: خنده و با ريتم آروم میمی

  رسوای زمانه منم، ديوانه منم.  -

شه؛ دستش رو به حالت ولی چشمتون روز بد نبينه که يهو از جاش بلند می

  زنه از ته دل: گيره و عربده میميکروفن جلوِی صورتش می

  ی حيرانت ای دوست. منم سرگشته -

  زنه: داره يهو از وسط جمعيت داد می ذاره بر میام نه میمامانی

  ای ناخوشی! -

  زنه: خورن و مامانی رو به بابامم داد میحاال بماند که همه از خنده ترک می

  بيژن اينو بنداز بيرون.  -

ديکتاتور؟ نه هيچ واژه ای نميتونه بار سنگين زورگويی مامانی رو برسونه! 

و مادر خود نيکی کنيد، اشاره  گه به پدربابايی ام که خيلی معتقده و می

کنه که با يه خداحافظی خوشحالشون کنيم و اين ميشه که بايد تو اخبار می

ی کوچه و خيابون بگن بشنويد از عروس و دامادی که شب عروسی، آواره

  شدن!

گه نه! مادرم گفته و دم دهنشو ببندم، بابا میکنم قول میهر چی اصرار می

  تو بايد بری!
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کنيد که فکر نکنيد، مطمئن باشيد! چون بدبختم؟ اگه اينطور فکر میمن خيلی 

خنده و يه اسکلت ساختمونی سنگينش رو انداخته روِی دوشم و داره ريز می

  کنه و اين بخش افتضاح ماجراست که گشنمههههههه!سکسکه می

فقط يه مانتو و شال پوشيدم رو لباِس مامانم و با اين دراز، غريبانه دارم 

  کنم. ط و به قصد رفتن گز میحيا

  گه: شنوم که میصداِی بهزاد رو از پشت سرم می

  قمر واسا واسا... -

  يعنی کاش اين حسن بترکه، منفجر بشه که قمر رو انداخته دهن اين الدنگ!

  گه: گيره دستم و با خنده میسوييچ ماشينش رو می

  من مکان ندارم.  -

  گه:با خنده میقاپه و حسن سوييچ رو از دستش می

  من دارم... -

کنه. آقای قاضی از االن بگم اگه کشتمش نگيد بی دليل بودا! و سکسکه می

  کنه. زنم تو پهلوش و از درد ناله ريزی میبا آرنج محکم می
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کنم برقصه کنم و فردا که از راه برسه، عروسش میبا بهزاد خداحافظی می

گه، اين اصال اصل ارم. راستم میواسم عربی که ديگه نخنده و بگه مکان ند

  ماجرا رو نداره که بخواد مکان واسش جور کنه!

کنه دور زانوم و به احمقانه ترين شکل ممکن حسنی دستش رو حلقه می

  خونه: می

  امشب شِب عروسيه، مبارکه و مبارکه... حاال امشب شِب روبوسيه... -

و پيدا کردم که زير ده. من يکی ردروغ چرا، حماقتش حِس صميميت بهم می

  و بمش، زير و روش يکيه، صافه و به نظرم اين خيلی هم بد نيست!

  حسن من گشنمه.  -

  گه: چرخونه و میخيلی جدی سوييچ رو توِی هوا می

  بيا اينو ب... -

  گه: کنم و میچپ چپ نگاهش می

  قمر بودی؟  -

  گه: ده اون سمت و میيهو هلم می

شی بی ی از پسر نامحرم غريبه آويزون میتو خودت برادر پدر ندار -

  تربيت؟
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  فصل سوم : " حريف " 

آد و تازه سر شبه و با اين فرمون به قول شاعر اين قلندره و منم اشکم درمی

بايد دنبالش بيدار بمونم چون با اين فرمون تا فردا خودش رو دستس دستی 

  کنه. جوون مرگ می

  داغ و کفری سرش جيغ می کشم: 

  کنم کف خيابونا! گيرم ولت میسوييچو می -

توقع دارم باز به اسکل بازياش ادامه بده ولی خيلی يتيمانه همراه با بغض 

  گه: ساختگی می

  کثافت ناپاک! -

کنم، چشه اين خدا؟! حاضرم سرم رو بذارم زير گيوتين که اين تحفه، اخم می

  با دوغ و دلستر مست شده و نه با مشروب!

   بيا، اين تن واسه تو، ببر بی آبروش کن! بيا اصال -

کنم و اين چه بی آبرو بازيه جلو در خونمون خداوندا؟! با تعجب نگاهش می

شه، دماغش رو باال می کشه، سوييچ خوام باز داغ کنم که خودش آدم میمی

  گه: گيره سمتم و میرو می
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  بشين بريم عيال.  -

  عنف و عفت اين زمخت دراز نيستم! عيال؟ باالخره قبول کرد من متجاوز به

  کجا بريم؟  -

  گه: گم ولی گوشاش از دماغ سگ تيزتره که فوری با خنده میاينو زيرلب می

  مکان ديگه... -

  ده: ای ادامه میده و با لحن کيوت و بامزهسرش رو به طرفين تکون می

  مکان ديگه... مکان، گفتم که دارم... -

ر اونجور جاها که زشته، اين بچه عقلش سرجاش ميخوام بگم عمتو وردار بب

  گه. نيست اراجيف می

کشه. کنم و حسن ميره رو صندلی عقب و دراز میدر رو با ريموت باز می

  پاهاش از ماشين آويزون ميمونن و خودتون تصور کنيد چه وضعی ميشه!

کوبه در رو اون قدر محکم بکوب به پاهاش ام میی سمت چپ شونهفرشته

الِی دره؛ تا جونش در بياد و قدرت راه رفتنش رو از دست بده و فرشته که 

گه، داداش دسِت چپی درست ميگه! چيه؟ نکنه توقع امم میسمِت راست شونه

داشتيد بگه آخی نازی، نگاه کن چقد کيوت خوابيده، خودتم برو بخواب 

  پيشش؟!
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  زنم: رم باالِی سرش و سرش داد میخالصه که می

  افتم! کنی يا همينطور که هستی راه میتو جمع میيا پاها -

کوبم و خيلی نرم ميشه مثِل جنين در شکم مادر و من در رو محکم به هم می

  شينم.خودم پشت فرمون می

خب، االن وقت چيه؟ اليی بازی با ماشينی که مال من نيست و مهم نيست 

م رحم کرده ماشينش ره رو گوشِی بابام. حاال چون بهزاد بهکه پيام جريمه می

کوبم ولی اين دليل نميشه بابا ماشينش رو به خاطر رو تو در و ديوار نمی

  ی سنگين توقيف نکنه!جريمه

کنم رو صندلی کناری و کنم، شالم رو پرت میصداِی ضبط رو زياد می

کشم مانتومم حينی که تو سرعت باال با پاهام فرمون رو نگه داشتم و اليی می

خب يه پياِم بد حجابی از سمت نيروِی راهنمايی و رانندگی  آرم ودر می

کنه که بابا عمرا باور نکنه ماشين دست من بوده بزرگ و عزيز کاری می

  کنم!آری يا زنده زنده چالت میی منو میو به بهزاد بگه يا نه ماه ديگه نوه

کنم یکنم و اين قدر از روِی دست اندازا پرواز مسرعت ماشين رو بيشتر می

  گه: شينه و میشه میکوبم به در و ديوار که پا میو حسنی رو می

  شه نگه داری؟ آرم داداش میدارم باال می -

.  
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  کنم و ميگم: با تعجب نگاهش می

  داداش کيه؟  -

  گه: با خنده با لحِن حميد لواليی می

  اِ اينکه قمره، قمره... خودشه.. قمر؟ -

  باز شروع کرد! 

  خدايا به جوونيم رحم کن بذار اينو نکشم! 

  داری قمر؟نگه می -

  کشه رو شکمش و می گه: دستش رو می

  به خاطر بچمون...  -

  ده: کشه و با لحن پرتاسفی ادامه میدماغش رو باال می

  لطفا قمر... لطفا... -

رم سمِت در که دهن براش شم. میزنم روِی ترمز و پياده میکنار اتوبان می

شه شه قصدم چيه که از اونور پياده مینذارم و تو حالت ناآگاهش متوجه می

  گه: و می

  کنم روت...بيای جلو جيش می -
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کشم و تعجب کردم. سر هم خندم گرفته، هم عصبی شدم و هم خجالت می

کنه و گيره و در حالی که داره مثال گرم میا رو میجاش گارد بوکسور ه

  گه: دستش به کمربند شلوارشه می

  ها چيه؟ فکر کردی مظلوم گير آوردی؟  -

  زنم: دم عميقی می گيرم و جيغ می

  نخيرم تو بدبخت گير آوردی، روانی! -

ره تو بيابون افته میترسم ازش و اون راه میشم واقعا میسوار ماشين می

ذارم و خب خنده ام گرفته؛ اين بچه واقعا يه سرم رو روِی فرمون می ها.

  خِل به تمام معناست. 

کنم آروم باشم کشه تا بياد و تو اين چند دقيقه سعی میای طول میچند دقيقه

ی اين کنم ديگه عصبی نشم، چند روز ديگه نهايتا، همهو در حقيقت سعی می

  توِی زندگيم نيست.شه و ديگه حسنی ماجراها تموم می

  گه: اين دفعه جلو می شينه و می

  ماهلی بودی؟  -

  گه: آره و میدستش رو جلو می

  خوشبختم، کارن هستم، بيست و هفت از ته.  -
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ده به پشتی صندلی زنه تکيه میدم و بعد از اين که لبخند میباهاش دست می

  پرسم: زنم و میخوابه. استارت میو می

  ؟کجا برم کارن -

کنم و اين بار با صداِی ماليم ده و من هم ضبط رو روشن میجواب نمی

ی دم نه بی کالماِی ديجی عمهآهنگ های قشنِگ گوشی خودم رو گوش می

  بهزاد رو!

خوام باز رم. میشه و اين بار آرومتر میسرعتمم با ريتم موزيک تنظيم می

هده زهره ترک چرخونم سمتش که خدا به سر شاصداش کنم و سرم رو می

شم. گردنش کجه، چشماش تا آخرين درجه بازه و خيلی جدی داره نگاهم می

  کنه اونم بدون حرف!می

ذارم و با زنم، اشکم در می آد واقعا و دستم روِی قلبم میناخودآگاه جيغ می

  گم: گريه می

  الهی بميری ديوونم کردی! -

  زيبا رو ميشنوم.  ی يه بانویصداِی گريه -

  زنم: زنم تو بازوش و سرش داد میمشت میبا 

  کنم. کوری؟ منم! من! دارم گريه می -

  گه: ده و خيلی بی تفاوت و جدی میسر تکون می
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  اوکيه گريه کن. -

توانم! نخواهم توانست و چند لحظه تونم، نمیبندم! واقعاااا نمیدهنم رو می

مِن بدبخت بايد برم تو گه و باز می خوابه و بعد آدرس محِل زندگيش رو می

  ی تهران و دويست ساعت رانندگی کنم و اين خر بخوابه!پرت ترين محله

ی خلوِت رسونم انتهای يه کوچهبا هر زور و بدبختی که هست، خودم رو می

شه دونم اگه ماشين بهزاد اينجا باشه، تا صبح دفتر نقاشی میبن بست و نمی

  يا نه!

آره ه انگشت شصتش رو به حالت اوکی باال میحسنی که االن ديگه بيدار شد

  گه: و می

  کورس، همينجاست. آف -

اين خودشو زده به حالت چت منگی؟ اگه واقعا حالش خوب نيست چرا عيِن 

  گه؟!بلبل آدرسش رو يادشه و می

  گه: ره وسط کوچه و بلند میکنه با کله میدر رو که باز می

  نن لطفا. ياهللا. خانما حجابشونو رعايت ک -

  افته و با يه لحِن کشدار می گه: بعدم دراز به دراز کف کوچه می

  شب بخير... -
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خوام کمکش کنم که از جاش رسونم بهش، میشم و خودم رو میپياده می

بلند شه که انگشِت اشاره اش رو توی هوا تکون می ده و با همون لحِن 

  گهکشدار دوباره می

  شب بخير!  -

  گم: کنم و میتفاده از چک و لقد و حمله، از جا بلندش میبه زور و با اس

  کليد داری؟  -

  گه: اندازه روِی من و میخنده و بيشتر سنگينيش رو میمی

  آره داريم.  -

ی داغون دوطبقه ايم که کنار در يه بند شيرينی نارنجی و حاال جلوِی يه خونه

  گه: کشه و میرنگه و حسنی اون بند رو محکم می

  گن بند مهمون سرخود!به اين می -

شه و من انگاری که با تکنولوژی روز دنيا آشنا شده باشم با هيجان در باز می

  گم: می

  چقد باحالههه.  -

  گه: خنده و زير لب میمی

  اين اسکلو تروخدا.  -
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کنه گرفته رو طی می ی چرک و دودهده تنهايی راه پلهبعد در حالی که قر می

  گم: و می

  دم در بده.  بفرما -

  زنه: و بی توجه به من تو همون حالت قر داد می

  آهای فرياد فرياد، عزيزم داره می آد.  -

اين تو مستی و چتی حالت غيرطبيعی نداره، فقط يه نسخه پيشرفته تر و 

  ذاره. احمقتر از خوِد گاگولش به نمايش می

رم و فکر کنم خودشون فهميدن بندم پله ها رو دنبالش باال میدر رو می

  چيزی واسه از دست دادن ندارن، چون کليد زيرپادريه! 

  کنه. خوره به گلدون کنار در و ناله میشه کليد رو برداره سرش میخم می

. قشنگ انقدر کثيفه اين خونه که نميشه بهش گفت؛ بيشتر شبيه لونه کالغه

  شه گفت تمش مشکيه!می

زنه و سطِل آشغال؟ کنم و چراغ کناِر در رو میميرم کمکش، در رو باز می

خوام اينجا؟ مکانی که مردم با دوست دخترشون بيان؟ خدايا من خونمونو می

  حتی اگه مجبور باشم تو اتاق بابا بخوابم و اون همه ستم ببينم. 

  غريبی نکن قمر، کامان بيبی!  -
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کنم و رو به حسنی که رفته و روِی مبل لش کرده جی میزيرلب دهن ک

  گم: می

  ی خودته؟ خونه -

ده و با يه حالت گيج انگار که سرش درد ی نفی تکون میسرش رو به نشونه

  گرفته باشه می گه: آشغالدونی رفيقمه!

  دونه اينجا با سطل زباله هيچ فرقی نداره! ايول، خودشم می

  گه: کنم و میجار به اطراف خونه نگاه میبندم و با انزدر رو می

  کنی؟ يخچالو نگاه کن ببين مسکن پيدا می -

افتم سمِت برگشت به تنظيمات کارخانه؟! خدايا يعنی سر عقل اومد؟ راه می

ای که کنار دره و برگ و بارم اينجا چرا انقدر تميزه؟ انگار آشپزخونه

  تفاوته. ی مينه از بس با کل خونه و راه پله ممنطقه

کنم و دنبال قرص در يخچال کوچولوِی قديمی رو که هم قد خودمه باز می

بينم و گردم که تو جا تخم مرغی همون طبقه اول يه خشاب قرص میمی

  گم: می

  ايناست؟  -

  گه: ده و میهاش رو با دست فشار میحسنی شقيقه
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  هر چی اونجا هست مسکنه.  -

افتم سمتش و قبل از اينکه يه ليوان راه میدارم و با بطری آب رو هم برمی

  ذارم!به اون بدم، يه دونه قرص توِی دهن خودم می

شينم. قرص رو با اکراه و حس چندشی خاصی، روِی کاناپه کنارش می

  گه: خوره و میمی

  ميرم واسه خواب. دارم می -

  گم: کشم و میخميازه می

  منم... -

  گم: میاندازم به اطرافم و يه نگاه می

  ترسم اينجا سوسک بره تو گوشم. ولی می -

  گه: خوره میشه و حينی که تلو تلو میخنده، از جاش بلند میمی

  پاشو بيا دنبالم.  -

کنه و رم دنبالش، در يکی از اتاقايی که رو به روِی همه رو باز میو می

اتاق ريزه، به قدری اين کنه. حقيقتا برگ و بارم میبرقش رو روشن می

  شه باهاش ازدواج کرد! مرتب و تميزه که می

  اتاق حاجيته ها... -
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کنه و االن واقعا از حاجيم ممنونم که من رو از اينو می گه و سکسکه می

  زنم وسِط اتاق و روِی تختش! شر سوسک ها نجات داد. شيرجه می

  گم: کشم و میگيجِ خوابم انگار، باز خميازه می

  دست به من زدی نزديا!  -

  گه: کشه و با خنده میآد و کنارم روِی تخت دراز میمی

  کی گفت تو اينجا بخوابی اصال؟ -

  گم: افتن و زيرلب میشن و روِی هم میپلکام گرم می

  گه نخور... -

کنه رو تخت سه چهارتا چِک افسری دست و پاش رو که عيِن بالگرد جمع می

  اش کنم! خورم ولی خب اون قدر خسته ام که پا نشم پاره و پورهمی

  گه: زنه به زانوم و میبا لگد می

  پاشو چراغو خاموش کن.  -

  گم: خوابم و اروم میبدون توجه بهش می

  شه. يه ِلنگتو پرت کن سمتش خاموش می -

 * * *  
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کنه، نور خورشيد که کنم و اولين چيزی که توجهم رو جلب میچشم باز می

گه پاشيد پاشيد زود باشيد؛ توجهم رو با پتيارگی وسليطگی بی مرز داره می

  کنه!جلب می

  و دومين چيز اينه که من چرا هيچی تنم نيست؟؟

کته کنم؟ نه؟ يا خوِد خدا ارواح خبيث خونه منو لخت کردن؟ االن وقتشه س

کنم، بينم که چپکی خوابه و بيشتر سکته میيه لنگِ پر پشم کنار خودم می

ی نحس حسنی پديدار پتو رو می کشم سمِت خودم و از اون پايين تخت قيافه

  آد...شه و آروم آروم يه چيزايی يادم میمی

  گم: زنم وسط شيکمش و با عصبانيت میجفت پا می

  منو چيزخور کردی؟  -

بينه لباس تِن کنه به تخت و میکنه و نگاه میشم هاش رو با اکراه باز میچ

  زنه: من نيست و جيغ می

  بهم تجاوز کردی؟  -

چشم هام دوتان و چهارتا ميشن واسه ديدِن همچين پديده ای! به اين باشه دو 

  گه ازت حامله ام! روز ديگه می

  گم: خوام بترکم از حرص و میمی

  کثافت، نقشه قبلی داشتی؟ الهی بميری  -
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ذارم. ممکنه کشه سمت خودش که مثال بدنش رو بپوشونه و نمیپتو رو می

کشم و از اين حرفا، فکر کنيد نگران عفتمم که مثال منو نبينه و خجالت می

برم چرا بايد اجازه ی جواهر نشان جلومه و دارم لذت میولی خب يه منظره

  بدم مسدودش کنه؟  

  قشه داشتی که قرص دادی به من! تو خودت ن -

  جيغ ميکشم: 

  تو يخچال خودت بود.  -

  زنم: شه که پتو بهش برسه و سرش داد مینزديکم می

ادا با عفتا رو در نيار، اگه ديشب کاری کرديم پس همشو ديدم ديگه چيو  -

  ميخوای قايم کنی؟ دوپاره استخونو؟

زنه کنار تيکه های خوره و حينی که پتو رو میگيره، بهش برمینقشم می

  شکمش رو ميشماره: 

يک، دو، سه، چهار، چشاتو وا کن کور، اينا استخونه؟ پنج، شيش... ديدی؟  -

  استخون؟ 

  گم: زنه و منم نگاه نمی گيرم ازش و پرو پرو میپوزخند می

  کو اينکه پنج تاس... -
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کشه سمِت خودش اين بار با انگشتم رو می ذاره و منو میگيره دستم رو می

ی شماره دومم گرفت، رو هر کدومشون و با کمک خودم ميشمارتشون. نقشه

  دست زدن به اين زيورآالت! 

  چی دادی بهم ديشب؟  -

  گه: ده و میانگشت اشاره اش رو تهديد وار جلوِی صورتم تکون می

  کردی! وای به حالت اگه بفهمم چيزخورم  -

  زنم: آد و سرش داد میگيرم و صداِی دادش در میانگشتش رو گاز می

تو چيزخور بودی! کی بود با نوشابه مست کرده بود وسط خيابون  -

  کرد؟ شلوارشو کشيده بود پايين جيش می

  گه: زنه وسِط پيشونيش و میبا کف دست می

سه گول زدِن من ات از اونجا شروع شد! اون مهمونی کذايی واپس نقشه -

  بود! 

کنه يه شيلنِگ فاقد محتوا گول زدن گه اينو ها! واقعا فکر میخيلی جدی می

  گيره ولی اون قدر عصبی ام که تشر بزنم: ام می. خندهداره

  آره، آره همين بود اصال. نه اينکه همه چی تمومی، همه دنبالتن!  -

  کنه و می گه: اخم می
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  زنم پليس!زنگ می -

  چی بگی بی آبرو؟ که  -

گم! واقعا چشم هام دارن از حدقه ميزنن بيرون و باورم اين رو با تعجب می

  آره. شه که اين اراجيف رو به زبون مینمی

  بگم ساقی موادين، هم تو هم مامان بزرگ پر حاشيه ات!  -

خدا بهش رحم کرده جلوِی مامانی اينو نگفت وگرنه االن دندوناش خورد بود 

  تو دهنش! 

  اِ اينطوريه؟  -

  زنم: زنم به سيِم آخر و داد میمی

  اين به من تجاوز کرده!  -

  زنم: حاال نوبت اونه که از تعجب وحشت کنه و جيغ می

  کمک... کمک... -

  گه: ده آروم آروم میمی ذاره روِی دهنم و محکم فشاردستش رو می

  آروم باش، آروم باش خب؟  -

دونه منم عيِن خودش گاوم و دوباره محکم دستش داره و میدستش رو برمی

  کنه: ده و چپ چپ نگاهم میرو فشار می
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  جيغ نزن وايسا لباسمو بپوشم، باشه؟  -

دم و دستش رو آروم آروم سوزه واسه لحن مظلومش، سر تکون میدلم می

  گم: گيرم و میداره. دم عميقی میبرمی

  نپوشيا لباستو.  -

  اندازه: کنه و تای ابرو باال میکنجکاوانه نگاهم می

  خواد بپوشی.پليس بايد بياد کروکی بکشه ديگه، ولش کن نمی -

  خيلی بی حيايی!  -

کنم تو چه موقعيتی زنه و خب حق داره. خودمم باور نمیمی با تاسف حرف

  زنم: شم و سرش جيغ میبه چی بند کردم. عصبی و کالفه می

  برو بيرون لباسامو بپوشم!  -

  زنم: کنه و زيرلب غر میره! پررو پررو نگاهم مینمی

  کثافِت سواستفاده گر!  -

آم اعتراض کنم کارش رو می کاره روِی لبم و تاعين برق و باد يه بوسه می

کنم، اسکل مسکلی چيزيه؟ اينور کنه. الل و گيج نگاهش میدوباره تکرار می

  کنه؟ کنه که وای عفتم را باد برد از اينور منو بوس میداد و غوغا می
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گيره و خم ميشه هاِی لختم رو میخوام حرف بزنم که شونهکنم و میاخم می

  .ل ببوسهکه اين دفعه عميق تر از قب

  مِن احمق چرا بايد چشم هام رو ببندم و از ايم موقعيت خوشم بياد؟ 

بره عقب و در حالی که با پشت دست روِی لبش رو يکم بعد سرش رو می

  گه: کنه با اخمای در هم میپاک می

  گن سواستفاده، خب؟! به اين می -

  زنه: بعد هم عصبی غر می

  و لباساتو بپوش! پتو رو بده من ببرم بيرون پاش -

خوام، قبول نيست، کشه سمِت خودش! نمیبنده و پتو رو میچشم هاش رو می

کنه؟! عصبانی ام ولی گلوم مگه من آشغال سر خيابونم که باهام اينطوری می

  گم: پر از بغضه و می

  همين؟!  -

  زنه تو چشمام: کنه و زل میچشم باز می

  کار ديگه ای الزمه؟  -

  .من... من.. -
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ی منه و توِی عوضی اين طوری باهام شه بگم اين اولين رابطهروم نمی

گی خب به بوسی و میکنی! عالوه بر اون خيلی راحت من رو میرفتار می

  گن سواستفاده؟! اين می

  گم: اندازم پايين و با خجالت میسرم رو می

  نبرش... -

  گه: شن و میاخم هاش از هم باز می

  کنم. نگات نمی -

  نه من... -

  گم: دم و طوری که خودم به زور بشنوم میآب دهنم رو قورت می

  خونريزی دارم... -

  گه: کنه و با تعجب میچشم ريز می

  خونری.... -

  پرسه: حرفش رو ميخوره و با تعجب يهو می

  نکنه تو..؟ ها...؟  -
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فهمم چرا اون موِد سرخوش کنم. خودمم نمیدم نه نگاهش مینه جواب می

و احمق جاِی خودش رو به اين دختر مظلوم و سرخوش داده. لبم رو از فرط 

  گه: خوام حرف بزنم که میکنم و میاسترس با زبون تر می

  تو چشمات رو ببند.  -

  بندم. می

شنوم د، يا پوشيدن لباسش میصداِی حرکاتش رو مثِل باز کردن در کشو، کم

  خواد زار بزنم. و دلم می

من احمقم يا احمق منه؟! يه نفر رو از وسِط خيابون پيدا کردم، باهاش ازدواج 

  کردم و با اينکه اين ازدواج ابلهانه صوری بوده، االن روِی تختشم! 

  باز کن.  -

اش رو ی لوده چرا خب اين قدر جدی شده يهو؟ حداقل همون فاِز مسخره

حفظ کنه. نه اينکه يه طوری رفتار کنه که من فکر کنم عادی ترين کار دنيا 

  رو انجام دادم! 

ی کنه به دِر گوشهذاره و اشاره میيه دست از لباساِی خودش روِی تخت می

  در: 

  اونجا حمومه.  -
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زنم زير گريه! از اين کار متنفرم و بيزارم ولی دسِت خودم نيست. يهو می

شه و اگه يه نفر باشه تو کل دنيا که از من مودی تر و ديوونه میمهربون 

تر باشه بدون شک همين آدمه. ولی از اونجايی که حتی توِی محبت کردن 

  گه: هم گاوه می

  چرا عر ميزنی خب؟!  -

  زنم: من جيغ می

  ارث باباتو خوردم مرتيکه؟  -

  پرسه: گيره و میخنده اش می

  خوای بغلت کنم؟ می -

  زنم: من باز جيغ می و

  پرسيدن داره؟ کوری؟ نمی بينی حالم بده؟  -

  کنه. زنه کنارم و بغلم میبا حفظ همون خنده روِی لبش، زانو می

  ببخشيد... تقصير من بود. -

الهی که بخوره وسِط فزق سرت اين معذرت خواهيت! معذرت خواهِی 

  کنه؟ الکيت چه دردی از من دوا می
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دونستم اينطوری دونم واقعا... نمیياط بودم و خب نمیمن خيلی بی احت -

  .شهمی

  گم: کشم و با گريه میدماغم رو باال می

  کنی؟ حاال که شده چرا اذيتم می -

آد که خونه رو گذاشته ی يه مرد میميخواد جواب بده که صداِی داد و عربده

شه بچسبم به حسنی و حسن روِی سرش! صداِی حسن حسن گفتنش باعث می

  با خجالت آروم بگه: 

  پتو افتاده.  -

چسبونم به خودم و خيلی آروم طوری که شم و پتو رو سفت میازش جدا می

  ه: گفقط من و خودش بشنويم می

کنم خيالت برو حموم لباسا رو بپوش من برم دهن اينو ببندم. در رو قفل می -

  راحت باشه. 

  کشه: مرده يه بار ديگه عربده می

  حسن کجا مردی؟  -

  ره می گه: حسنی حينی که از روِی تخت پايين می

  اومدم بابا.  -
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  گه: و رو به من آروم می

  من رفتم.  -

تونن نفس بکشم و حِس اينکه هتری دارم. میره. االن احساس بو خب می

  دستمالی شدم رو بندازم دور!

شم، سخت. احساس دلدرد و دلپيچه رو با هم دارم، به هر از جا بلند می

بندم دست کشونم سمِت حموم و وقتی در رو میطريقی شده خودم رو می

  ذارم. روِی قلبم می

  خدايا من دقيقا چه غلطی کردم و چرا اينجام؟!

کنم و حتی از بابا متنفر شدم. من بعدش؟! تو اين لحظه دارم به اين فکر می

  به خاطر زورگويی هاِی بابا االن اينجام و اين بال رو سر خودم آوردم. 

  آد تا دوش بگيرم و برم بيرون. درد دارم انگار، بدنم سر شده و جونم در می

تی جمع شده. اگه باهام جلوِی در توِی يه سبد لباس و يه حوله است و رو تخ

  مهربون باشه ميشم ابله ترين آدم دنيا و قلبمم ميشه زبون نفهم ترين! 

  زنه و می پرسه: پوشم و يه تقه به در میلباس می

  بيام تو؟  -

  زنم: دونم چرا ولی داد مینمی
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  خوام ريختتو ببينم. نه نمی -

  گه: شنوم که میدر کمال تعجب می

  شم!نمیباشه پس مزاحمت  -

  کشم: جيغ می

  االن بايد مزاحمم بشی احمق!  -

کنه و گيره. در رو باز میآد و خندم میصداِی ناله و ای خدا گفتنش می

  گه: می

  فهميدم مشکل کجاست.  -

  با تعجب نگاهش ميکنم و حينی که موهام رو خشک می کنم می پرسم: 

  کجاست؟  -

  گه: زنه و با لحِن حرص در بيارش میلبخند می

  گم. نمی -

من يه تيشرِت گشاد تنمه که واسم مانتوعه و يه شلوار که اگه پايينش کش 

نداشت تا حاال صد بار باهاش دور خودم گره خورده بودم. اينم شانِس مايه، 

  قرار نبود با برج مخابرات ازدواج کنم که تو لباساش گم بشم!

  رون صبحونه بخور. بيا بي -
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  چينم: کنم و لب برمیلج می

  آم. کثيفه، دوستش ندارم. ميخوام برم خونمون. نمی -

ی اتاق و به يه موجود گاو که منه نگاه دم به آينه قدِی گوشهنگاهم رو می

  کنم. می

  ماه؟  -

آد که دلم ميخواد مخمو ماه گفتنش خيلی قشنگه نه؟ يه طوری ازش خوشم می

  ام. وش بگم بيا بزن تو کلهببرم جل

  گه: کنم ولی و اون با يه لحِن موش مرده مینگاهش نمی

  خواست اين کارو...من واقعا دلم نمی -

  ده: حرفش رو نيمه کاره ميذاره و طور ديگه ای ادامه اش می

حاضرم از ماشين بگذرم بخاطرش...ميخوام بدونی که دارم راستش رو  -

  گم. می

  افته.خواد مسئوليتی گردنت بیپس دلت نمی زنم!پوزخند می

  ريزی؟ چرا ريختتو بهم می -

شه، اون قدری بهم تر! پوزخندم پررنگ تر از قبل میجديه و من جدی

  گه: آد سمِت من و میريزه فکرش رو که میمی
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  حرف بزن!  -

زنم! ناراحت، دم دمی، مودی! از اون حرفا که دوست نداری بزنيش و می

  گی چه مرگمه؟! زنيش هی با خودت میوقتی می

  چرا بايد شخصيت منو با يه آهن پاره قياس کنی؟  -

  گه: با حرص می

اون آهن پاره نياز منه! شخصيتت رو با نيازم قياس کردم و حاضر شدم  -

  خوام که ديگه ناراحت نباشی، اوکی؟! بگذرم از چيزی می

  حرفش منطقيه! 

  گم: شينه و میندارم گذشتم، اونطوری به دلم میمثال اينکه بگه از همه دار و 

  رم خونمون! می -

  شه! نمی -

جانم؟! جارو خاک انداز بياريد برگ های من رو جمع کنيد! دست به کمر 

  وايساده و خيلی جدی با اخم می گه: 

  الزم نکرده، کار داريم.  -

  چه کاری؟  -
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خب من از خدامه که نرم خونمون! از خدامه که بيشتر بمونم اينجا و پيِش 

  گم: ده و میاين آدم. جوابم رو نمی

  لباس ندارم.  -

کنه و انگار که تازه متوحه وخامت استايل من شده به سر و وضعم نگاه می

  گه: باشه با خنده می

  همين خوبه.  -

محکمتر تکون بدم، يه طوفان و  گيرم و تکونش ميدم، اگهاز کمر لباس می

  گم: شه و میيه گردباد زير پيرهنم جا می

  شی!کجاش خوبه؟ توام داخلش جا می -

  زنه: نيشخند می

  خوای بيام؟ می -

  گه: گيره و میکنه، صورتم رو با دست قاب میلبش رو با زبون تر می

رو حساب بی دونم االن چی دوست داری بشنوی؟! ببخشيد ديگه، بذار نمی -

  خوام اينه که ناراحت نباشی، خب؟!تجربه بودنم. ولی چيزی که می

  حسن خيلی جذاب شدی!  -
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اش ولی خدا به سر شاهده که از تِه دله. خودش هم خنده گمشابا خنده می

فهمم نياز دارم چی بشنوم دونم، خودمم نمیگيره، نمیگيره. دستم رو میمی

  شم، نه؟! يره آروِم آروم میگولی انگار دستم رو که می

گه برگرد خونتون، درسته که يه ذاره، همينکه بهم نمیهمينکه تنهام نمی

فهمم از کجا شکل گرفته ولی اشتباه و پيش آمد بزرگ بوده که خودمم نمی

  اين اتفاق و پيش آمد، بخش بزرگی از قلِب من رو درگير خودش کرده. 

  بريم؟  -

ی جمع اون قدری قشنگه م کجا، " بريم " اين کلمهپرسدم و نمیسر تکون می

  ای نداشته باشه. که نيازی به اضافه گويی ديگه

مونه. با همون لباسا، با همون مونم يا بهتره بگم کنارم میتا شب کنارش می

کنم و خب؛ دروغه اگه بگم دلم ام خيابونا رو همراهش گز میوضعيِت آشفته

  و شب بايد برگردم خونه. خواد هرگز ازش جدا بشم نمی

مامانی خونه نيست، بابا خوابه و بهزاد خيلی عصبی و با اخم های در هم 

رم تو اخمش غليظ تر نشسته روِی کاناپه و وسِط پذيرايی! از در که می

  گه: شه و میمی

  کجا بودی؟  -

  گم: کنم سمِت در و میاشاره می
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  بيرون بودم االن اومدم، نديدی؟  -

  ی آشفته انقدر، عصبانيه! شه که اين بزغالهِر خنده و باورم نمیمن زدم د

  با کی بودی؟  -

  حسن.  -

  گم: افته تو کفشم. با تعجب میشه و قلبم میاز جاش بلند می

  چته تو؟ به خاطر ماشينه؟  -

کنه کشه سمِت اتاقش. اول به اطراف نگاه میگيره و محکم میدستم رو می

. حاال ديگه صداش آرومه ولی لحنش هنوز قاطی و بندهو بعد در رو می

  عصبيه: 

  گم؟ انقدر خری؟ احمق، به خاطر ماشين می -

  گه: آد و مضطرب میخوام بپرسم واسه چی که خودش به حرف میمی

کنی خوای از اين جدا شی؟! فکر میتو چهار روز ديگه که بابا بره نمی -

  اگه هر روز باهاش باشی، هر دقيقه پيشت باشه واست آسون ميشه؟ 

  زنه!حقيقت تلخی رو به صورتم می

  گم: زنم. نفس عميقی می کشم و میمن؛ خودم و بهزاد رو اينطور گول می

  شم؟ میکنی من عاشق اين االن تو فکر می -
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آد، شنوه، بعد که به سرت میکنی و کارما میفهمی! انکار میتو لحظه نمی

  گردونه. ات رو بهت برمیصداِی ضبط شده

  گم: اندازم و میزنم، شونه باال میپوزخند می

  اين چه توهمات سنگينيه که تو داری برادر من؟ من با اين؟ نه... -

دم و يه بخشی از وجودم خيلی می ام رو جلوِی صورتش تکونانگشت اشاره

  دم: گه " زر نزن" ولی با اين حال ادامه میبی تعارف بهم می

  هرگز... -

گيره ازم و انگار بيِن اينکه خيالش راحت باشه يا ناراحت؛ بهزاد نگاه می

  گه: ده میپيِش خودش جنگ به پا شده و حينی که سرش رو عصبی تکون می

  ببينيم و تعريف کنيم! -

تونم نفس بکشم! انگار با اون نگاه زنم، تازه میاز اتاقش که بيرون می

خواستم داد و خب مِن ديوونه شايد میگر داشت گلوِی من رو فشار میمواخذه

  ازش فرار کنم!

که نفهمه ديشب و امروز رو توِی چه وضعی بودم و از حاال به بعدش بايد 

ی خواد اين حجمه! دلم نمینسبت به اين اتفاق بی تفاوت باشم؟! ميشه؟

  ره. روشنفکری رو قبول کنم و بگم خب اصال به درک که می
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تو اتاِق خودم روِی تخت، بعد عوض کردِن لباساِی حسنی با لباس راحتی 

دم و . دست هام رو مثِل بال پروانه کنارم تکون میکشمهای خودم دراز می

  اب ببره! گم، ديواری که قلبم باشه بشنوه و حسبه در می

  کنم: زمزمه می

  من عاشقش نميشم! -

* * *  

  شوهرت کجاست؟  -

فرستم پشِت گوشم و ام رو میخواب آلودم، اون قدر که موهاِی به هم ريخته

  گم: کشم گيج میدر حالی که روِی کاناپه دراز می

  دونم اون...من چه می -

دوباره روِی کاناپه  کنم وبه اخم های غليظ و نگاهِ شوکه و کنجکاوش نگاه می

کنم و دسِت پيش شينم، با اين تفاوت که پاهام رو توِی شکمم جمع میمی

  گيرم که: می

... هر روز بابا خب يه روز دنبال مواداوليه است، يه روز دنبال تبليغاته -

  دونم دقيقش رو! يه جاست من نمی

  اندازه" که اينطور" گه مغزم و بابا تاِی ابرو باال میآخيِش زيرپوستی می
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  ريم؟بيخيالم شد؟ همنقدر کوتاه؟ توِی رينگ نمی

کنه شدم و حدسم درسته، حريف به اين راحتيا ول نمیمن االن بايد له می

  شکارش رو! 

  بهش بگو شام بياد اينجا!  -

خوام ين مصيبت واقعا جانگدازه! میکنم و خدايا خداوندا، اگيج نگاهش می

پرسه و دستم بگم جلسه داره يا هر چی، بعدش بابا از اون شرکت قالبی می

  شه که هيچی در کار نيست!رو می

  گم: دم و میسر تکون می

  اميدوارم وقت کنه... -

  که مثال اميدوارم به اينجا نرسه پاش!

رسونه به باالترين حد ممکن و کنه؟! نه! استرسم رو میره؟! ول میمی

  گه: می

  قبل رفتن بايد همه چيز رو چک کنم.  -

  گم: دم و میبه طرز احمقانه ای سرم رو تکون می

  حتما بابا... -
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خب خدا روشکر؛ تا اينجا به خير گذشته و از اونجايی که اعتماد به نفس 

  گم: ت می آرم میسوال پرسيدن رو به دس

  ری؟کی می -

  پرسه: کنه و دست به سينه و خيلی جدی میچشم هاش رو ريز می

  فضول منی؟  -

  گه:سيِس شرلوک هلمزش رو غالف کرده خدا رو شکر و با نيشخند می

  اول بايد خونم رو از چنگال شما در بيارم و نجات بدم بعد برم.  -

شه که من بپرسم، خودش پيش قدم میريزن روِی سرم. قبل از اينآب سرد می

  گه: و می

  ی شوهرت...زود جمع کن برو خونه -

  گم: دم و میآب دهنم رو قورت می

  شه؟ پس بهزاد چی می -

ام من آخه، نه؟! يعنی چی که بريد؟! چطوری آخی! چه خواهِر دلرحِم خوبی

ی حل کنه و براِی هر کاری يه معادلهی کار ها رو اينطوری سخت میهمه

  ذاره؟!نشدنی جلوِی پات می

  برم اگه بياد...بهزادم می -
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هيچی ديگه، قضيه دلسوزی و اينا کنکله! اين آقاِی محترم قصد داره از 

ی دومی از خودش رو بسازه و به هر حال که واسه بهزاد بهزاد هم نسخه

  شرايِط بدی نيست. 

  گم: ره و میام سر میديگه واقعا حوصله

  اتاقم، يکم کار دارم.  رم تومی -

کنه، هر وقت ديگه ای بود بلوا به بابا در جوابم صداِی تی وی رو زياد می

  پا می کردم ولی االن خب بابت کاراش ممنونم هستم!

بينم بهزاد روِی تخت من دراز کشيده، زهره ترک قبل از اينکه برم تو می

توِی هوا پرت  خوام حرف بزنم و اعتراض کنم که سوييچم روشم و میمی

  گه:کنه سمتم و میمی

  ی صد درصد ولگرديه!آماده -

  شم؛ اين چند روز واقعا اذيت شدم. خوشحال می

  گفت؟ بابات چی می -

شه بابات ولی وقتايی که عاشقانه گيره میاينطور وقتا که مثال ازش به دل می

  شه پدرم تاج سرم. کنن میبا هم اختالط می

  شينم: بندم و روِی تخت میدر رو می
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  گفت که حکم تخليه امون رو گرفته! -

  گه: کنه و با صدای بلند میبهزاد يهو قاطی می

  شه!نه! نمی -

  کنم واقعا چرا بايد عيِن فيلمای درام فارسی رفتار کنه؟!دهن کجی می

  کنه.فعال که شده، اين مرد تا حلوای منو با لذت نخوره ول نمی -

آره و با لحن ی تاييد باال میده و انگشت شصتش رو به نشونهتکون می سر

  گه: پر از تاسفی می

  پس لطفا بمير!  -

  شود واقعا؟! من اينجا گير افتادم پيليز هلپ می! چگونه می

  برو بيرون!  -

ام وقتی هدفم برداشتن دمپايی ابری يونيکورنمه و سرش جيغ کامال جدی

  کشم: می

  بيرون تا پاره ات نکردم.برو  -

ره. حاال من موندم با مصيبت بی پايان زندگيم و واقعا بايد ترسه و میو می

ساکمو جمع کنم و فرار کنم، چون االن ديگه بابا من رو همراه خودش هم 

  اندازه جلوِی سگا که بخورن!ام چيه، من رو میبره و اگه بفهمه برنامهنمی
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آد و دونم کجاست میای که نمیز يه گوشهموبايل بدبختم داره صداش ا

  کنم. گردم و خوشبختانه يا متاسفانه از زير تخت پيداش میمی

فهمم اين وقت صبح چيکارم داره. انگشتم آيکن سبز ی حسنه و نمیشماره

پيچه تو گوشم کنه و صداِی آروم اما پر از استرسش میرنگ رو لمس می

  گه: و می

  . ماه پاشو بيا اينجا -

شه پر از التماس و با آم ديگه که لحنش میخوام بگم من با تو بهشتم نمیمی

  گه: ناله می

  پاشو بيا تا اينا منو پاره نکردن.  -

  اينا کيه؟  -

  کنه: کنه و بعد زمزمه میيکم مکث می

  آن خونتون ها...مامان بابام، نيای اينا می -

  گم: ياهه! وا رفته میشم، اينا بيان که روزگار من سزهره ترک می

  آدرس رو بفرست اومدم! -
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شم و عين بنز خودم رو به آدرسی که حسنی فهمم چطور ولی آماده مینمی

رسونم، حاال بماند که سر راه با باليای طبيعی مثِل بابام و بالِی گفته می

  شم.غيرطبيعی مثِل کاهش بنزين مواجه می

ازم و با ذکر " انگار پسر خودشون انديه نگاه به سر و وضعم داخل آينه می

ام به اونا رو ی بی روح و مردهچيه؟ " عذاب وجدانم واسه نشون دادن قيافه

  کنم.آروم می

کشم، يه عالمه فکر تو سرمه که اگه مامانش بگيره از عرض نفس عميقی می

شناسم، و درز من رو بشکافه بايد چطوری فرار کنم؟ من که اينا رو نمی

  زنن!... يه عالمه از اينا مثل کارتون ها دور مغزم دارن َچه َچه میاگه... اگه

شه و خواد برگردم برم که در يه ساختمون باز میپشيمون شدم و دلم می

  شه بيرون! حسنی که يه دمپايی پاشه و يکی از پاهاش رو باال گرفته پرت می

الغ چشم خورم پايين و اميدوارم که من رو نبينه ولی خب عيِن کسر می

شناسه و هاش تيزن و ماشيِن بدبختم که عينهو گاو پيشونی سفيده رو می

  گيره سمتم.اش رو میانگشت اشاره

يه عالمه آدم، مثال يه زن و يه مرد به همراه يه زن و سه تا دختری که 

شن و پشت سرشون يه پسر فاميلش بودن يکی يکی از ساختمون خارج می

  کنن.آن و مِن بدبخت رو نگاه میبلندتر میی حسنی ولی قد هم قيافه
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آد سمِت کنم ببينم خيسش نکردم يا نه که حسنی میيه نگاه به شلوارم می

  زنه به شيشه. ماشين و می

ترسم و خوام اصال میآم، نمیدم که بفهمه نمیسرم رو به طرفين تکون می

  کنه.اخم می

  زنه " بابات". میکوبه لب و تو همين حين که محکمتر به شيشه می

شه، تهديد خطرناکيه و البته خب که نامرديه من مشکلش دست و پام شل می

آد سمتم با گريه شم و يکی از اون خانما که میرو حل نکنم. آروم پياده می

  گم: و جيغ می

  بخدا من کاری نکردم.  -

ن زنم و با همون لحی فرار ماشين رو دور میشه و من به نشونهنزديک می

  گم: می

  من که اينو نگرفتم؛ اين منو گرفته. -

ديدم گيره و حق داره! منم جاِی اينا بودم همچين اسکلی رو میخنده اش می

  خوردم!معلومه که از خنده ترک می

  آروم باش مادر، کاريت ندارم که ميخوام ببينمت. -

  گم: من عيِن احمقا استايل فرارم رو هنوز حفظ کردم و می
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  خدا... بگو به -

  گه: ايسته و واسه آروم کردنم میزنه و سرجاش ثابت میلبخند می

  به خدا... -

  گه: ولی يهو اخم ميکنه و با غيظ می

  کشی؟ تو خجالت نمی -

يا حسين، اين کيشونه که از منم ردی تر و مودی تره؟ حسنی دهن لق همه 

صومانه و دم و با همون لحن معچيو بهشون گفته؟ آب دهنم رو قورت می

  کنم: غريبانه اعتراض می

  خودش منو چيز خور کرد بخدا، اون قرصه تو يخچال اين بود... -

اندازه، عه يعنی اينو نگفته و منم نبايد می گفتم؟! مامانش حسن ابرو باال می

شه، مامانشه ديگه، نه؟ چون به منم گفت مادر! کفشش رو در مياره خم می

  کنه که:رينش میکنه سمِت حسن و نفو پرت می

  الهی سياه زخم بزنه به جفت ِلنگات، معتادم هستی؟ قرص چيه؟ -

گرده سمت من و دومرتبه کنه و باز برمیی قرص رو زود فراموش میقضيه

  گه: می

  کشی؟ با توام، تو خجالت نمی -



166 | P a g e 
 

  گم: دم و میسر تکون می

  کشم. چرا چرا، بخدا خيلی می -

  چند سالته؟  -

يعنی اگه جزو دم حتی! کنه االن بيوگرافی بابامم میجور سوال میبه خدا يه 

داعش و ساواک بود از اون باالرتبه های اعتراف بگير و ناخن بِکششون 

  بود!

  بيست و... -

  گم: دم و میره اصال چند سالمه. آب دهنم رو قورت میبرگام! يادم می

  و....و...بيستبيستگم... يادم بودا بخدا...وايسيد االن می -

  گه: که حسنی رو خدا خير بده از اونور می

  بيست و چهار. -

  واقعا؟ خودم که يادم نيست.

  زنه: مامانش با اخم تشر می

بيست و چهارسال بابات خرجتو داد، تو پر قو بزرگت کرد که شوهر کنی  -

  به اين؟
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حسِن مظلوِم کنم و بعد به دستش که گرفتش سمِت ها؟ گيج و منگ نگاهش می

ی منن که نرمال نيستن بدبخت. به خدا موندم چی بگم، فکر کردم فقط خانواده

  ديدم اين خانم حتی از مامانی منم خل وضع تره. 

کنه و خانمه خيلی طلبکار دست هاش حسن دست به سينه به مادرش نگاه می

  گه:ده و میرو توِی هوا تکون می

  ی داری تو؟ ماشينتم که اين اسکل خريده! ها؟ چيه؟ جز يه جفت پاِی دراز چ -

  ده: گرده سمت من و با تشر ادامه میاسکل با منه؟ برمی

خوای بگی اسکل نيستی که اين همه خرج هيکل اين چيه؟ البد توام می -

  کردی؟

  گم: گيرم باال و فوری و با لکنت میاز ترس دستم رو می

  ا بگی. ... هر چی شممن ا...اسکلم... اصال واقعا -

ديد و احتمال اون آقاعه که اون ته با دافيای دورش داشت فيلم سينمايی می

آد که زنش رو کنترل کنه و با لبخند ره که باباِی حسنی باشه جلو میمی

  گه: می

  خوش اومدی بابا جان. -

  تونم سر تکون بدم و با تپق و لکنت بگم: منی که خودمم يادم رفته، فقط می
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   َس...سالم. -

  گه: گيره و میدسِت زنش رو می

  باهار خانم بسه ديگه...مهمون خيلی وقته سرپا جلوِی در وايساده.  -

  زنه: باهار خانم چنان عصبی داد می

خوام ببينم اين دختر چی ديده تو پسر االف و بيکار من که يه شبه نه می -

  زنش شده؟

شه هار خانمم نمیکرد؟! مامانی انگشت کوچيکه بمامانی تخريب روحی می

ی عالم رو در يک سطح منزجر کننده با اين اوصاف. يا حداقلش اينه که همه

  بينه و البته که به جز پسراش!و نفرت انگيز می

کنن. بعد آن و مادرش رو محاصره میباباِی حسنی به همراه تموِم خانما می

  گه: برن خونه، رو به حسنی میدر حالی که بهار خانم رو به زور می

  خانمت رو بيارداخل بابا! -

  گه: خانمش زهره ترک شده و با نگاهی پر از التماس زير لب می

  آم.حسن من نمی -

  گم: چينم و میلب برمی

  تو گفتی من زنتم!  -
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دانلود يه چکش که بزنم وسط مغزم و خودم رو نجات بدم از اين همه حماقت! 

  گه: کشه به صورتم و میشه، دست میعصبی می

  عنم که نيستی، زنمی! َز َن م. خوب شد؟  -

  گم: دم و با لبخند میسر تکون می

  آره خوبه اوکيه.  -

  گم: و میاندازم که عيِن در جهنمه يه نگاه به دِر باز ساختمون می

  ترسم. ترسم ازشون، بخدا میولی من می -

ی برنج من رو شم عيِن کيسهبينه يکی به دو کردن فايده نداره و قانع نمیمی

  گه: افته سمِت ساختمون میاندازه رو کولش و حينی که راه میمی

  ترسيدم.منم از بابات می -

م به يه جايی و بتونم کنم ولی در تالشم که دندونام رو برسونجيغ جيغ نمی

گازش بگيرم که خب طوری نگهم داشته که هيچ اميدی به اين کار و البته 

  که نجات نيست. 

ی کنه به يقهذاره زمين و دستش رو بند میی دوم  من رو میجلوِی در طبقه

  داره.لباسم و محکم نگهم می
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خانم  زنه و بر خالف تصورم خبری از شرحه شرحه کردنم نيست. يهدر می

  گه:کنه و میديگه خيلی نرم و گرم و صميمی ماچم می

  خوش اومدی عروس. -

کشه تا لود بشم و باهاش تعارف و احوالپرسی و اينا يه چند لحظه طول می

ذارم داخل خونه، مادرش هم خيلی قشنگ و زيبا ماچ بکنم و وقتی پام رو می

  گه: کنه و با بغض میو بعدش بغلم می

پسرم تونست مخ تو رو بزنه و تو رو به عنوان عروس گلم  خوشحالم که -

  به اين خونه بياره.

  

  فصل چهارم : " شعله " 

 * * *  

طوری که اينجا و تحت عنوان عروس بهم احترام گذاشتن، با طوری که 

ذارن قابل قياس ی خودمون تحت عنوان دختر بهم محل سگ نمیخونه

و ريختن تو حلقم و خب منم کمال نيست. انواع و اقسام غذاهای خوشمزه ر

  استفاده وتشکر رو دارم. 

خوام برگردم خونمون و گذره که نمیالقصه که اينجا به قدری بهم خوش می

  ده. ای بهم نمیالبته که مادِر حسنی هم همچين اجازه
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شه و شام رو خورديم، حاال يکی درميون روِی کاناپه و زمين نشستيم شب می

  گه: کشيم که حسنِی خرمگس معرکه مییو داريم خميازه م

  با اجازتون ماهلی رو برسونم خونشون.  -

  گه: ی دست میکنه و با اشارهمامانش دهن کجی می

بشين بينيم بابا. اوال که خودش ماشين داره الزم به رسوندن تو نيست. دوما  -

االن ببری بذاريش دم خونشون به تو شک نميکنن بگن مشکل داری؟ عيبی 

  چيزی روته؟ 

کنم. به خدا که مامانی من انگشت کوچکی با برگ و بار ريخته نگاهش می

  شه. از بی پروايی ننه حسنم نمی

خواد برگردم و خب، بنده و حاال هر چند که منم دلم نمیحسن دهنش رو می

  خوام کنار اين دراز احمق بمونم!دروغه اگه بگم نمی

  گه: قی که رو به روِی پذيراييه و میکنه به اتاعمه خانمشون، اشاره می

پاشو حسنی، پاشو اول رخت خوابا رو بيار بريز بيرون بعد برو اونجا با  -

  خانمت بخواب. 

ای که عمه چيزی گفت که تموم تنم تير کشيد. بميرم واسه حسن و شکنجه

براش تدارک ديدن ولی خب بچم گويا از خوابيدن در کنار من خيلی مسروره 
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کنه شه و رخت خوابا رو دسته دسته بار میش عيِن فشنگ بلند میکه از جا

  آد بيرون و ديگه باباش فقط بهش تيکه ننداخته بود که اونم ميگه: و می

  آفرين پسرم؛ هميشه همنقدر پشتکار داشته باش! -

گن دونه کنه و اگه پا بده میخالصه که شکنجه ادامه داره، تشکا رو پهن می

  دونه بيا ما رو بخوابون بعد برو. 

  ذاره و ميگه: در حالی که از نفس افتاده، دستش رو روِی کمرش می

  جون مادرت پاشو تا باز خفتم نکردن.  -

  کنه که بگه: و مامانش داره کم کم گرم می

  َس....آقا حسن جان پِ  -

خنده و چپيم تو اتاق. میکشه و میکه ال به الِی حرفش دسِت من رو می

  گه: می

  اندازه! يزيد پيش اينا لنگ می -

آرم. مادر ی اتاق و مانتوم رو در میافتم سمِت تخت خوشگل گوشهراه می

اش طوری پوشيده بودن که روم نشد درش بيارم خدايی ولی خب االن و عمه

  شم. یدارم خفه م

  گه: شنوم که میصداِی حسنی رو می
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  شت؛ کشِف حجاب!  -

خوام حرف بزنم که چراغ رو گردم سمتش و میگيره و برمیام میخنده

  گه: کنه و میخاموش می

خوای فرار کنم پيرهنمو از پشت بکشی سنجی؟ میداری پاکدامنی منو می -

  پاره کنی؟ 

  است کامال! ديوونه

  گم: کشم و میروِی تخت دراز می

  خوابی ديگه؟ پايين می -

کشه سمِت خودش با کشه کنارم و پتو رو تا ناموس میدر حالی که دراز می

  گه: خنده می

  آره اتفاقا کاشتم برات که سبز بشه! -

  شه بغلتو امشب قرض بدی بهم؟ می -

  کنم: بينم و زمزمه میکنه و من فقط برِق چشم هاش رو میگيج نگام می

  خوام بخوابم به خدا...می -
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همش دنباِل کثافت کاری محضی! همش دنباِل تن و بدن منی! خدايا؟ چرا  -

... منو مثل يوسف پيغمبر نيافريدی از اين امتحانا سر بلند بيرون بيام؟ بيا

  بفرما... اين تن و اين بدن همش در اختيار توست! 

کلمه گيج و منگ و دريای هوچی گرياش ساحل نداره که. به معنی واقعی 

پوکر فيسم! اين بشر يه بی انتهای ناشناخته است، هر لحظه يه حالت شيِش 

  فرسته!مغزی از خودش بيرون می

خوام بگم دست به من زدی نزدی که ذارم و میسرم رو روِی بازوش می

  گه: ده میکنه و در حالی که داره محکم فشارم میخودش محکم بغلم می

  کشم. جيغ می دستت بخوره بهم -

راحت خواد واقعا با خياِل بندم و دلم میآد اتفاقا. چشم هام رو میازش برمی

  پرسه: بخوابم که می

  مونی؟ بابات نگران نميشه؟ بهش گفتی اينجا می -

  گم: زنم و میپوزخند می

  شه. ده ولی نه، نمیبا اينکه حس تحقير شدن بهم دست می -

  پس تخت بخواب.  -
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گه  " خدايا شکرت" و دلم می خواد کشه و زير لب میيه نفس عميق می

شه؟" ولی خب ازش بپرسم " يعنی همه چی بعد رفتِن بابام بيِن ما تموم می

  کنم! ترسم و دلم رو غالف میاز جوابش می

  ماه؟  -

  گم: ماه گفتنش خيلی قشنگه و البته خاص. بدون اينکه بخوام زير لب می

  جان؟  -

  گه: يرلب میو ز

  شب بخير.  -

تونم گم " هوم" و خب نمیبدون اينکه صدايی از گلوم خارج بشه زير لب می

  حرف بزنم چون ميترسم صداِی لرزون پر از بغضم رسوايی به بار بياره!

 * * *  

خوام چشم باز کنم ولی حرکِت انگشتاش شم، میبا صداِی حسنی بيدار می

شه ساکت بمونم و دلم بخواد بيشتر ث میروِی صورتم و روِی موهام باع

  خودم رو به خواب بزنم.

گه. مثِل يه آدِم درگيِر گيج فهمم چی میزنه ولی خوب نمیزير لب حرف می

  و گنگ حرفاش پَرتن! 
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کنم و خب باورش واسم سخته ولِی رطوبت لب هاش روِی پيشونيم حس می

ظه که قلبم پر شده از خوام کاش تو همين لحاالن ديگه چيزی از دنيا نمی

  ذوق و خوشی بميرم!

ره؟ صداِی شنوم. میکشه و ديگه صداش رو نمیچند لحظه بعد انگار آه می

آد و خب حاال وقِت باز کردن چشم هاِی پر از اشکمه و بستن در اتاق می

  دونم از کجا اومده و نشسته روِی لبم.لبخندی که نمی

شه و حسنی از الِی در ينکه در باز میچند دقيقه تو همون حالت ميمونم تا ا

  گه: آره داخل وآروم میسرش رو می

  بيداری؟  -

  گه: دم و با همون تن صدا میسر تکون می

  پاشو بپوش فرار کنيم.  -

  دوام سمِت لباسام.و خب عين فشنگ پا ميشم می

خواد؛ جذاب اين فرار هيجان خاصی نداره برام ها، ولی چون حسنی ازم می

آد. آروم آروم از خونه بدون اينکه کسی رو بيدار کنيم بيرون ظر میبه ن

  گه " آخيش" زنيم و حسنی با يه نفس عميق میمی

  گم: با تعجب می

  اين قدر تحت فشار بودی؟ -
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  ذاشتن که...ببرمت خونتون ديگه... اينا بيدار ميشدن نمی -

  من بيزاره؟ ريزن روِی سرم. يعنی واقعا اين قدر از وجودآب سرد می

  گم: شينه روِی لبم و با تمسخر میيه لبخنِد تلخ و احمقانه می

  مرسی که انقدر به فکر منی! لطف بزرگی بهم کردی!  -

  دم: کنم به پاهام و با همون لحن ادامه میاشاره می

  خودم پا داشتم، ممنون.  -

خواست بيام اينجا! االنم به خاطر ديدن روِی ماه خب من اصال دلم نمی

خواست اينجا اش و فراق اونا ناراحت نيستم، مِن احمق فقط دلم میخانواده

  کنارش باشم و گويا بايد به حرِف بهزاد گوش کنم! 

  خوام و دوست ندارم! من اين آدم رو نمی

ايسته و رفتنم رو نگاه راحت می زنه و خيلیآد، حرفی هم نمیدنبالم نمی

خواد بزنم زير گوشش و حتما يه بار قبل از اينکه کامال از کنه! دلم میمی

  دم. زندگيم بره بيرون اين کار رو انجام می

  گردم خونمون! برمی
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افتم و حالم اصال با خونه موندن خوب کشه که به غلط کردن میطولی نمی

کشم بدون اينکه روِی تخت و مدام خميازه میشه. مثِل مرده ها افتادم نمی

  خوابم ببره! 

  گم: فقط هر پنج دقيقه يک بار با حرص می

  سوار گردنش بودم؟  -

  دارم: کشم و با حرص اداشو در مینفس عميق می

ببرمت خونتون... سگ... چرا نياوردی پ؟ عين بز وايسادی نگام کردی  -

  فقط!

گه شه و بابا با هيجان میبا ضرت باز می کوبم که درسرم رو روِی بالش می

  " پخ". 

  کشم:جيغ می

  خوای منو بکشی؟ بيژن ده ساله از تهران، می -

اش رو محکم ی حولهره و گرهبدون اهميت دادن به من تو اتاقم رژه می

  گه: چرخونه و میکنه. يه چند دور نگاهش رو به اطراف میمی

  ديشب کجا بودی؟  -

  کنم چون واقعا اتفاق نادريه! ه، پوکر فيس نگاهش میبا تعجب که ن
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  ی حسنی بودم. ی عمهخونه -

خوام ببينم گم و میخب همچين از پيگيريش بدمم نيومده. اين رو آروم می

  گه: ی بعدی رو بلده يا نه که خيلی جدی میمرحله

وابه هاش نيستيم که بذار دخترمون شب خونه نامزدش بخما از اون خانواده -

  ها، گفته باشم.

  گم: دم و میبا برگ و بار ريخته سر تکون می

  چشم اوکيه!  -

ی خيابونم کردی که اون گند و آب بگيرم ديگه واسه همينم اون شب آواره

  نه؟ از اينجا تا مود نامعلوم و بی سرنوشتت پرانتز پدِر من! 

  پاشو يه ناهاری چيزی درست کن گشنمه.  -

گه تسليت، بعد من پاشم غذا ت راستم به دست چپم میمن آشپزی بلدم؟ دس

ی دستورات بی محتواش ادامه دارتر درست کنم؟! هر چی بمونم انگار دايره

زنم شه و سريع با همون لباسايی که عوضشون نکردم اصال از خونه میمی

دم و خب، بيرون و به تهديداش مبنی بر اينکه رفتی ديگه برنگرد اهميتی نمی

  گشنمه. خودمم 

کنم چشم دم و تصور میشم و آيفون رو محکم فشار مینرفته پشيمون می

  سمِت شاگرد حسن زير انگشتمه! 
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  ده: جواب می

  ها؟ چيه؟ کيف پولتو جا گذاشتی بدبخت؟  -

  گم: دمق می

  نه بيژن، بذا بيام تو يه چی سفارش بدم با هم بخوريم.  -

  گفتم که ديگه راه برگشتی نداری.  -

  زنم: خوام سرم رو بکوبم تو آيفون از دست کاراش و سرش جيغ میمی

  آری؟ پنجاه، شصت سالته اين ادا اطوارا چيه در می -

  گه:قبل از اينکه آيفون رو بذاره می

  ی منه و تصميم دارم فعال قيافتو نبينم.  اينجا خونه -

يبام و همون افتم سمِت ماشين زخيلی بدبخت وارانه و طفلکی مسلک، راه می

دم که خواد جايی برم و  غذام رو سفارش میشينم. دلم نمیجا داخلش می

بيارن همين جا و درسته که من االن لطمه روحی خوردم ولی افسردگی اون 

  قدر جايگاه مهمی نداره که بخوای کباب نخوری!

گه حتی اگه اون قدری حالت بد بود که با بغض کباب يه قانونی هست، می

خورم و من دقيقا به اين قانون رت دادی بده ولی نگو حالم بده نمیرو قو
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پايبندم و دارم با درد و بغض تيکه های کباب رو تو دهنم می چپونم و تو 

  زنم: همون حال غر می

  خب به درک، مردک دراز يه وری!  -

  دم: کشم و ادامه میيه قلوپ نوشابه سر می

  از سگ کمترم اگه به تو محل سگ... لياقت داری تو خياِر استوايی؟ من -

خوره و با شتابی ترين سرعت هنوز حرفم تموم نشده که گوشيم زنگ می

  گم: ممکن می

  الو جان؟  -

  کجايی ماه؟  -

  خواد بميره بحمدهللا؟صداش خسته است؟ می

  به تو چه؟ - 

  ده: کنه و بعد دمق جواب میيکم مکث می

  شم. دونم ناراحتی ببخشيد، خودمم از وقتی رفتی دارم خل میمی -

  گه: زبونم می

  خب که چی؟  -

  گه اين پِِهن مغز! گه... ولش کنيد چرت و پرت زياد میو دلم می
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  خب که... ببخشيد و بيا همو ببينيم.  -

  دم: با حرص جواب می

ر حاجی نگاه کنی! نه اينطوری با من باشی بعدا روت نميشه تو چشم خواه -

  دونی؟ اصال زشته... می

  گه: کنه و میقاطی می

  گور بابای اون و من با هم، کجايی بيام دنبالت؟  -

  کنه؟ يا پخر چيه بهش تيتاب ميدن ذوق می

کنه، من االن حاصل جفتگيری کشه حال میدن شيهه میمثال به اسب قند می

  اينام!

دونی مثِل خواد که بگم. میاونور می خواد بگما، ولی خب دلمم ازدلم نمی

حالِت با دست پس زدن و با پا پيش کشيدنه و دايره لغات يه احمق کال 

گه ولی متوجه نمی شی و من دقيقا همون فهمی چی میاينطوريه که می

  احمقه ام!!

  گم: زير لب می

  بابام بيرونم کرده جلوِی در خونمون تو ماشين نشستم. -

  ميام االن "گه " کوتاه می
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و من ناخواسته شل شدِن پيچِ نيشم رو توِی آينه در حالی که در کسری از 

  بينم. ثانيه مشغول رژ لب زدنم می

تونم طوری کباب و خب درسته که اون آدم خاطرش عزيزه ولی من می

بخورم که رژم پخش نشه توِی صورتم و به هر حال هر آدمی بايد به توانايی 

  ياره.هاِی خودش ايمان ب

نم و مثِل طفالِی رسه، لب بر می چيره که باالخره میداره حوصله ام سر می

  کنم. چسبونم به شيشه و مظلومانه نگاهش میيتيم پيشونيم رو می

از اين حالِت من خنده اش گرفته؟ يا تو ماتحتش به داليل ديگه ای عروسيه 

سر انگشت به ده و با که جست و خيز کنان سوييچش رو توِی هوا تاب می

  زنه. شيشه ضربه می

  گم: دم و با اخم میشيشه رو پايين می

  االن خوشحالی؟ -

  گه: با خنده می

  خيلی! -

خوام گرم کنم واسه دريدنش از وسط و يکی روانيه؟! به خدا که هست! می

کردِن عرض و درزش که با حفظ همون نيشخند بی محتوای بی اعتبارش 

  گه: می
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  م خوشحالم!چون تو رو ديد -

شه ولی مثال از اونجايی که من خيلی دختر فهميده و بلدی مجددا نيشم شل می

  گم: ام می

  اگه فکر کردی با اين کارات ايمان منو به لرزه در می آری... -

  دم: کنم و بعد از کمی فکر کردن ادامه میيکم مکث می

  درست فکر کردی! -

  گه: بشکنه نه گردِن خودش و می شه، يکم، واسه اينکه نه گردِن منخم می

  پياده شو با هم بريم!  -

  گم: پره میزنم و بعد از اينکه تاِی ابروم باال میمن چشمک می

  خب، بعدش؟  -

کنه و خيلی جدی در حاِل حفظ عصمت و طهارتشه وقتی دست هاش اخم می

  گه: کنه و میرو روِی بدنش حائل می

قان قان... لعنت به هر چی مغز مريض گم! با هم بريم... موتورو می -

  منحرفه.

  گم: کنم و با غيظ میلج می

  گيره!زنه بهم دشوييم میآم، باد میمن با موتور نمی -
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آد و روِی صندلی خيلی جدی قصد داره تقوای منو دچار خلل کنه که می

  پرسه: شينه و میشاگرد کنارم می

  آد؟ بوی چی می -

  گم: من دستپاچع می

دونم واال ماشين دست اين پسره بوده معلوم نی کيو آورده سوار کرده نمی -

  عطرش بو قيمه می ده!

  کنه: کشه و مشکوک زمزمع میکنجکاو بينيش رو باال و بو می

  ولی بوِی کبابه فکر کنم!  -

ی ی ظروف و اينا رو مثِل يه گاو بی شخصيت از پنجرههمنم که باقی موند

  گم: در خونمون میماشين انداختم جلویِ 

  نه بابا توهم زدی!  -

راز اول دختر بودن؛ هيچ وقت اشتهاِی پهناورتو به يه پسر نشون نده. مورد 

کنن و يا  ميگن بيا ام نداره، جفتشون سوژه ات میعالقه و غير مورد عالقه

گن بيا اينو بخور! در هر دو صورت اونی که اين وسط منو بخور، يا می

ايی دوست عزيز بعدم من اصال کباب نخوردم، من غصه ده شمباخت می

  خوردم، غم خوردم، خون آبه خوردم!

  کجا بريم؟ -
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کنه زير سرش می گيره و در حالی که دست هاش رو قالب میدم عميقی می

  گه: 

  دونم.نمی -

ايه پس واقعا کنم، البته تعجب نداره چون اگه همچين آدم بی برنامهتعجب می

کنم هر؟ شوهِر من، حتی وقتی اين رو توِی ذهنم تکرار میشوهِر منه! شو

شم و دخترا دقيقا نسبت به پسِر مورد عالقشون همچين حسی خر ذوق می

دارن و انگار ماجرا اينطوريه از قلب عالقه از عقل يه عالمه رويا رو پشِت 

  سر هم چيدن!

  من فقط اومدم که پيِش تو باشم... -

ی بيشعورم، بله يه شهروند تنها که يه همسايهزنم روِی ترمز! من نه می

  گوسفند هم هستم و البته که بالنسبت گوسفند که من باشه!

زنم بهش و با چشم هام کنم که اصال حرف قشنگی نيست، زل مینگاهش می

  گه: زنه و میکنم که لبخند میسوراخش می

  جدی گفتم!  -

گه منم نمی دونم کجا بايد برم افتم! االن ديزنم و راه میدوباره استارت می

  خواد فقط با اون باشم! چون جدی جدی دلم می

  می پرسم: 



187 | P a g e 
 

  تو منو دوست داری حسنی؟ -

  گه: کنه و میلبش رو با زبون تر می

  بذار يکم ديگه جواب بدم.  -

  گم: می

  خوای فکراتو کنی؟ طاقچه باال بذاری واسم؟می -

  گه: ظه سکوت میدست به سينه می شينه و بعد از چند لح

  خوام برسم به جواِب سوالت! نه! می -

  گم: کنه، زيرلب میگيجم می

  شروع شد حرفاِی فلسفی و گيج کننده.  -

  گه: می

  نه اين گيج کننده نيست، باورم کن! -

  کنم: نااميد زمزمه می

  باور کنم که دوستم نداری؟ -

  گه: کشه و میلپم رو می

  خوام به اين جواب برسم. گفتم که می -
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گه! چون سر از زبونی که حرف فهمم چی میمن خنگم؟! شايد... چون نمی

  گه: خونه میآرم و انگار که حرِف ذهنم رو میزنه در نمیمی

  زبوِن آدماِی عاشق گره داره. -

  عاشِق چی؟ عاشق کی؟  -

ی حکايت من االن حکايت دونم که بهم گفته " صبر کن" ولببين من االن می

  کوبه!ايه که واسه خاطر آب نبات به زمين پا میاون بچه

  گه: نيشخندش هنوز استوار و محکم روِی لباشه و می

  هر چی، هر کی... -

ی ديگه هر چی؟ هر کی؟ االن بايد قفل فرمون رو جا بدم توِی دهنش که دفعه

يه کلمه حرف خالصم  واسه من اراجيِف فلسفی بلغور نکنه و با يه بار و

  کنه.

خب خدا رو شکر، چون منم دوستت ندارم نگران بودم شکست عشقی  -

بخوری ولی خدا رو شکر هنوز دل و روده ات پيِش خواهِر حاجيتونه! توام 

  خوای خانم باشه و اينا...که زِن جفنگ دوست نداری و می

  رسيديم بيدارم کن! -

کنه و چشم هاش رو زمزمه می رسه ولی وسط حرفم اينعجيب به نظر می

  بنده!رو می
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ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد؟ من اين اسکلو ديدم چون شبيِه خودم اسکل 

  گم باشه در صورتی که ما اصال مقصدی نداريم!بود به گمونم! چون می

کنه! به خدا اين دنبال مکان چند لحظه بعد صداِی خرناسش ماشين رو پر می

  خوابه، من کيلو چندم؟! بوده که بگيره ب

ولی خب يه زِن قوی جای نق و نوق کردن، ميگرده يه مکان ساکت پيدا 

  کنه تا خودش هم لش کنه و عيِن خرس قطبی بخوابه و خرناس بکشه!می

* * *  

رم يه وقتايی تو گيج ترين حالت خودمم! مثال من عادت دارم وقتی می

کفش خوشم بياد، بعد خودم رو ی کفش فروشی بايد همزمان از دوتا مغازه

  شم که از بينشون يکی رو انتخاب کنم!ذارم و مجبور میتو معذوريت می

دونم چرا همون کنم. نمیدونم چرا انتخاب رو واسه خودم سخت مینمی

دونم چرا بايد کنم، نمیدارم و کار رو خالص نمیکتونی اولی رو برنمی

بعد واسه خودم تراژدی بسازم؟ مثِل عالقه ام رو بين جفتشون تقسيم کنم و 

  االن! 

  که بين موندن و رفتن تو زندگِی حسنی مرددم! 

من اين آدم رو دوستش دارم و شرايط رو براِی خودم سخت کردم اما با اين 

  دونم! تفاوت که اين دفعه دليلش رو می
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خوام چون گه بمونم، و نمیخوام تو زندگيش بمونم چون احساسم میمن می

ترسم کناِر من خوشحال نباشه و اين ازدواجِ بچگانه زندگيش رو تحت می

  تاثير قرار بده و کاری کنه که ديگه براش قشنگ نباشه!

  _صدويازده

  

ريزه، يه عادت ديگه ام دارم، شم و برگام میبا تکون های ماشين بيدار می

  زنم. حينی که خوابم با خودم حرف می

شن و وحشت زده به حسنی که داره رانندگی چشم هام تا آخرين درجه باز می

  گم: کنم و میکنه نگاه میمی

  چند سال خوابيدم؟ تو چرا اونجايی؟ -

ده! واسه اينکه بفهمم خوابم يا بيدار انگشت زنه و جوابی نمینيشخند می

  زنه: کنم توِی چشمش و داد میمی

  چته وحشی؟!  -

  گم: کنم و زير لب میعاقل اندر ديوانه نگاهش می

  تو خوابمم همين قدر پتياره و هوچی هستی؟ مرده شور ببرت!  -

  گه: آد و با حرص میگيره. جيغم در میکنه و نيشگونم میدست دراز می
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  ی مرگ بيدار شدی!بيداری، همين االن از کپه -

ريم؟" که وم گوری داريم میخوام بپرسم " کدکنم و میچشم هام رو ريز می

  گم: مونه و با نيِش شل شده میی اطراف عيِن چی دهنم باز میبا ديدِن جاده

  بری ماِه عسل؟داری منو می -

  گه: گيره و زيرلب میاش میخنده

  شه گفت. اينم می -

رم و " دم و عيِن اسب از پنجره تا کمر بيرون میشيشه رو تا انتها پايين می

  کشم، جوری که انگار عروسی بابامه!هو " می

خب اينکه بی سر و صدا من رو برداشته آورده شمال خيلی قشنگه ولی واقعا 

واسم عجيبه! من چطوری بيهوش شدم که حتی متوجه نشدم از صندلی راننده 

  اومدم رو صندلِی شاگرد!

  بيا تو ماه، خطرناکه!  -

  زنم: داد می شه وجيغ می کشم و صدام تو هياهوِی باد گم می

  دونم!می -
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گه؛ اونی که از همه چيز بيشتر و بدتر خطرناکه، تويی! يه حسی توِی قلبم می

تويی که تکليفت حتی با خودت معلوم نيست و داری من رو دلگرِم خودت 

  کنی!می

شينم روِی صندليم ام خورده و حالم حسابی جا اومده میبعد از اينکه باد به کله

نم درست مثِل بچه هايی شدم که ساکشون رو از دو سه کو حاال حس می

  کشم: زنم و جيغ میآد و افکار اکليليم رو کنار میروز... اسم ساک می

  منو لخت آوردی حسن؟ -

  گه: کنه و خيلی جدی میيکه خورده به سر و وضعم نگاه می

  داد!خواست ولی پليس راه گير میدلم می -

  گم: کشم و میرو میبا دست روِی هوا شکل چمدون 

  ساک، چمدون، لباس، شلوار، هيچی ندارم. -

  گه: خنده میضمن اينکه می

  من يه شرت دارم واسه دوتامون بسه ديگه نوبتی است... -

  زنم: بين حرفش زجه می

  بده عمت بپوشه اونو... ای بی ِخرِد کودن! -

  گه: خنده و میشه و مجدد میجالبه که از دستم عصبی نمی
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  تا دقيقه پيش که حسنِی دلها بودم من! -

  گم: ذارم روِی صورتم و با يه لحِن ناراحت میدست هام رو می

  هنوزم حسنِی دلهايی ولی حسنی من لباس ندارمممم! -

  گه: ذاره و میدست روِی شونه ام می

  خرم واست!بابا غصه نداره هر چی خواستی می -

  گم: گردم سمتش و میبا ذوق و شوق برمی

  واقعا؟  -

  گه: کنه روِی لبش و میيه لبخنِد دندون نما جا خوش می

  از کارِت خودت! -

  خندم، کوتاه! می

من شبيِه يه آدمی ام که يه مريضِی بد داره و خيلی زنده نيست و خب شاعر 

که من االن  اشتباه نکرد وقتی گفت " عشق يک بيمارِی بدخيم روحی بود"

ترسم لحظه هايی که کنارمه کوتاه تر بشن اگه باهاش بحث کنم بيمارم، می

  و هدرشون بدم. 

  خوای برگردونمت؟ می -

  گم: پرسه ازم و من وارفته و ماتم زده میجدی می
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  خوام. نه نمی -

  گه: زنه و زير لب مینيشخند می

  زنی! بينم که داری واسم پرپر میخب خب می -

  گم: کنم و میکجی می دهن

  واسه تو نيست.  -

تونم توِی چشم هاش زل بزنم و دروغ بگم گيرم ازش و خب نمینگاه می

خواد همراهيم کنه کنم و مثِل اينکه زبونم دلش نمیکه... صدام رو صاف می

  گه: و تو لخت ترين حالت ممکن به زور می

  خوام برگردم خونه. نمی -

  گه: زه و میانداتای ابرو باال می

  ره؟ بابات کی می -

  پرسم: گردم سمتش و يکهو میشوکه شده برمی

  چطور مگه؟  -

کنه از اين کولی بازی که در بی عار ترين حالِت ممکن داره حرِف تعجب می

کنه و بعد اون نگاِه کوتاهی که زنه. چند لحظه مکث میقلبم رو جار می

  گه: کنه میحوالم می
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  گه...که جدا شيم دي -

  زنم: لرزش صدا و دستم دسِت خودم نيست وقتی داد می

  بری مسافرت؟ پس واسه چی داری منو می -

يرم و مکشه که جواِب من رو بده هزار بار میهمين چند ثانيه که طول می

ی چشمم پر شده بخاطر ترِس ناکامی از يه آرزوِی شم و کاسهزنده می

  احمقانه! 

شه وقتی بينم که سيبِک گلوش باال و پايين میمی کنه وچشم هاش رو ريز می

  گه: می

  خوام جدا بشم!چون نمی -

کنم و منتظرم بيشتر توضيح بده، که بگه و بگه و بگه و گيج نگاهش می

ذاره تو پوسِت بعدش برسه به " دوستت دارم " مثال. ولی دسِت دلم رو می

  گه: گردو وقتی می

  ولی مجبورم!  -

  خوام داد بزنم و بپرسم: می

  کی مجبورت کرده؟  -
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ترسم بگه " دلم " که اگه بگه دلش مجبورش کرده و هنوز اون ولی می

  شم. خواد که من نيستم، بيشتر از اين نابود میدختری رو می

  خواد ادامه بده. کنم و دلم نمیسکوت می

  شه، گفتم باشه چشم!من از بچگی همين بودم، تا تهش نرفتم، بهم گفتن نه نمی

ی تونم ساکت بمونم که بغضم نترکه و نگاه بگيرم ازش که کاسهاالن فقط می

  پر چشمم رو نبينه. 

  شه با هم باشيم ماهلی! نمی -

  "  منکه حرفی نزدم! 

خوای ديگه؟ تو خواد سِر من بياری، چی میتو آزادی که هر باليی دلت می

  هم مثِل بقيه..." 

صداِی بلند جار بزنمش ولی چرا زبونم چسبيده به طاق دهنم خواد با دلم می

کنم که برم که اشک هام رو پاک میخوره؟ دست میو از جاش تکون نمی

چرخونه سمِت خودش و با پشِت ام و من رو میشه به شونهدستش بند می

  گه: کنه و درمونده میدستش اشکم رو پاک می

  گريه نکن! -

  کنم! لج می
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توِی سکوت با خودم لج کردم و بيشتر از بقيه به خودم زخم زدم من هميشه 

  بودن و نيستن!و خب اين تاثيِر نبوِد آدماييه که بايد تو زندگيم می

  داری پس؟ فهمم چرا دست از سرم برنمینمی -

  گه: کنه و زير لب میکشه به صورتش و لبش رو با زبون تر میدست می

  دونم! خودمم نمی -

  زنم: می ترکه و هقزنم! باالخره بغضم میداد می 

  کنی که بيشتر دوستت داشته باشم!دونی و مجبورم میبيخود ميکنی که نمی -

  شم: شنوم و بيشتر عصبی میزمزمه اش رو می 

  ببخشيد!  -

  تونه باشه!دونم جز اين چی میجواِب من ببخشيد نيست و حتی نمی

تونم گيرم، اين تنها کاريه که میشه و دم عميق میدم به شيسرم رو تکيه می

  واسه آروم کردِن خودم انجام بدم. 

  عشق قشنگ نيست! 

گفت عشق چيز خوبی نيست، چيزای خوب آدمو اذيت يه آقايی بود می

  گفت! کنن... خب راست مینمی

  بخاطر اون دختره است؟  -
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که آخه يابو علفی، مرگ عزم و اراده ام رو جمع کردم تا به خودم حالی کنم 

  شه!شه يا نمیيه بار شيون يه بار! يا می

  ريزه رو آتيِش دلم! گه " نه"  آب میوقتی می

  همين؟ به همين سادگی؟ من از ورودی جهنم گذر کردم؟ 

  پس چی؟ -

  

  فصل پنجم : " خاموش " 

اندازه و انگار می خواد تسلط چشم هاش رو به دست ابروهاش رو باال می

  کنه: ه و زمزمه میبگير

  دو دوتا چهارتا کردم و رسيدم به اينکه... -

  زنم: بين حرفش داد می

  گی دو دوتا چهارتا؟ گی پول؟ میگم قلبم تو میمن می -

  گه: به مظلومانه ترين حالت ممکن می

  گم غرورم! من می -

دونم بايد چيکار کنم و چی گيره از فکر و خيال و حتی نمیسرم درد می

گفت " اما"  و خب اين تفکر يه آدِم خام و ابله گم؟! چون اگه دلش بود نمیب
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گه عشق در کنار همه چيزايی که دوستشون مثِل منه! وگرنه آدم عاقل می

  گه ياهللا زود باش انتخاب کن!داری و بهتره بگم بهت نمی

  دونی؟ می

ا ديوونه! يا دونم بايد عاقل باشم يبذار بين خودمون اين بمونه که من نمی

  دونم چطور بايد رسيد! بهتره بگم انقدر رسيدنو تجربه نکردم که نمی

  گم: دم به پشتی صندلی و میتکيه می

  برگرد پس!  -

و تو دلم دعا دعا می کنم که برنگرده و باهام مخالفت کنه و انگار خدا به 

  گه: ده که کوتاه میحرفم گوش می

  خوام!نمی -

ار کنم، کنه و بايد فررين حالت ممکن داره اذيتم میدرسته که به مريض ت

همين االن ازش بکنم و قلبم رو ازش دور کنم ولی عقلم فقط حرف مفت 

کنه ی بعدش قبول نمیزنه و مسئوليتی در رابطه با شب های آزار دهندهمی

  گه " من که بهت گفته بودم! "و مثِل آدمای نفرت انگيز بيخ گوشم می

خواد زنم دلم میبندم و عالوه بر اينکه خودم رو به خواب میچشم هام رو می

  خواب به خواب برم و البته که اين خاک رو خودم تو سر خودم کردم!
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شه و شما ديدی که هی رفتم جلو و لفظ اومدم که نه، قلِب من مگه خر می

  چطوری هم خر و هم کر شد؟!

  گه: اثر گذاشته که می دم عميق گرفتنم بيشتر شبيه آه کشيدنه و شايد روش

  کنم!درستش می -

ترسم بگه خواد بدونم چطوری چون میاندازم و حتی دلم نمیشونه باال می

کنه و دم و باالخره بس میبا رفتن! پلک هام رو محکمتر روِی هم فشار می

  بنده!کنه و دهن لعنتيش رو میاون ضبط وامونده رو روشن می

فقط حواسم پرته، پرِت خودم! پرِت حماقتم خونه، حواسم نيست کی چی می

و چطورياست که هر چی خريِت توِی عشق بيشتر باشه اثرش هم به مراتب 

  بيشتره؟

ده دقيقه؟ بيست؟ نيم ساعت؟ زمان از دستم در رفته و من دلم واسه دقيقه 

فهميدم همين لحظه هايی که دونستم، نمیسوزه! بچه تر که بودم نمیهامم می

برم، يه زه ميکشم و سر همه رو با گفتن حوصله ام سر رفته میدارم خميا

ی عمرم بخش مهم از زندگيمه! يه بخشی که اثِر خوب و بدش تا آخرين لحظه

با منه! االن که از اون روزا خيلی گذشته دلم واسه بی دغدغگی و بی خيالی 

  اون روزام تنگ شده!
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ه، هيچ وقت و به هيچکس من اگه برگردم عقب و دوباره ده پونزده سالم بش

ام سر رفته و حاال که اينجا اينطور مسکوت و درددار نشستم گم حوصلهنمی

  شه از خوِد احمقم بدم بياد! باعث می

  گه ماهلی! گه ماه و میزنه، نمیصدام می

شن رسن، باز میزبونم داره مياد که بگه جانم و يک هو چشمام به دادم می

  گه خفه شو! کنم و يه صدايی تو سرم میو فقط نگاه می

  پياده شيم؟  -

  گم: کنم و میبه دور و برم نگاه می

  برنگشتيم که!  -

  لحنم طلبکاره و قلبم بيمار! 

   گه:کنه و میاخم ظريفی بين ابروهاش جا خوش می

  رسيم! به اونم می -

خواد تو همين دريايی که از دم دلم میو من حينی که بغضم رو قورت می

  ديدنش ذوق زده نيستم غرق و نيست و نابود بشم!

پياده ميشم و در اين ماشين کوفتی که قد خدا ازش بيزارم رو محکم به هم  

  افتم سمِت دريا! آرم و راه میکوبم. کفش هام رو در میمی
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بين؛ شايد واسه تو مسخره به نظر بيادا، ولی اون لحظه يکی تو سرم می ب

  خوند " دريا، بغلم کن، بغلم کن که شدم تنها " و رفتم که آب بغلم کنه! 

نگاه نميکنم ببينم پشت سرم مياد يا نه و فقط رفتم! اول پاهام خيس شدن، 

کمرم خيس و خوب بود، چسبيد! بعد از کِف پا تا زانوهام و به تدريج تا 

  سنگين شد و کم کم زير پاهام خالی شد و حاال می تونستم گريه کنم؟!

کردم تا ی زندگی من بود ولی بايد گريه میمسخره بود! احمقانه ترين لحظه

به دلم بفهمونم که از اين جا به بعِد اين عشِق بی پدِر پدر دَرار همينه! گريه 

سرجاش و از خدا که پنهون نيست، کنم بلکه به خودم بيام! که عقلم برگرده 

از شما هم نباشه نيومد و هی هر چی بيشتر درد کشيدم بيشتر از خدا 

  خواستمش! 

رفتم جلوتر، سخت بود! انگار دريا جاِی بغل کردن داشت باهام داشتم می

گرفت و عجيب که نترسيدم! تا اينکه دستم کشيده شد و چرخيدم کشتی می

ی ی من دريا خيسش نکرده بود که اندازهد و اندازهسمِت آدمی که قدش بلند بو

  من، با آب يکی به دو نکرده بود!

  سرم داد زد:  

  ديوونه شدی؟  -
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خواستم بگم تو اين بال رو سرم آوردی که نشد! درسته که تو بودی، ولی من 

خواستم که عاشقت بشم و لعنت بهم که بيِن پيغمبرا جرجيس رو انتخاب 

  کردم! 

  م، آب رفت تو دهنم و عيِن ديوونه ها سرفه کردم. عوضش خنديد

مردی از اول همينکارو کنی؟ منو از آب خم شدی و بغلم کردی! خب می

پس گرفتی و من به آب دهن کجی کردم و انگار با چشمام گفتم " تو بغلم 

  نکردی و ديدی که اين لعنتی آدم اومد؟ " 

  چرخيدی و من رو از دريا بيرون بردی!

ات، پيرهن نيمه خيست رو چنگ زدم و تو فشار دادم به سينه من سرم و

  نشنيدی ولی من زير لبی گفتم " خيلی دوستت دارم "

ی بعد دور از دريا و به تو نزديک بودم. پاهام رو زمين بود ولی چند لحظه

دونم دقيقا از چِی تو خودم رو ابرا بودم، آخه بغلم کرده بودی و من حتی نمی

تا اينجا زوال عقل گرفتم. لب هات روِی پيشونيم نشستن و  خوشم اومده که

ام قاطی شد! خدا رو شکر که صورتم خيس بود و نفهميدی من گريه و خنده

  کنه آبه يا اشک! اين قطره ای که داره از گونه ام تا چونه ام شره می
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دونستی چی بگی و من تنها کاری زدی، انگار تو هم مثِل من نمیحرف نمی

نستم انجام بدم ترکوندن بغضی بود که نفسم رو بند آورده بود. شونه که تو

  هام که لرزيدن محکم تر بغلم کردی و من انگار ُمردم....

 * * * *  

چشم هام رو که باز کردم تو نبودی! نديدمت کنارم. که برگشتم به خودم و 

  پرسم: شم و میتو يه لحظه از جا بلند می

  کجاست؟  -

م! چون کسی تو اين اتاِق کوفتی نبود! چون اين سوزِن لعنتی دوناز کی؟ نمی

  کرد و از دستم بيرون کشيدمش!داشت بيشتر از نبودنش اذيتم می

کنم اون هم با صدای بلند. که يهو دونم چی صداش کنم و فقط گريه مینمی

آد تو! با حفظ همون خنده ای که خيلی وقته به شه و با خنده میدر باز می

  گه: شنگترينه مینظرم ق

  جمع کن آب دماغتو تروخدا!  -

کنم و با ديدن انژوکتی که روی زمين افتاده غر غر اشک هام رو پاک می

  کنه: می

  آفرين جز عر زدن و آبغوره گرفتن وحشی بازيو غذا نخوردنم خوب بلدی!  -
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کشم سرجام و به لفظ " غذا نخوردن " نيشخند شه دراز میخيالم که راحت می

  خوردم که تو اومدی!زنم؟ من؟ من داشتم کبابمو با نون ماست میمی

حالم انگار دور شده از اون اوضاع بد! که باالخره لبخند نشسته رو لبم و 

  گم: می

  برو بگو بيان سرممو بزنن!  -

  گه: شينه و میکنارم رو صندلی می

  واسه چی؟ دومتر زبون داری که!  -

  گم: خودم رو می زنم به موش مردگی و می

  کنما!غش می - 

  گه: ده و با درموندگی و کالفه میپلک هاش رو روِی هم فشار می

  خدا خيرت بده، تا برسيم اينجا مردم! -

  واسه من ُمردی؟  -

  گه: دستش رو روِی باسنش می ذاره و می

  نه از اين ترسيدم!  -

ره يه مِت کمد کوچولوِی گوشه ی اتاق میگيره و حينی که به سام میخنده

  گه: آره و میآبميوه کوچيک می
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  خوری؟ می -

کنه آم فکر کنم اصال که بايد بگم نه يا آره، سريع نی رو داخلش فرو میتا می

کشه و از راه دور پرتش و در کسری از ثانيه تموِم محتوياتش رو سر می

  گه: کنه تو سطل آشغال و میمی

  ذاشت!اينو سالم نمیبابات  -

مونع خصوصا خنده ام محو ميشه روِی لبم ولی شوقش توی چشم هام می

  گيره: شينه باز و دستم رو میوقتی که می آد و کنارم روِی صندلی می

  اگه حالت خوبه برگرديم؟  -

  دم: سوال می پرسه من جواب می

  نه.  -

خوام تا آخر عمر  خواد فکر کنه سر اون بغل میکنه و دلم نمیتعجب می

دم و خب سخته ها ولی آروم زمزمه آويزونش باشم. آب دهنم رو قورت می

  کنم: می

نه که يعنی دلم می خواد بيشتر اينجا بمونم. اگه برگردم ديگه فرصتش پيش  -

  نمياد. 
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و خب سخته که بگم من نه دوستی دارم و نه خانواده دلچسبی که باهام تا 

اگه نبودن تو هم اضافه بشه به زندگيم ديگه ميلی به اينجا بيان و البته که 

  اومدن ندارم. 

  منظورم تهران نبود... دريا رو گفتم... -

کنم و منتظرم واسم بگه چرا باز هم دريا و تلخ خند که من فقط نگاه می

  گه: زنه و آروم میی لبش قلبم کند میميشينه گوشه

  که با هم... -

ذاره دونم  ولی حرفش رو نيمه کاره میبينه يا چی نمینگاهِ درمونده ام رو می

  گه: و می

  رم کارای ترخيصتو انجام بدم. می -

گرده سرجاش و بهم دهن کجی دم و بعد از رفتنش، بغضم برمیسر تکون می

  تونستم از دسِت خود کوفتيم فرار کنم!کنه و کاش حداقل میمی

کنم و شالی که تا کرده و کنار بالشم گذاشته م رو مرتب میلباس های نمدار

آم و بدون اينکه کنم و سخت ولی باالخره از روِی تخت پايين میرو سر می

افتم تا راه خروج اين خراب شده ای که هيچی ازش منتظرش بمونم راه می

  دونم و تا حاال نديدمش رو پيدا کنم بلکه به يکم هوا برسم! نمی
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دم کشم هوا رو و يکم بخاطر خيسِی لباسام سردمه و خوره نفس میو باالخ

بينم و دارم کنم و بی هدف دِر ورودِی بزرگ درمونگاه رو میرو بغل می

َکنه آد و اين کارش که نمیگيره و فقط کنار راه میرم که دستم رو میمی

  ازم خيلی زشته! 

  م. تونم به خودآزاريام ادامه بداونطوری راحت تر می

  تو با من فرق داری ماه!  -

گه " بدم می آد از حرفای صد تا يه غازش و من دقيقا اونجام که شاعر می

  گه نَرم نرم، طاقت ندارم بی تو چه کنم؟! " گه برم برم، يه دلم میيه دل می

  پنج تا انگشت مثِل هم نيستن!  -

تش رو واسم گم بلکه دست از سرم برداره و خب حماقاين رو سرد و تلخ می

  گه: کشه و میبه تصوير می

  تو اکثر اوقات هرچی خواستی داشتی ولی من... -

شنوم و چرخم، صداِی شکستن قلنج گردنم رو واضح میوقتی به سمتش می

شه و سرش داد کنم از دسِت دهِن نفهمش که وقت و بی وقت باز میداغ می

  زنم: می

  آره! همينه که تو ميگی!  -
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خواستم که نبوده، توجه بابامو گه من مامانمو میگه ولی دلم میمیزبونم اينو 

می خواستم که نداشتم، من يه زندگِی عادی و ابلهانه مثل تو ميخواستم که 

دست آخرم دهنمو پر کنم و انگشِت قضاوتمو بگيرم سمِت مردمو بگم چون 

  پول داشتی همه چيز داشتی و داری پس گه نخور و ديگه هيچی نخوا!

خواد بعد صدا زدِن اسمم حرف بزنه که انگشت اشاره ام رو تهديد وار یم

  گم: دم و با صدا و جون و تِن لرزونم میجلوِی صورتش تکون می

  دهنتو ببند و دنبالم بيا!  -

  دونم!کجا؟ نمی

  کشونمش. فقط اينکه دستش رو می گيرم و دنباِل خودم می

  ببخشيد.  -

   گم:تقريبا با صدای بلند می

  خفشو!  -

  گه: با صدای بلندتر می

  غلط کردم!  -

  زنم: داد می

  ی ذهنت بشه! آره آفرين تکرار کن ملکه -
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  کشه: عربده می

  غلط کردی... غلططط کررردی  -

ريزه از اين همه بی آبرويی ولی خب االن ديگه حالم حاِل اون برگام می

قدِر ماه ها شکسته کنم امروز به ماهلِی احمِق سرخوش نيست و احساس می

گه نه، گن اگه يکی رو دوست داری برو بهش بگو، آخرش میشدم! هی می

شجاع باش، نترس، فالن ولی بخدا که اون بالتکليفِی يواشکی دوست داشتِن 

  ی تاريکی و سياه شدن قلب آدما خيلی بهتره!يکی از اين حجمه

ه رو وايسم و بهش کنه کناِر پيادکشه سمِت خودش و مجبورم میدستم رو می

  گه: زنه و مینگاه کنم. نيشخند می

  بخشيدی، نه؟ -

خوام مقاومت کنم که مثِل گونِی برنج من رو جوام و میی لبمو میگوشه

شم وسِط خيابون من با مشت های آرومم زنه زير بغل و از زمين کنده میمی

  گم: کوبم به کمرش و در حالی که غرق خنده ام میمی

  زمين بی آبرو! بذارم  -

  گه: و اون می

  بگو ببخشيد. -
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کنم واسه الکی مثال آزاد کردن خودم از آغوشی که با تموم و من تالش می

  خوامش.وجود می

  گه: ذاره زمين، درست کنار ماشينم و میاون سمِت ماشين من  رو می

  ات نيست؟ گشنه -

  ! هرگز و ابدا. افته و من بدون شام بمونم؟ اصالنگاهم به تاريکی شب می

  گم: ی شرک و میشه مثِل چشم های گربهچشم هام می

  ميرم حسنی! دارم می -

  گه: کنه و میقفل در رو با ريموت باز می

  سوارشو ببرمت يه جا صفا کنی!  -

ام؟ چمه و کجام؟ کاش حداقل تو با اين ذات دونم کی ام؟ چیو من که نمی

  دونستی دردت چيه! مودی می

کنم بعد اون عقِد کذايی ما خيلی خوشحاليم! ما شم و خيال میوار میولی س

خوايم که تا آخر عمر کنار هم خيلی همديگه رو دوست داريم و جفتمون می

بمونيم، شاديم، سرخوشيم، خوشحاليم و يه نوعروس و تازه دوماد واقعی 

  هستيم! 
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اِی نمدار و موهای کنم و با همون لباسزنم، خيال میکنم و لبخند میخيال می

زنم، خيلی تو نقشم فرو رفتم، نه؟ ولی بهم ريخته، تو آينه ی ماشين رژ می

  من حتی از فرصت بازی کردن اين نقش هم زمان زيادی واسم نمونده!

نگاهمو دادم به خيابوناِی متفاوِت اينجا که اصال شبيِه خيابونای آشفته ی ما 

  گه: نيست و می

  خوبی؟  -

ی زجر آور که اصال هر جايی و هر کسی ازم بپرسه اذيتم خرهاين سواِل مس

کنه چون هيچکس هيچ وقت نيست که بگم نه! خوب نيستم! هميشه بايد می

ی به دروغ بگم بله خوبم، آره خوبم در حالی که خيلی وقت ها درونم کوره

  آتيش بوده!

رکی چند قدم اونطرف تر، با همون سرعِت الک پشت وار کناِر گارِی جيگ

  گه: داره و مینگه می

  اصِل غذا اينجاست. -

به من که دارم با شوق و ذوق به دل و جيگر سيخ شده ای که هنوز کباب 

  گه: کنه و با لبخند میکنم، با کنجکاوی بيش از اندازه نگاه مینشدن نگاه می

  ده و فالن!البته اگه ادا اطوار در نياری و نگی بو می -

  گم: نم می پره که میحواسم نيست و از ده
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  خورم!نه بابا من عين گاو می -

  گه:خنده و میمی

  شيت؛ گافی عظيم! -

ره که سفارش بده اما قلب من پيش اين لحن و حرف چند لحظه پيش که می

  کنم: مونه و پيش خودم تکرارش میمن رو ياد روزای اولش می اندازه می

  شيت؛ گشنگی! -

کشم زنه و  وقتی شيشه رو پايين میبه شيشه با سر انگشت ضربه می

  پرسه: می

  بيرون يا تو ماشين؟  -

کنه که ده و ناله میکنم و جوری پاهاش رو به هم فشار میدر رو باز می

  آد " عمو ديگه عمه شد هر چی که داشت کنده شد!"فقط اين شعر به ذهنم می

  گم: کشه میشخصيت بی توجه به دردی که میمن اما مثِل يه گاو کامال بی 

  قطعا بيرون!  -

و انار نه انگار که تا همين دو سه ساعت پيش داشتم جون ميدادم و راستش 

کنه اما يه رو اگه بخوايد، هنوز هم بيمارم و فکر کردن به همه چيز اذيتم می
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گفت" هميشه از هر چيزی لذت ببريد، چون شما هيچ وقت جايی يکی می

  دونيد کدوم آخرين باره!  "مین

کنم با اين زلزله خدا تعداد ريشتری دونم و دارم تالش میمن اما انگار می

  کنار بيام!

کنم اين آدم از زنم و به اين فکر میدست به سينه روِی صندلی بهش زل می

رسم به يه خط  " که هنوز کجا و چطور انقدر تو قلب من عزيز شده و می

  من نبودم که تو در دلم نشستی! " 

شه، رو به روِی ذاره و مشغول آوردن مخلفات میسينی رو روِی ميز می

کنم و انواع و اقسام لذت ا عطر خوبش چت میشينه و حينی که دارم بمن می

کنم برام لقمه می گيره و بدون اينکه به نگاه ی بينيم میهای دنيوی رو روونه

  ده که يعنی بگيرش! کنجکاو متعجبم نگاه کنه، دستش رو دوبار تکون می

خواد بذارمش الِی دفترخاطرات! عين اون ُگاليی که با گيرمش و دلم میمی

داديم ولی اين کنديم و به هم کادو میاز باغچه های پارک میدوستامون 

  کنه!ی دنبه اش همه جا رو پر میجيگره يکم بمونه بوِی سگ مرده

  گه: گيره و با غرغر میی ديگه سمتم میهنوز قبلی رو نخوردم که يه لقمه

  خوری يا با سيخ بکنمش تو حلقت؟ می -
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آدم، لقمه هام رو يکی پس از ديگری ی زنم و درست مثِل يه بچهلبخند می

کنم که اين بچه فکر کرده اگه واسم لقمه نگيره خورم و به اين فکر میمی

  کنم؟خودم جيگرا رو با ميز لقمه نمی

  غذامون رو خورديم و راه افتاديم سمِت دريا! 

من اصرار کردم، ازم قول گرفته که با دريا دوست باشم و ديگه باهاش 

م کنار نشستم و شونه هام رو بغل گرفتم و توِی تاريکی زل گالويز نشم! من

دم به صدايی که يکم زدم به موجايی که فقط يکم ازشون معلومه و گوش می

  ترسناکه! 

  کنارم نشسته، به فاصله ی نصف آدم!

دم به دونم با کدوم شجاعت سرم رو تيکه میشکنم و نمیفاصله رو می

  گم: بازوهاش و با خنده و زيرلب می

  زنم!نگران نباش به بکارتت آسيب نمی -

شه که صداِی خنده انگار خاطرات اون روِز ديوونه وار واسش تداعی می

  شنوم. ی کوتاهش رو می

  کنی که گرگ اينجا نخورتمون؟ تضمين می -

خواد حرف های چرت و پرت بزنم که به بحِث پرسم چون دلم میاينو من می

  جدی نرسيم!
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  خوره...ری گرگ نمیتو منو نخو -

آد و من ازش ترش میی کوتاه و اين دفعه خستهو دوباره صداِی خنده

  پرسم:می

  سردت نيست؟  -

اندازه. تو اون تاريکی که آره و روِی شونه هاِی من میپيرهنش رو در می

بينم که به جز يه رکابی هيچی تنش نيست. چشم هام يکم عادت کردن بهش می

  پرسم: کنم و میکه درست جلومونه رو روشن می ی گوشيشچراغ قوه

  ديوونه شدی؟ بپوش لباستو! -

  گه: اش و زيرلبی میده به شونهسرم رو تکيه می

  زنی!چقدر حرف می -

خوام مقاومت کنم و باز به قول خوش حرف بزنم که سرم رو همون جا می

  گه: داره و میآروم نگه می

  خوام!میبذار باشه اذيتم نکن، خودم   -

" اذيتم نکن " يه لفظ واسه بستن دست و پاِی منی که اگه اينکارو بکنم هزار 

کنه و اش صورتم رو لمس میکنم. با دسِت ديگهبار خودم رو لعنت می

  گه: می



217 | P a g e 
 

  يه دوساعت بگير بَکپ عين جغذ زل نزن. -

ذارم جايی که سرم بهش تکيه کرده رو خيلی دوست پلک هام رو روِی هم می

  ده: کشه و ادامه میارم! دستش رو نوازش وار روِی گونه هام مید

  چه روِز طوالنِی شلوغی داشتيم ماه... -

ام که نای حرف زدن ندارم. عيِن همون خوام تاييد کنم ولی اون قدر خستهمی

دونم دقيقا ِکی و چطور خوابم زنم به تاريکی و نمیگه زل میجغدی که می

  بره! می

 * * *  

کنم و کی گفته اين کار رمانتيکه! انقدر رو با صداِی موج دريا باز می چشمم

خوام برم اعصابم رو خورد کرده و بدخوابم کرده اين وقت صبح که می

  دستشويی کنم وسط دريا!

شم کشم. از اون حالت دراز کش خارج میمالم و خميازه میچشم هام رو می

که سِر من روِی بازوهاش  و حسنی با همون رکابِی ديشبی کنارم طوری

  باشه همچنان خوابيده! 

آره کشم و حاال که وقت هست و پتياره بازی در نمیدومرتبه کنارش دراز می

کنم که کاش فقط يکم ی معصومش! از ته قلب آرزو میشم به قيافهخيره می

  داشت!خودخواه بود و من رو برای خودش نگه می
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اش و رسونم به گونهلب هام رو میکنم و به سختی شجاعتم رو جمع می

مونم و چشم هام رو برای چند لحظه همون جا توِی همون حاِل خوب می

  گه: خوام عقب بکشم و باز بغض کنم که میبندم. میمی

  کجا؟ اينورمو بوس نکردی!  -

رن که سمِت اون زنه و لب هام میخندم و حاال ديگه قلبم تندتر میکوتاه می

  گه: کنه و با صداِی زنونه میکه بغلم می اش بشيننگونه

  ام فشردمت...ی خداحافظی، به سينهلحظه -

زنه خوام بدونم از کدوم لحظه ی خداحافظی حرف میکنم و مینگاهش می

  گه: شينه روِی لب هام و با اون تلخ خند کوفتِی زهرماريش میکه انگشتش می

  تو بايد بری ماه!  -

   کنم:ناباور زمزمه می

  کجا برم نامرد؟  -

کنه به و مهم نيست جواب چيه همينکه داره من رو از خودش دور می

ی کافی واسم سخت هست! حاال بعدش اگه بهشت برم يا جهنم که ديگه اندازه

  فرقی نداره!

  بايد بری چون من نمی خوام بمونم!  -
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  گم: کنم و میاشک هام رو پاک می

دم کوچيکترين کنم! اصال قول میدرستش میگی؟ بخدا به خاطر بابام می -

  توهينی...

ره و به کنه. بعد عقب میکنه و با بوسيدِن لبم ساکتم میسرش رو خم می

  کنه: چشم هام نگاه می

گم! بايد بری... نه من اون آدمی ام که تو فکر فقط به خاطر خودت می -

  کنی، نه زندگيم زندگی درست درمونيه که نگهت دارم!می

  گم: شم و با حرص میکنم، از بغلش جدا میاشک هام رو پاک می

  گی! آری! داری دروغ میداری بهونه می -

  گه: ده و میسر تکون می

  دونم...نمی -

دونم هزار تا معنی خودم بفهمم اين نمی شه جواب! من بايددونم که نمینمی

نيست " و خودم  تونه اين باشه که "حاِل من کنارت خوبده و يکيش میمی

  گورم رو گم کنم و برم از تو زندگيش! 

  گم: ولی اين تالش آخرمه، اين التماِس آخرمه وقتی می

  برم؟  -
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گه که منتظرم بگه برو، بگه آره ولی اين آدِم ديوونه حتی اين رو هم نمی

ذارم بلکه بتونم نفس بکشم و هضم ام میازش بکنم و برم. دست روِی سينه

خواد از روِی ين آدمی که بخش مهمی از قلب و زندگی منه، میکنم اينکه ا

  من رد بشه و بره! 

ره من نيستم، تويی! مثِل آدماِی ترسوِی بزدل حتی دليل پس اونی که می -

  منطقی ام نداری! 

  زنه: داد می

  دارم!  -

  ده: دونم به کجا پناه ببرم که ادامه میشم که نمیکنم و پا میدهن کجی می

  خوای بدونی دليلم چيه؟ یم -

خوام وايسم! حِس يه تنگِ بلور شکسته رو دارم که خوام بدونم اما نمیمی

خواد برم توِی سطل زباله! اون تِه ته که وقتی ماهِی قرمزم ديگه مال دلم می

  نيست، رفتنم بهترين کاره!

  وايسا ماهلی!  -

کنه گيره و مجبورم میدنبالم راه افتاده که دليلش رو بگه؟ دستم رو محکم می

  بايستم. 

  گفتم بيان دنبالت، تنها نرو!  -
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کشم و کنم! نفس عميق میاز اين حجِم عجيب و غير قابل درکش وحشت می

  گم: می

  تو خيلی غلط کردی!  -

  دم: زنم و ادامه میپوزخند می

آخی چه عاشقانه؛ دوست داشتی صحنه خداحافظيمون لِب دريا باشه،  -

  آی از اين قبرستون بريم؟ احساسی باشه که خودت نمیرمانتيک و 

  گه: کنه و آروم میاخم می

  من اينجا کار دارم!  -

کنم و توِی صورتش کشم و از الِی انگشتاش آزاد میدستم رو محکم عقب می

  زنم: تشر می

  ولی من ديگه کاری ندارم!  -

گه م شه؟ بابا میو خب همين؟ همين قدر کوتاه و احمقانه بايد همه چيز تمو

عشق نبايد به ذات آدما صدمه بزنه. هر چقدر قشنگ و بزرگ و اساطيری 

  هم که باشه شخصيت آدم ها مهمتره! 

و چرا اين چند کلمه حرِف حساب االن بايد يادم بياد؟ االن که حتی وقتی دارم 

تونم جايی رو ببينم بسکه رونمش، نمیکنم و میماشين کوفتيم رو روشن می

  هام پر از آبه! چشم
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  شم! دور می

رم و خودم رو از کنم! میو تکليف خودم رو اگر چه بد روشن میرم می

کشم و گوربابای اين شب سياهی که پايانش اين بالتکليفی جهنمی بيرون می

سفيد نبوده! برام مهمه که مثِل اسفند روِی آتيشه واسه تنها رفتنم ولی وقتی 

  خوام! خودش باهام نيست من ديگه هيچکس رو کنارم نمی

کنم که مثِل کنم و از حاال همون لحظه هايی رو سپری میتم رو کم میسرع

  ترسيدم. سگ ازشون می

خوام باد به صورتم بخوره! ديوونه شدم، جاده دم و میشيشه رو پايين می

هاِی لغزنده و پر از پستی و بلندی اينجا نميتونه باعث بشه سرم رو از پنجره 

  بيرون نبرم و داد نزنم! 

شه تو دِل راه. شم! اما صدام گم میسوزه، باالخره آروم میکه می حنجره ام

دونی؟ زورم به کنم و خب میريزن رو پاک میاشک هايی که بی وقفه می

  چشم هام نمی رسه! 

زنه هنوز! واسه فرار کردن از حرفاِی تکراری و يکی تو سرم داره داد می

آم نگار از  چاله در میکنم و خب اپر از توبيخش صداِی ضبط رو زياد می

  افتم توِی چاه!و می
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کنم و از يه جايی به بعد، اين چون با هر خط از هر آهنگ بلندتر گريه می

آد و يک هو فقط واسه چند ثانيه حينی که آد، میشه! میگريه ها مقطعی می

کنم و ای بابا... باز روز از نو و روزی از سوزه بس میی چشمم میگوشه

  شه!مینو تکرار 

شم از دست بيتابِی خودم و کنار جاده مثِل ديوونه ها ماشينم رو نگه خسته می

  شم! دارم و پياده میمی

خوره از اين همه دلشوره و دل آشوب! مدام نفس عميق حالم داره بهم می

ذارم و کشم اما فايده نداره و دست آخر سرم رو روِی صندوق عقب میمی

  کشم!دست از هر تالشی می

با همون حاِل داغون رسيدم خونه و االن پشت درم. دستم نشسته روِی زنگ 

دونم اگه بابا منو با اين سر و وضع داغون کنه. نمیاما فشاری بهش وارد نمی

  ببينه و بپرسه چرا و چيشده؟ چی بايد بگم بهش؟ ترس؟ نه! 

انی که ده چون اگه اين داستيه احساس شرمندگی اما داره قلبم رو قلقلک می

شنيدم با خودم ميگفتم اين ای میواسه خودم ساختم رو از زبون کس ديگه

  چه احمقيه ولی ما آدما کور خودمونيم و بيناِی ديگران! 

شد با همين دست کشيدنه غما از صورتم کشم و کاش میدست به صورتم می

  بريزن! 
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باز ميشه و دم و از استرس تموم تنم به رعشه افتاده. در زنگ رو فشار می

شم. االن بايد تظاهر کنم که من همون آدم احمِق وارد حياط خونمون می

سرخوشم يا به بابام بگم چه باليی سر خودم آوردم؟ وايسا ببينم... اين چندمين 

  باريه که از خودم اين سوال رو می پرسم!

  گه: بابای جلوِی دره. با اخم هاِی توهم می

  بهزاد کجاست؟  -

  پرسم: دم و کسل میرفين تکون میسرم رو به ط

  بهزاد به من چه؟  -

  گه: شه و میاخمش غليظ تر می

  آد! شوهرت گفت با شما می -

  زنم: شه و بدون اينکه بخوام  با گريه داد میکنترلم از دست خودم خارج می

  دونم... به من چه؟ دونم، نمینمی -

  ه اتاقم!برم بشم و پناه میو از کنارش به سرعت رد می

بابا راه افتاده دنبالم و کاش دست از سرم برداره که خودم خودم رو لو ندم و 

  زنه: بدبخت نکنم! مدام غر می

  بچم چيشد؟ بچمو چيکار کردين؟  -
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کردم! االن کرده و هميشه سکوت میکنه! هميشه اذيتم میو همين اذيتم می

رو کنار گذاشته و داد اما دسِت خودم نيست که ساکت بمونم و دلم همه چيز 

  زنه: می

  بيدار شو از خواب بابا! بچت منم! -

ريزه توِی صورتش و بعد انگار که توقع نداشته باشه ناراحت يکم بهت می

  پرسه: کنه و کنجکاو میبشم، چشم هاش رو ريز می

  شده؟ چته؟ چی -

  گم: زنم و با همون تن صدای بلند میعصبی پوزخند می

  خب خداروشکر باالخره فهميدی که يه چيزيم هست!  -

شن و من حينی که وارد اتاقم می شم و قصد دارم طوری چشم هاش گرد می

  دم: در رو به هم بکوبم که ستون خونه از وسط بشکنه با طعنه ادامه می

  ات کجاست، لولو نخورتش يه وقت! برو زنگ بزن ببين بچه -

  گه: قبل از بستن در می

  بسم هللا الرحمن الرحيم. -

کنه سمتم، در به هم کوبيده شده! خودم رو روِی تخت و وقتی داره فوت می

گيرم و مدام پوزخند کنم! دم عميق میکنم و جالبه که گريه نمیپرت می
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ی نفرت انگيِز مزاحم بيچاره؟ خودم؟ دقيقا زنم! باباِی طفلکم؟ اون بچهمی

  بايد يقه کيو بگيرم!

خوام بخوابم ولی پشِت پلکم... دم و میو محکم روِی هم فشار میچشم هام ر

آخ آخ امون از اونجا که واسه خودش کربالييه! صورتش، خاطراتش، 

کنم و يه عالمه ماجرای ديگه چشماش، خودم که درمونده دارم بهش نگاه می

  اونجاست و من تنها گير افتادم! 

  هام! برم الِی موشينم و چنگ فرو میسر جام می

گوشه ی اتاق که در  کنم گوشهآرم و پرت میدارم مانتو و شالم رو در می

  پرسه: شه و بابا میباز می

  با اون نردبون دعوا کردی؟  -

کنم! اگه بدونه من و نردبون چه دروغی بهش گفتيم که خون فقط نگاهش می

  کنه! جفتمون رو حالل می

کنه که کالفه و ر خيره نگاهم میآد! اون قددم و جلوتر میجوابش رو نمی

  زنم: کفری جيغ می

  چيه؟  -

کنه و در حالی که انگشت کوچيکه اش رو توِی گوشش می چرخونه اخم می

  گه: می
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  يواش سليطه، گوشم پاره شد. -

کنم که بهش بگم، نگم؟ يه بار واسه هميشه خودم رو از اين آدم و دل دل می

خوره بدون دونی؟ وقتی تلفن خونه زنگ میاز اين دروغ نجات بدم اما... می

ره تا شه میتوجه به دهنم که عيِن دهن يه ماهی تو خشکی باز و بسته می

  تلفن رو جواب بده و هميشه همينه ماجرا! 

کنم و طوری که بخوام خودم رو آروم کنم به من تو زانوهام رو بغل می

  گه: زنم و اون مِن گاو میی جلوِی تختم لبخند میآينه

  اوکی درسته ناراحتی ولی من گشنمه! -

  باباااا؟ شام چی داريم؟  -

ی ناراحت و دلشکسته بودم و تا دو دقيقه پيش يه آدم شکست عشقی خورده

ی ناراحت، دلشکسته و گشنه ام که صبر حاال يه آدم شکست عشقی خورده

  و قرار نداره! 

ه عصبانيتم افزوده مهم نيست کی پشِت تلفنه چون گشنگی لحظه به لحظه ب

  زنم: کنه و برای بار دوم داد میمی

  بابا من گشنمه!  -
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افتم که ولم کرده و رفته و من رو با و اين وسط باز ياِد حسنِی آشغال می

زنم زير گريه اونم با صداِی بدبختيام که يکيش گشنگيه تنها گذاشته و می

  بلند! 

  زنه: بابا مياد و از الِی در تشر می

  ت شو توله سگ آبرومو بردی! ساک -

  کشم: من از ته حلقم عربده می

  من گشنمه بهم محل نمی دی!  -

  گه: اندازه و میاش میکشم! چينی به بينیو دماغم رو باال می

  با اون گوساله بودی يه لقمه نون نداده بخوری؟  -

  گم: کنم و نامفهوم حيِن زر زر کردنم میاشک هام رو پاک می

بره بميره. گشنه و تشنه ولم کرد به امون خدا... باباااااا من کباب نه،  -

  خوام...می

گه سگ آد و در حالی که يه بار به من میبا گوشِی بی سيم توِی دستش می

  يه بار يه بار به حسنی، 

  ی تهيه غذا باشه! ای رو می گيره که اميدوارم شمارهشماره
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ين که با گفتِن باباجون باباجون وارد ی چايی شيراما امان از خرمگس معرکه

  آره!شه و پدر قشنگم رو از چنگم در میخونه می

  زنه: آد و رو به من تشر میبا کت باز و همچين عصبی و حيرون می

  کجا بودی تو؟  -

من که تعجب کرده و الل نگاهم رو بين بابا و اين بيشعور بی ادب 

  پرسه: چرخونم بابا میمی

  شده؟ چی -

ی لب کنه، گوشهبره الِی موهاش و انگار که داره فکر میزاد دست میبه

زنه. اين پروسه سه ثانيه طول گيره و نفس نفس میپايينش رو گاز می

کشه ولی قِد سی سال واسه من عذاب آوره چون نگاهش که  مستقيم روِی می

ش آد اما حرفده و باالخره به حرف میچشم هام نشسته بدجوری آزارم می

  قشنگ نيست! 

  گه: زنه و با عصبانيت میسرم داد می

  کدوم گوری بودی؟  -

خورم، جدای اينکه حق نداره سرم داد بزنه ما هيچ وقت اينطوری من يکه می

داره سمتش شه جلوِی بهزاد و يک قدم برمیبا هم دعوا نکرديم! بابا سپرم می

  گه: و می
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  ه؟ شده؟ چته؟ چه مرگتوننمی گی چتونه؟ چی -

  گه: گيره و رو به بابا مینگاهش رو از من می

  خوام همشو بگم!چرا اتفاقا، می -

کنم جواِب چشم هام چشمام پر ميشن از التماس ولی هر چی بهش نگاه می

ترسم، از اين لحن، از اين صدا، از اين ده! مصممه و ازش میرو نمی

  عصبانيت! به خاطر من حالش اينه؟ 

؛ منتظره بهزاد براش توضيح بده که داستان من چيه و بابا ديگه جدی شده

  گم: من رو به بهزاد ملتمس می

  نگو تروخدا!  -

  زنه: آره و سرم داد میدستش رو باال می

  قسم نده ماهلی!  -

يه دم عميق و بعد آتش فشان منفجر می شه و با صورِت سرخ از خشمش 

  زنه: داد می

ومد! نه به خاطر خودم، به خاطر تواِ نفهم ديشب تا حاال پدرم تو جاده در ا -

که هر چی دنبالت دوييدم بی فايده بود و بهت نرسيدم! نه ميتونستم بيام خونه؛ 

تونستم تو يه جاده بی سر و ته بمونم، هر چی بيمارستان بود گشتم! نه می

  کل عالمو به هم ريختم که پيدات کنم. 
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  پرسه: م و میگرده سمتبابا با يه نگاه تند و تيز برمی

  چرا؟  -

  گم: دم و با بغض میمن جوابی ندارم! فقط چشم هام رو روِی هم فشار می

  بسه، بس کن!  -

  زنه: داد می

  کنم!خوام، نمینمی -

دونم التماس واسه نگفتن به دردم می خوره و به ام گرفته و حتی نمیگريه

نفعم هست يا نه! کاش وقتی خودم جسارت گفتنش رو ندارم حداقل دهنم رو 

  ببندم و بذارم اون بگه! 

  خوای اين حماقتو ادامه بدی؟ تا کی می -

. نگاهم آددونم! سکوت سکوت، سکوت! اين تنها کاريه که از دستم برمینمی

شم، بيشتر افتاده رو زمين و هر چه قدر که به گفتن حقيقت بيشتر نزديک می

  کنم! احساس شرمندگی می

  زنه: بابا کالفه از اللمونی گرفتن من و تهديد کردنای بهزاد تشر می

  زنيد يا نه؟ حرف می -
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کنم بلکه دلش به حال اشک توِی چشم هام بسوزه واسه آخرين بار نگاهش می

شه و با درد نگه ولی خودشم بغض کرده، سيبک گلوش باال پايين میو 

  کنه: زمزمه می

گم ماهلی! من سگ کی باشم که بخوام به روح مامانم واسه خودت می -

  اذيتت کنم ولی جوِن خودت، جوِن بابا ضرر نگفتنش بيشتر از گفتنشه!

  گه: کشه و میبابا دستش رو می

  اينو ولش کن حرفتو بزن!  -

  ده: گيره سمِت من و بغضش رو قورت میبهزاد انگشت اشاره اش رو می

  بايد قول بدی اذيتش نکنی!  -

  گه: ده و میی جواب مثبت تکون میبابا سرش رو به نشونه

  باشه، فقط حرف بزن.  -

  کنه: کشه و با حرص زمزمه میبهزاد دست به صورتش می

  تموم ماجرای ازدواجش فيلمه. -

کنم به ديوار رن و دستم رو بند میانگار! چشم هام سياهی می رهنفسم می

  دونم!شه، میکنارم و همه چی خراب می

  پرسه: بابا با بهت می
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  يعنی چی؟ فيلم چيه؟  -

کنه وقتی . که اخم میو بهزاد سعی داره حسنيو مقصر جلوه بده و من رو نه

  گه: می

ج نبوده، واقعا هم نيست. اون پلشت و اين ديوانه اصال قصدشون ازدوا -

  قرار بود بعد رفتن شما از هم جدا بشن...

  زنه: بابا سر بهزاد داد می

  گه اين ماهلی؟ واضح بگو! يعنی چی؟ چی می -

شن اما صدايی از گلوم خارج نميشه. بهزاد کالفه از لب هام باز و بسته می

  ده: می گه و بعد ادامهگفتن حرفايی که دوستشون نداره نچ بلندی می

يعنی اين احمق واسه راضی کردن شما حاضر شده يه همچين گندی به  -

  خواد! زندگيش بزنه! حاالم عاشق اون گوسفندی شده که اصال اينو نمی

  فهمم...نمی -

ده و باز همين کنه و شقيقه هاش رو ماساژ میاين رو بابا آروم زمزمه می

  کنه: حرف رو تکرار می

  فهمم! نمی -
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خوام بگم چه قدر من اما شجاعتم رو جمع کردم و يک بار واسه هميشه می

  درد توِی دلمه: 

  فهمی؟ واضحه که! گفتی از تو جيبت شوهر در بيار منم آوردم!چرا نمی -

از نظرش االن يه وقيحِ کثافِت دريده ام که بايد بگه غلط کردم ولی هر جور 

  م که بايد حرف بزنه. ی ُمِحقکنم من يه آدِم شرمندهکه فکر می

دونم از کجا و چطوری اون الل بودنشه جاش رو به کلمه هاِی توِی سرم نمی

دم و تا بابا بخواد حرف بزنه من با بغض اما داده. آب دهنم رو قورت می

  گم: صدای بلند می

از ترِس اينکه مثِل مامان نذارم برم شيش روز هفته رو مشغول سوزوندن  -

   پول تو جيبيام بودی! کارت و قطع کردنِ 

کشم به صورتم و بخدا االن وقِت گريه کردن نيست ماهلی، به دست می

  خودت بيا احمق! 

انقدر منو از بی پولی ترسوندی که هر بار فقط واست دروغ تراشيدم!  -

گم و به روِی خودت نياوردی که ترسم نريزه، که نرم، که فهميدی دروغ می

  شبيه مامان نشم، مگه نه؟ 

  بابا آروم و شمرده می گه: 

  کنه!اينايی که گفتی کارتو توجيه نمی -
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  زنم: کنم و داد میاشک هامو پاک می

  کنه که نکنه...نمی -

ولی ديگه  لرزهزنم از همه چی ترسيدم و صدام میاالن که دارم حرف می

اختيار زبونم با من نيست. يه روزی پشِت سر يه خانمی تو اتوبوس نشسته 

و کرد تو گوشيش چرخيدم تو شهر، يه ويديو نگاه میو داشتم ول می بودم

گفت،" زبون ماِل بيرونه. يعنی تو اگه منم نگاه کردم... يه پيرمرده بود می

تونی بگی مستطيله، تونی بگی ميز جنسش از چوبه، میگی ميز، میمی

زبون  نشد؟ دستش رو بگيری و بياری و بگی اين ميزه. درد و اما نميشه به

  آورد...* "

امروز و االن که اينجام به حرِف اون پيرمرده رسيدم، کلی حرف تو سرمه 

دونم چطوری بايد خوب به ها ولی درِد من رو که کسی نمی فهمه و منم نمی

  .زبون بيارمش

  *: از هوشنگ ابهتاج

  

  کنه: اندازه و زمزمه میتاِی ابرو باال می

  نااميدم کردی!  -

  گم: دم و میمیبغضم رو قورت 
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  از چی؟ اين آدم ترسوِی احمقو خودت ساختی بابا!  -

  گيره و می گه: دم عميقی می

  من ازت خواستم که گند بزنی به زندگيت؟  -

تو ازم خواستی که چشم بسته باهات بيام. نپرسيدی دوست دارم بيام يا نه.  -

ردمش و آوردمش. گفتی يه دليل بيار که بذارم بمونی، گفتم اين دليل! پيدا ک

خوام که باشه... تنها گناهش دليِل احمقانه ام نمی خواد با من باشه ولی من می

  اينه که مواظب غرورشه...

  گم: زنم و میقبل از فرار کردن پوزخند می

اينو گفتم که اگه خواستی روزگارمو سياه کنی، کاری به کار اون نداشته  -

  باشی! 

  شين! جدا می -

گيرم و بعد از يه مکث کوتاه يه تلخ خند ی لبم رو از حرص گاز میگوشه

  کنه و می گم: زهر ماری روِی لبم جا خوش می

  همين قصدو داريم! -

دونم چرا اين گفتگو دونه با مِن خيره سِر بی آبرو چيکار کنه. من هم نمینمی

باال اومد تا اينطور پيش رفت و اصال مگه قرار بود به کجا برسه! جون من 

  از مامانم بگم و االن اصال حالم خوب نيست...
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ام به بدترين حالت ممکن تنگ شده و اون حتی براش دلم براِی دليِل احمقانه

  گذرونم!مهم نيست که چه روزگاری رو می

شم بينم. جمع میبه معنی واقعی کلمه خودم رو شکست خورده و نابود می

مونيم. آشفتگی از سر و صورتش بهزاد تنها میره و من و تو خودم و بابا می

  ريزه وقتی می گه: می

  کنه! خواستم بگم، ولی اين حالت اذيتم مینمی -

زنم! االن وسط اين مکافات تنها کاری که دلم نمی خواد انجام بدم، لبخند می

عذاب وجدان دادن به اين آدميه که تا سر حد مرگ نگرانم بوده و دوستم 

شه اون لبخند فّرار ريز و روِی اندازم و سخته ولی میباال میداره. شونه 

  لبم نگه دارم و بگم: 

  بايد بهش می گفتم... خودم شجاعتشو نداشتم.  -

کنه و حاال واسم يه جاِی راحت درست کرده دست هاش رو از هم باز می

  گه: وقتی می

  بغلت کنم؟  -

کنه هيچ نسبت خونی دم و ممی جواب مثبت تکون میسرم رو به نشونه

باهام نداشته باشه ولی نسبت جونی داره، مثال جونمون به هم بنده و يه خواهر 
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تونن حينی که تا سر حد مرگ به خون هم تشنه ان از هم برادر واقعی می

  حمايت کنن و عاشق هم باشن!

  شم. بهش فکر نکن، اذيت می -

  آد ازش؟ انقدر بدت می -

کنه و ه کمرم واسه آروم کردِن قلبم وارد میی آروم بدستش  چند ضربه

  گه: می

  از آدمای ترسوِی فراری خوشم نمياد... حال کردم حرف دلتو به بابا زدی... -

 * * *  

آد. اما به هميشه يه ماجرا تا وقتی اتفاق نيفتاده سخت و ترسناک به نظر می

  ه. بينی اليِق اون همه فکر کردن نبودرسی، میمحض اينکه بهش می

گذرن، حالم افتضاحه ولی گذره، روز ها پر دلتنگی و بد میاالن سخت می

  افتضاحتر از اون چيزی که توِی ذهنم می ديدم، نه! 

دونم هيچکس از دور هيچ آدم ميرم و حاال میکردم میدونی؟ فکر میمی

  ديگه ای نمرده! 

ديدمش! االن درست چهار روز و بيست ساعت و بيست و سه دقيقه است که ن

  که خداحافظی کرديم و گفتم که، هنوز زنده ام. 
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زنه و خيلی بابا باهام قهره؟ احتماال. چون يه خط در ميون باهام حرف می

  ده. من کجام؟وقت ها جوابم رو نمی

توِی اتاقم و در حالی که پاهام رو مخالف جهت تختم به ديوار اتاق چسبوندم 

خواد برگردم به حالِت و دلم می دمبا هندزفری توی گوشم آهنگ گوش می

  قبل! 

ی روحی توِی اين چهار روز، غذامو خوردم و خوب خوابيدم عيِن فيلما لطمه

  نخوردم ولی جدا که روحم حالش خوب نيست! 

  گه: شه و بهزاد میدر اتاق بعد چند تا ضربه باز می

  بريم بيرون؟  -

  گم: کوتاه و قاطع می

  نه.  -

  ده: اب میکنه و جويکم مکث می

  خواستم ببرمت غذا بخوری مهمون من. حيف شد می -

شينم. اگه ماهلی قبل اينجا بود شيهه زنان شنوم و سرجام میاين رو می

  پرسه: دوييد سمِت در ولی اين ماهلِی خسته اول میمی

  هر چی بخوام؟  -
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  گه: با خنده می

ای که از دو سه جای کارت من توانايی سير کردن تو رو نداره ولی اندازه -

  مختلف غذا بخوری و يه ته دلی بگيری اره هر چی دلت بخواد. 

کنم و واقعا انقدر تنبل شدم که لباس پوشيدن واسم به سر و وضعم نگاه می

رو دونم چطوری و از کجا ولی انگار ذهنم آد. نمیعذاب الهی به نظر می

کنه و با افته سمِت کمدم و با وسواس لباس انتخاب میخونه که راه میمی

  کنه. شال مخصوص و هماهنگ ست می

  گم: گرده توِی کشو ها دنبال شلوار و میبعد می

  شم توش. جين نياريا، خفه می -

  گه: با تعجب می

  خوابيدی که. تو با شلوار لی می -

  گم: اندازم و میشونه باال می

  پوشم. االن حالشو ندارم... جورابم بيار... کتونی می -

آد و عيِن يه گاو بی شخصيت خالصه که با يه عالمه لباس روِی دستش می

ريزدشون روِی سرم و قبل از اينکه فحش بخوره از اتاق بيرون از باال می

  گه: ره و میمی
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  فقط سه ديقه وقت داری! وايسنتی آرايش خليجی بکنيا... -

کنم و تو همون حالِت نشسته اول مانتو رو می پوشم و بعد شال رو سر می

کنم يه عذاب الهی شم و شلوار عوض میکنم وقتی از جا بلند میحس می

  روِی سرم آوار شده! 

کنم و از اتاق اما خب به هر جون کندنی هست باالخره کارم رو تموم می

م که پشِت آيفون وايساده و زل زده بينزنم. توِی پذيرايی بابا رو میبيرون می

  کنه من بهزادم و تو همون حين می گه: به مانيتورش، فکر می

  اين مرتيکه اينجا چه غلطی... -

  مونه. نگاهش می افته به من و حرفش نيمه کاره می

کنجکاوم و بيشتر از حِس فضولی حِس منفی و بد دارم. که قلبم توِی دهنم 

  پرسم: آد وقتی میکوبه و نفسم باال نمیمی

  کدوم مرتيکه؟ کی؟  -

  بابا با اخم می گه: 

  هيچکس. -

گه همون راه می افتم سمِت در خروجی و من بايد ببينم اين مرتيکه که بابا می

  ی نامرد و بی معرفت منه يا نه؟ دليِل احمقانه
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سمم دارم چون بابا دنبالم راه افتاده و داره با عصبانيت اقدم هام رو تند برمی

کنم و با رو صدا می زنه اما قبل از اينکه بهم برسه، در حياط رو باز می

  شم. ديدنش شوکه می

دونم ناراحتم يا خوشحال؟ دونم چی بگم و چه واکنشی نشون بدم. نمینمی

  دونم يه چيزی اين وسط درست نيست! ام يا عصبانی؟ فقط میهيجان زده

  کنم: دم و زمزمه میبغضم رو قورت می

  چيکار داری؟  -

ره که کِف کوچه رو وجب کنه نگاهش فقط سه ثانيه روِی چشمامه و بعد می

  گه: و اونم زير لب می

  سالم.  -

  گه: بعد با دست به اون آهن پاره اشاره می کنه و می

  اومدم پسش بدم. -

  گم: دونم از کجا پيداش شده میپوزخند می زنم و با نفرتی که نمی

  جمعش کن بابا!  -
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توقع نداشتم بگه اومدم روِی ماهت رو ببينم ولی اينکه اومده اين وامونده رو 

آره توِی چيزی رو که من رو يادش می خوادکنه. اين نمیپس بده اذيتم می

  زندگيش نگه داره. اين يعنی من بايد کلهم اجمعين از زندگيش پاک بشم. 

  زنه: رش داد میآد و سخوام گله کنم که بابا میمی

  کنی؟ اينجا چه غلطی می -

  گه: حسنی با همون ژست شرمنده و آزاردهنده می

  صبح دادسرا بودم. -

  زنه: کوبه و داد میاش میبابا با کف دست محکم به تخت سينه

  تو خيلی بيجا کردی!  -

ی ی بابا و عجيبه که من هم اندازهره از شدت ضربهحسنی يه قدم عقب می

گم که خودم گم " نزنش بابا " ولی اون قدر آروم میگيره و میردم میاون د

  گه و با کی کار داره!شنوم و ای بابا اين وسط اين بغضه چی میبه زور می

  کنم کالهبردار؟ همين؟ رفتم دادسرا؟ فکر کردی ولت می -

شم جلوش و بنده و من با چه منطقی سپر میحسنی فقط چشم هاش رو می

  گم: ه به بابا میملتمسان

  ولش کن تروخدا... -
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  گه: بابا با حرص می

ی اينو گی وقتی دختر خودم تخم فتنه رو کاشته چطوری يقهراست می -

  بگيرم؟

  گم: گردم و رو به حسنی میبرمی

  فقط برو... -

خواد  جواب بده بهزاد قاطی کرده و عصبی با يه لنگه کفش مياد جلوِی تا می

  تو صورتش:  شهدر و براق می

  ها؟ چيه؟ چرا ولش نميکنی تو؟  -

  گه: حسن آروم و موقر می

  خوام باهاش حرف بزنم. می -

  گه: گيره و میی پيرهنش رو محکم با يه دست میبهزاد يقه

  حرف نداريم، هری!  -

  گه: شه از درد و میخوره، که صورتش پر مینردبوِن قشنگم غصه می

  باشه، ببخشيد که مزا... -

  زنه:ده و داد میذاره حرفش تموم بشه و هلش میبهزاد نمی

  ديگه از اين غلطا نکن!  -
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دونی؟ ديگه جونی تو تنم خواد برم و جلوِی بهزادم بگيرم ولی میدلم می

واسه جنگيدن نيست. جنگ هاِی من با خودش بوده و حاال که تبديلم کرده به 

يه کشتی به گل نشسته و يه لشکر شکست خورده ديگه چه دفاعی و چه 

  کشکی؟ 

و بهزاد باز داد ی بابام که زانوهام سست نشن کنم به شونهدستم رو بند می

  زنه: می

تو آدمی کثافت؟ ولش کردی به امون خدا که خودش برگرده؟ که چی مثال؟  -

  خواستی شاخت نشکنه؟ می

شه و حينی که نگاهش به منه، سوييچ رو روِی ماشين حسنی آروم دور می

شه همه چی؟ اين آدم االن به من گفت " يادم تو را ره. تموم میذاره و میمی

  ؟ "فراموش

افته دنبالش ديگه نه بحث بابامه و نه بحث بهزاد! اين مِن تيکه پاره راه می

  پرسه: کنه به آستين پيرهنش و میو دستش رو بند می

  ری؟ به همين راحتی می -

  گه " راحت نيست " بدون اينکه برگرده سمتم آروم می
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شم. رفتنيه خوام بگم " ِد اگه راحت نيست پس تو چه مرگته" ولی الل میمی

ره و اين آدم، رفتنی رو اگه تو تشت طالم نگه داری باز تا فرصت بياره می

  گم: کنم میفقط در حالی که آستينش رو ول می

  الزم نبود بيای و کثافت بودنتو بيشتر از اين ثابت کنی!  -

  قرارمون اين بود که برم!  -

شه يکيتون و میگه که برگشته و زل زده توِی چشم هام اين رو وقتی می

برگرده و به بغضم بگه خفه شو؟ خيره سِر بی پدر مادر ديگه به حرف من 

  ده!گوش نمی

  قرار بود بريم! نه اينکه فقط تو بری... -

  گم: کنم به اون ماشين کوفتی و میرم و اشاره میيک قدم عقب می

ر ارزش گيرمش! واسه تو اگه انقدذاری بذار ولی من پس نمیاينو اينجا می -

داره که به خاطرش پاشی بيای اينجا و حرف مفت بزنی، واسه من ارزش 

  نداره... 

کشم کنه! فقط عقب میکنم که بگم مثِل خودت ولی زبونم ياری نمیدل دل می

دونم واسه چی اومدم و خودم رو رسوندم بهش... شم. اصال نمیو دور می

رداشتنش رو و البته که کنم رفتنش رو، قدم باز همون دور خوب نگاه می
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گه قرارش به رفتن بوده حاال گور بابای قلب دختِر نموندنش رو! راست می

  زرزرويی مثِل من!

 * * *  

زنن! ديدم که رفت، ديدم که گن اگه نباشی روزام سياهه رو زر میاينکه می

گذرن! بينم که نيست ولی روزا همون رنگی که بودن مینموند، دارم می

کنی که ی عادته... عادت میخوام مثِل قديميا بگم آدميزاد بندهیدونی؟ ممی

کنه رو توش بچپونی و جا بدی، عادت ای که روِی دلت بزرگی میغصه

  کنی که عادت کنی!می

کنم همه چيز وقتی تموم شد که ديگه ساعت ها و لحظه ها و روزا فکر می

ه اش رو بخوره رو نشمردم! کنار وايسادم تا آدمی که شکست خورده غص

  ولی در کنارش خودم زندگی کردم! 

غذا خوردم، بيرون رفتم، خوب خوابيدم ولی جاِی زخمش رو حس کردم، 

دونی؟ اينا همه مثِل اين گرونی های يهويی بعد دادن نبودش رو فهميدم، می

يارانه ی جديده! اولش درده و فشاره ولی تو مجبوری چون همون جوری 

  تونی! فرار کنی، از خودت هم نمیکه نميتونی از وطنت 

دونم فهمما ولی آرومم! میکنما، درِد قلبم رو میخستگِی پاهام رو حس می

گيرن شن ياد میشم و آدما همه همينن بزرگ میديگه شبيِه همون آدم قبل نمی
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شن! شايد اگه برگردم و يه سری ام مثِل من خودشون باعِث درد خودشون می

  نم به همين آدم يهويِی درازی که اومد تو قلبم ولی خب...کعقب باز پيله می

  سرتونو درد نيارم! 

بابا يه بليط يه طرفه گرفته واسم، همه چيز از کنترل من خارج شده و وکيل 

  بابا قراره همه چيز رو پيگيری کنه و من برم! 

  ترسيدم!خواستم بشه و ازش میهمه چيز شبيِه همون چيزی شد که نمی

به روم نشسته و سرش توِی گوشيشه! چرا مثِل فيلما نشد پس؟ چرا  بهزاد رو

ی فلسفی کنم آد بغلم کنه سرم رو بذارم روِی شونه اش و واسش چصنالهنمی

  پس؟ 

چرا از خواب و خوراک نيفتادم چپ و راست بهم آب قند بدن، خدايا من 

  حتی بدبختيمم مثِل آدمای معمولی نيست چرا؟

  بهزاد؟  -

  گه " هوم؟" کنه و کوتاه مییسر بلند م

  زنم: کنم و زيرلب غر میدهن کجی می

  هوم و مرض پاشو منو ببر يه جايی حالم عوض بشه.  -

  گه: زنه و میدر همون حال که نگاهش قفله رو گوشيش نيشخند می
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  کجا مثال؟  -

دَره و خوام فکر کنم که مامانی يهو گردن کشان و عربده کشان جامه میمی

  کشه: داره هوار می

  کشمت. ی چشم سفيد، میدختره -

  گم:  کنم و ملتمس میوحشت زده به بهزاد نگاه می

  سِر جدت يه کاری کن!  -

ديگه ديره واسه هر کاری، چون مامانی بروسلی وار در رو با لگد باز 

  گه: و با غيظ می کنهمی

  همونجا وايسا که اومدم بکشمت.  -

ای زجه زنان بهزاد مثِل پاچه خواراِی دوِر امپراطورا تو سرياالی کره

  گه: می

  لطفا بهش رحم کن مامانی!  -

ی تخت پناه گرفتم و کنه سمِت منی که حاال گوشهمامانی دمپاييشو پرت می

  گه: می

  کنی؟ با آبروی ما بازی می ی خيره سرتيارهکنم! رحم و عطوفت مرد. پنمی -
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گرفت و شايد اگه من همون آدم قبلی بودم، االن از رفتار مامانی خنده ام می

اومد ولی االن اون قدر دلم نازک کنه خوشم میاحتماال از اينکه دنبالم می

خوای شده که منتظرم يکی بگه " پخ" تا بشکنه و خب االن که بهم گفت " می

  آبروی ما بازی کنی، دلم بيشتر از هميشه شکسته." با 

گن کنم و مگه نمیزنم تو چشم هاش! ديگه مثِل قبل با خنده فرار نمیزل می

نوه مغز بادومه و فالنه؟ پس چرا مامانی هيچ وقت من رو از بابام بيشتر 

  دوست نداشته؟! 

  گه: کنه از اين مِن جديد که عجيب و غريبه و دست به کمر میتعجب می

  کنی؟ چرا بِر و بِر منو نگاه می -

شم! که موهام کنه و من بيشتر ديوونه میزنم. بيشتر تعجب میو من لبخند می

  گم: رو هل می دم پشِت گوشم و می

  تو خطره! ی شما به خاطر من حق با شماست، آبروِی پسِر عزيز کرده -

  پرسه: کنه و از بهزاد میچشم هاش رو ريز می

  چيزخورش کردين؟ چش شده اين دختره؟  -

  دم: و جاِی بهزاد خودم جواب می

آين منم دختر نه مامانی، چيز خور نشدم! فقط توقع داشتم اين دفعه که می -

  خودتون بدونين و دوستم داشته باشين، حتی اگه گند زده باشم.
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  از اون مامانِی سليطه نيست، اين مامانی االن کنجکاو و متعجبه!  ديگه خبری

  گه: اندازه و میتاِی ابرو باال می

  سرت به سنگ خورده عاقل شدی که... -

شه. اگه عاقل شدن اينجوريه که کاش همه ديوونه بمونن! لبخندم پررنگتر می

بهش اگه اين سنگ مذکور يه همچين دردی داره که ای کاش سر هيچکس 

  . نخوره

  شه بغلم کنی؟مامانی؟ می -

و خب يه وقت هاييم اينطوريه ديگه، بغل بهترين راهه و به قوِل يه دوستی، 

  بغل درمانی هميشه جوابه! 

  گه: کنه و میشينه، دست هاش رو از هم باز میآد و کنارم روِی تخت میمی

  زنمت. بعدش که خر نازتو کردی می -

کنه، ذارم بغلم کنه. موهام رو نوازش میکشم و میو من خودم رو جلو می

  گه: کشه و با تاسف میيه آِه عميق می

  دختر قشنگ اسکل من، چيکار کردی با خودت؟  -

کردم از ام گرفته و از يه طرف ناراحتم که تا االن فرار میاز يه طرف خنده

  دستش!
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  دوستش داری؟  -

  گم: زهرمار و می شهخند، میشه؛ تلخلبخنده می

  االن ديگه نه!  -

  گه " کاش اين دروغه راست باشه!" يهو يکی از وسط قلبم می

  گه: کنه کنار گوشم میمامانی همچنان که داره موهام رو نوازش می

  گی...مثِل سگ دروغ می -

  زنه: آد و مامانی غر میصداِی فلش دوربين گوشِی بهزاد می

  کنم تو دهنت. ی آم گوشيو مینگيريا که م -

گيره چرخه و تندتند عکس میخنده و همونطوری که دورمون میبهزاد می

  گه: می

  جاِن مامانی فيلم هندِی زنده است.  -

  گه: آد و میبابا که سراسيمه می

  چيشد؟  -

  گه: کنه اونور و با هيجان میطبق معمول مامانی من رو شوت می

  سرت بگردم چرا نگرانی؟  شده الهی من دورچی -
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  گه: زنه میبابا در حالی که نفس نفس می

  ....گفتم ماهليو -

  گه: کنه و زيرلب میيکم مکث می

  خدا رو شکر. -

  ده: چرخونه سمت من و ادامه میبعد نگاهش رو می

  چمدونتو بستی بابا؟ -

  شه نرم؟ می -

گه  چه  پيش خودش میکنه. احتماالبابا وارد اتاق شده و جدی بهم نگاه می

گناهی به درگاه خدا کردم که تاوانش شده اين آکله. مامانی با کف دست به 

  زنه: کوبه و زيرلب غر میپيشونيش می

  برگشت به تنظيمات کارخانه.  -

  گه: گيره و میدستم رو می

خوای خودم ببرمت؟ هر جا که بخوای! موندن اينجا واست فايده نداره می -

  دختر...
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کشم. تنها حسن تغيير کردنم کشم به صورتم و يه نفس عميق میدست می

تونه اين باشه که بلد شدم حرف بزنم! که اگه قبال بلد بودم هيچ وقت تو می

  افتادم. اين مخمصه ها نمی

  داره مامانی! فايده داره... -

  گه: بابا کالفه می

  ديدِن اون مرتيکه واست نو... -

  زنم: بگه و لبخند می ذارم بقيه اش رونمی

الن هر جا و هر خوام بمونم! ولی اگه انه بابا، من از روِی حماقت نمی -

طوری که برم از گذشته و اشتباه و انتخابم فرار کردم! اشتباه من يا تاوان 

کنه چون داره يا نداره، در هر صورت فرار کردن حاِل من رو خوب نمی

خوام بمونم اولم. می یگردم سر خونهگردم و اينطوری برمیباالخره برمی

خوام اگه ديدمش توِی کوچه و خيابون به روش لبخند خوام نرم... میبابا، می

بزنم و بگم سالم. بگم درسته ما واسه هم آدمای خوبی نبوديم يا اصال آدم 

  زندگی همديگه نبوديم ولی نه دنيای من به آخر رسيده نه تو...

کنم. بابا واقعا هنگ کرده و مامانی لب برچيده آرم و سکوت مینفس کم می

کنه! تو همين حين صداِی کف زدِن بهزاد و با تعجب به قد و باالم نگاه می

  گه: مياد و می
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دونم و واسم عجيبه که اينا رو از کجات براوو ماهلی! با اينکه نمی -

د ذارم هشتگ به اميدرآوردی ولی قشنگ بود، پسنديدم. برات کامنتم می

  فردايی بهتر...

  ی بقيه اين مِن جديد رو دوست دارم! ام گرفته... من هم به اندازهخنده

اين آدم تصميم گرفته با خودش کنار بياد و خودش رو هر طوری که هست 

  بپذيره...

 * * *  

  من قرار بود قوی باشم! 

نم... قرار بود رد ندم توِی اين مکافات! قرار بود بتونم نفس بکشم و سر پا بمو

  من با خودم قرار گذاشتم! 

همه چيز خوب بود، همه چيز قشنگ بود، من يه آدِم قوی و سر حال بودم 

  وقتی تونستم لبخند بزنم و بهش بگم سالم! 

گفت " يه چاقو دستمه تونم روِی پا بايستمه. میولی االن... ولی االن حتی نمی

کاغذ دستمه که هم بختکه و دونم کجا فرو کنم..." و من االن اينم! يه که نمی

  هم خنجر و هم چاقو! 

ی اوِل دادگاه وقتی واسم ناراحت بود گفتم دنيای من به آخر نرسيده که جلسه

  تو حاال فکر کنی بعِد تو همه چيز واسم تموم شده است و دل بسوزونی!
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ره تا پله هاِی پل هوايی رو ولی االن... حس مردن داره دلم! جونم در می

و وقتی اون باال وايميستم تازه می بينم چقدر راه اومدم بی هدف و  باال برم

  دنباِل هيچ چيز! 

خواد باال بيارم رو اين اندازم رو نرده هاِی آهنی و دلم میسنگينم رو می

مصيبِت به نام زندگی که تمومی نداره! بابا من قراره تو رو بگذرونم يا تو 

  قراره سوار گردِن من بشی؟ 

ذارم و کاش حداقل  دستام که نرده رو با التمای گرفتن میسرم رو رویِ 

  تونستم گريه کنم ولی شوکه تر از اين حرف هام!می

شينم. شينن و میخورم که پاهام سر میايستم و غصه میاون قدر سر پا می

کنم و حاال وقِت بلند بلند زار زدن و دم با نرده  و پاهام رو دراز میتکيه می

  م الِی صدای ماشين هاست!گم کردن صدا

ی من؟ که تا کنم و چرا به اينجا رسيد حماقِت ابلهانهزانوهام رو بغل می

اومدم به خودم کمک کنم، بيخيالش بشم باز يه چيزی شد که يادم بياره من 

  همچين غلطی رو در حق قلبم کرده!

  گه: شه که هی میصداِی دکتر توِی سرم پخش می

  جوابش مثبته!  -
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گه " کنه و میغِم تو چشم هاِی من و حال و روز خرابم نگاه نمی که به

  مبارکه ".

سرم جوری درد گرفته که تخم چشم هام هر لحظه ممکنه از چشم هام بيرون 

شينه و با گريه بزنن! از خودم متنفر شدم تو اين لحظه! دستم روِی شکمم می

  زنم: داد می

  تو از کجا پيدات شد؟ -

  کشم: جيغ می

فکر کردی ری...دن واست تو اين دنيا که بدو بدو اومدی چسبيدی به  -

  زندگی گِه من!

اشک هايی که اين چند وقته مدام بهشون تذکر دادم که االن نيايد و وقتش 

  بارن!نيست دارن از فرصت سواستفاده ميکنن و آی می

ودم کوبم و درمونده و با گريه از خکنم و با مشت روِی پاهام میپاکشون می

  پرسم: می

  من االن با اين چيکار کنم؟  -

خواد" چون ناخواسته بودن زبونم نمی چرخه که بگم " وقتی باباش منو نمی

کشه؟ ولی درد داره، يعنی اين بچه ام داره با حرفاِی من همين قدر زجر می

  ترسم ازش!من... من... می
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  ... ببين... نميخوام ناراحتت کنم ولی -

ی بعد رو همراه چشم هاِی خيسم کنم و چند لحظهکاره رها میحرفم رو نيمه 

  کنم!به خيابون و سرعِت سرسام آور ماشين ها نگاه می

ولی من وسِط زندگی خودم اضافی ام االن، با تو چيکار کنم آخه؟ من  -

  تنهام... من...

مونن! تلفن همراهم از ترکه و حرفام نامفهوم و بريده بريده میبغضم باز می

تونم جواب بدم، چطوری و چجوری بايد صبح هزار بار زنگ خورده و نمی

بگم من از اون ازدواجِ الکی بچه دارم! که مامانی بگه الکيتون اينه وای به 

  حاِل واقعيتون! 

ی پشِت سرم دلم واسه خودم کوبمش به نردهکنه و وقتی میسرم درد می

ی واسه بچه دار شدن که بقيه سوزه، کو اون همه فانتزی عاشقانه و رويايمی

  دن؟نشونمون می

ی اول دهنم رو ی آدما از خدا بپرسم چرا؟ ولی بعد از کلمهخوام مثِل همهمی

ی گم " ولی من نبايد به خاطر غلط اضافه خودم يقهبندم و با خودم میمی

  خدا يا بقيه رو بگيرم...!"

دن از گريه! باز ذارم، آخه چشم هام خوب سير شپلک هام رو روی هم می

  انقدر گريه کردم و باز هی تهش رسيدم به هيچ و هيچی! 
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خواستم ولی رسيدم به شماره اش و عکسش و اسمش که گوشيم دستمه و نمی

  ی دقه واسم!چه قدر آينه

  خوام زنگ بزنم و خب بعدش؟ می

تونه بگه به من شم که جلوِی خودم رو نگرفتم و اون میتهش من مقصر می

تونم بی مهری نسبت به خودم رو مشکل خودته و قطع کنه و من می چه اين

دونی؟ من نسبت به خودم بی مهری زياد ديدم و ببين تحمل کنم ولی... می

  خب اين بچه وای حتی آوردِن اسمش سخته!

  شم. نشستن که اينجا فايده نداره، داره؟ از جا بلند می

  من تو اين بازی بازنده ام! مگه نه؟!

آد، بماند که سرم سنگينه و پاهام سست و هزار بار که جونم در میبماند 

رسم و خورم و باالخره به پايين اون پله هاِی کوفتی میسکندری می

گردم خونه! اين تصميميه که االن تو اوج نااميدی گرفتم! تا آخر عمرم برمی

  تونم؟!تونم بی هدف راه برم، میکه نمی

کنم ام! دست باال میگم ولی هنوز زندههمم چی میفمن االن گيجم، پرتم، نمی

و خب هيچ ماشينی عقلش رو از دست نداده که به خاطر من اينجا بايسته و 

رم و ناگفته نماند که اون کاغذ تا تابلوِی مترو که چندين قدم دوره، پياده می

  هنوز دستمه!
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  رسيدم! رسيدم و رسيدم کاشکی نمی

وشن داشتن! واسه وقت هايی که حتی از ی خاموش رکاشکی آدما دکمه

  ای، اون دکمه رو بزنی، خاموش بشی و از همه چيز بَِکنی!خودتم کالفه

بينم و بابام که دست هاش رو فرو جلوِی در خونمون بهزاِد کالفه رو می

  زنه!کرده تو جيِب شلوارش و داره قدم می

ه ببينمش، با اون و خوام آخر از همآدا ولی میاون اول از همه به چشمم می

  خودم و اين برگه و اين بچه و اين قلب و همه چيز لج کردم! 

زنه و افته به من و زير لب اسمم رو صدا مینگاِه اونه که قبل از همه می

  کنم! من اخم می

  زنه: ولی بابا زودتر از حسنی راه می افته سمتم و بهزاد سرش داد می

  کندم! با دستای خودم میشانس آوردی اومد وگرنه قبرت و  -

اومدم ولی با حاِل افتضاح اومدم و کاش با دست هات قبر من رو بکنی 

  داداش! 

  پرسه: کنه و میبابا شونه هام رو بغل می

  خوبی دخترم؟ خوبی عزيزم؟ -

  بميرم واسش که عزيزش دختر بدی مثِل منه...
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  گم: شم تو آغوشش و میبی حال رها می

  بابا...بميرم واست  -

کنه و فقط چند ثانيه نياز دارم اينجا بمونم تا جون بگيرم! بعدش بابام بغلم می

ترسه که دونم از چی میافتم سمِت آدمی که نمیشم راه میاز بابا جدا می

ذارن از راه قدر مسخره و پاچه پاره ان آخه که نمیجلو نمياد. اشک هام چه

  ُسر نخور و ِکی بخور!کنن به صورتم و حاال برسم! حمله می

لرزه واسه باال بردِن کاغذ ولی بايد اين کار رو انجام بدم. دسِت دستم می

  گم: اش قبل از اينکه بيفتم و میام بند می شه به شونهديگه

  من از اين اتفاق بدم مياد.  -

گيره و حواسش به برگه نيست و به رنگ پريده ی منه؟ که شونه ام رو می

  گه: می

  د بری خونه و استراحت کنی! باي -

  رو اعصابمه!

کنه خودش باعث تموم مشکالت و امراض زندگی منه ولی طوری رفتلر می

  زنم: زنم و داد میکه انگار نگرانمه! دستش رو پس می

  خوام واسه بچم!خوام، بابا میمن استراحت نمی -
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اش نهکنه و مِن ديوونه برگه رو محکم به تخت سييکه خورده نگاهم می

  کشم: کوبم و جيغ میمی

  شم!دارم ديوونه می -

ن نخورم. گريه کنم تعادلم رو حفظ کنم و زميکنم، سعی میخودم رو بغل می

  بسه االن وقِت گريه کردن نيست، االن وقت ديدن و شنيدنه!

ديدِن واکنشش و شنيدِن حرفاش درمورد اين بچه ولی گيج تر و شوکه تر از 

رسه ولی آستينش چرا، چيزی بگه. دستم به يقه اش نمی اين هاست که بخواد

  گم: دم و میتکونش می

  تروخدا بگو چيکار کنم؟  -

  ملتمسه لحنم! 

ای واقعا سوالم عالوه بر عصبانيت و غصه خوردن و فارغ از هر حس ديگه

  ام دنباِل جوابشه!اينه! شو نيست، حرِف صد تا يه غاز نيست و قلبِ پاره پاره

  وری خودمو از دستت راحت کنم؟ من چط -

  گم: دم و میشينم بلکه سياهِی چشمم بره. آب دهنم رو قورت میروِی زانو می

بابا من يه غلطی کردم، يه شکری خوردم چرا تموم نميشه پيامداش! تو که  -

  خوای من با اين بچه چيکار کنم؟منو نمی
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  پرسه: شينه و میکنارم روِی زانو می

  بچه...؟  اين واقعيه؟ -

کنه توانايِی باروری داشته پرسه بچه! يه جوری که باور نمیدو به شک می

  آد که می گه: باشه و حاال ديگه صداِی مواخذه گر بابا می

  تو که گفتی الکی بوده؟ بارداری؟ -

  دقيقا چون الکی الکی بدبخت کردم خودم رو االن حال و روزم اينه!

  گه:توجه به بابا و بهزاِد طلبکار میگيره و بی حسنی دستم رو می

  اينو پيش دکتر بردی؟ خودش گفت که...  -

  زنم: ذاره و من با بغض لب میحرفش رو نيمه کاره می

  خواستم اينطوری زورکی نگهت دارم!من نمی -

زنه و آروم کنه. لبخند میآد سمِت صورتم و اشکم رو پاک میدستش می

  گه: می

  کنيم.درستش می -

پروانه؟ اکليل؟ اوضاعِ قلب من االن و تو اين لحظه سر ريز شدِن يه همچين 

  گه: چيزايی داخلشه! اما از اونجايی که خوشی به من نيومده، بابا فی الفور می

  ره پی کارش!شه میاندازيمش تموم میحامله ای که هستی! می -
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شه  پاهام خالی میچرخونم و زيرِ من نگاهِ درمونده ام رو بيِن بابا و حسنی می

  گه: شه و خطاب به بابا و عصبی میآم. حسنی بلند میو کِف کوچه فرود می

  ی منه!اين بچه -

گيرم و بابا داغ که يعنی من راجع به زنده موندن يا نموندنش تصميم می

است وقتی به من کنه رسما! لحنش پر از حرص و تشر و طعنه و کنايهمی

   گه:کنه و میاشاره می

اش ی من رحم کردی؟ نه! داغونش کردی، ديوونهی منه! تو به بچهاينم بچه -

ی کردی، گند زدی به زندگيش! االن طلبکارم هستی؟ جمع کن بابا پسره

  پلشِت بی صفت!

خواد جوابش رو بده و اين وسط فقط حواِس بهزادی کنه و میحسنی اخم می

ه! بدون توجه به خط و نشون نگاه که اومده دستم رو بگيره تا بلندم کنه به من

شنوم بره سمِت خونه آخرين حرفی که میاون دوتا دست من رو گرفته و می

ات کنده شده! ره و تا اون موقع کلِک بچهاينه " دادگاه طبِق روالش جلو می

 "  

خواست حرِف ديگه ای رو بشنوم، که مثال حسن با صدای بلند اما من دلم می

  ام رو دوست دارم ". بگه " من زن و بچه

  من حاال از هميشه بدترم! 
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کنم، لبخند خواد کمکم کنه و من در حالی که اشک هام رو پاک میبهزاد می

  آد. گم " خوبم " فقط يکم خسته ام و خوابم میزنم و میمی

که يعنی برو بذار تنهايی اينجا بميرم، بذار اون قدر فکر و خيال بزنه به سرم 

  ره بشن! بذار اون قدر غصه بخورم که غمباد بکنم و بميرم!که رگای سرم پا

کنه روِی تخت دراز دونه. کمکم میولی نمی ره چون قصِد گِه من رو می

  گه: کشه و میبکشم و همونجا روِی زمين کنار تختم دراز می

  شه که...ماهلی اگه ببره به تو که خيلی زشت می -

  به اين فکر کنم؟  کنم، من االن بايددرمونده نگاهش می

  گه: زنه و میخونه که به پهلو سمِت من غلت میانگار ذهنم رو می

  جای زر زر کردن و آبغوره گرفتن به ماهيت وجودش فکر کن! -

  ماهيت وجودش؟! 

خواد جدی باشه، گلوش را با گفتن چند تا " اهم" صاف مثِل وقت هايی که می

  گه: کنه و میمی

دونم ممکنه از دسِت خودت کالفه کفری و ای! میدونم االن شوکهمی -

ديوونه شده باشی و بخوای واسه بچه ات خانواده اش رو بچينی! يا اصال 

کنی انگار خدا دونی چيکار بايد بکنی! ولی االن يه طوری رفتار مینمی

  صاحاب اين بچه نيست!



266 | P a g e 
 

لحن  کنم و اون اما متين و آروم و دوست داشتنی بامن گيج بهش نگاه می

  گه: گرمش می

خواد بهش اصرار نکن که دندون لقش و گور پدرش! بابا اگه بچه اتونو نمی -

  کنيم خودمون!بابات که پول داره بزرگش می

  خودمون؟ دقيقا من و کيا؟

خوای همچنان يه خواد به رفتنش ادامه بده اصرار نکن! اگه میاگه می -

نيست به خودت فشار نيار! ولی اگه دختر ابلِه يرخی باشی که دنيا به ورش 

کنه هممون کنی که " مادر " باشی شرايط فرق میخوای و انتخاب میمی

  اينجاييم که به تو و لوبيات کمک کنيم که زندگی خوبی داشته باشيم.

  شم! آروم می

  مگه من چی خواستم از دنيا جز اينکه فقط

  کنارم آدمی رو داشته باشم که توِی تيم من باشه؟ 

کنن، من واسم مهم نيست اگه بابا و حسن دارن جلوِی در با هم دعوا می

  خواستم به دست آوردم!چيزی رو که می

  حمايت؟! دلگرمی؟ يه همچين چيزايی...

  گه: بنده و میبهزاد چشم هاش رو می
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  حاال اگه خوابت مياد بخواب.  -

  ده: ذاره و ادامه میدست هاش رو زير سرش می

  ره تو چقدر قوی و پوست کلفت و رو َکنده ای!ولی يادت ن -

  گم:دم و تو دلم میو من دستم رو روِی شکمم حرکت می

ام! حاال درسته که چصناله و زجه زاری عشقی دارم شنيدی بچه؟ من قوی -

  ولی زورم زياده واست!

  گه: شه و میخوام بخوابم که بابا وارد اتاق میو می

  اندازی! ه رو میهمينکه گفتم ماهلی اين بچ -

  گه: بهزاد تو همون حالت دراز کشيده ی چشم بسته می

  ذاريد بخوابيم؟ می -

دونم اما که يعنی بابا ساکت بشه و من کوتاه بيام و باهاش بحث نکنم؟! نمی

تونم بهش تکيه کنم همين مثال برادر االن انگار تنها کسی که کنارمه و می

  احمق دوست داشتنيمه!

  گه : شم و میصبحِ زود آفتاب نزده با صدای بابا بيدار می

  ريم دکتر. پاشو آماده شو می -

  کنم و خواب آلود ميگم:من گيج و منگ نگاهش می
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  بذار بخوابم بابا دکتر واسه چی؟  -

  خيلی جدی و عصبی ميگه: 

شناسمش. پاشو آماده شو وقت گرفتم واسه سقط. دکترش خيلی مطمئنه، می -

  ا...باب

پره و با حرص کنه! اون قدر که خواب از سرم میاعصابم رو خورد می

  کنم: زمزمه می

  خوام بچمو بکشم بابا!من نگفتم می -

گيره و تکونم بندم و بابا دستم رو میو بعد از لجش محکم چشم هام رو می

  ده: می

  پاشو لج نکن دخترم. زندگيتو سر يه تصميم هيجانی خراب نکن! -

  زنم: دم و با همون چشم های بسته غر میآب دهنم رو قورت می

  شه! زندگی من از اولشم خراب بود، با تصميم هيجانی خراب نمی -

گم بيا بريم بندازيمش واسه همين ديگه بچه! که يکی ديگه مثِل تو به می -

  وجود نياد!

و به  زنمشن و با تلخ خندی که روِی لبامه بهش زل میچشم هام باز می

  گم:زهرماری ترين لحن ممکن می
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  پس دوست نداشتی که من به وجود بيام، نه؟ -

  کنه: کالفه زمزمه می

  ...خواستم که مثِل تو غصهمنظورم اين نبود! می -

  گم: بين حرفش با صدای بلند می

خواد بميرم! با وجود نبودِن ی اون غصه ها دلم نمیولی من با وجود همه -

ی زهرماری گذشتنش واسم شيرينه سم عزيزه، عمرم با همهمادر جونم وا

خواد کسی منو به خاطر مامانم بکشه! همونطور که اين بدبخت بابا! دلم نمی

  خواد به خاطر باباش بميره!دلش نمی

آم يا يه آدم  شينم سرجام، من االن شبيه يه مادر به نظر میبلند ميشم و می

  ی يه لحظه به کشتنش فکر نکردم! خواد و حتدونم ولی دلم نمینمی

بابا، برو بخواب، برو سراغ کارای روز مره ات!  برو سرکار، برو هوا  -

  بخور يا اصال هر چی ولی به من اصرار نکن آدم بکشم!

گذره! موهای کشم و چه قدر همه چی سختتر از سخت مینفس عميق می

  گم: فرستم پشِت گوشم و میآشفته ام رو می

پذيره، دوستش داره يا نداره يا هر اينکه اون آدم اين بچه رو می فارغ از -

چی من دِل از بين بردنش رو ندارم! خدا خواسته که باشه، منم خواسته اش 

  کنم! ذارم که به همتون ثابت بشه من کی ام و چيکار میرو روِی چشمم می
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  اين حرِف آخرته؟ -

و به سمتم گرفته و لحنش کنه که انگشِت اشاره اش روقتی ازم سوال می

  گم: زنم میفراِی جدی و عصبی بودنه و من در حالی که لبخند می

  کشم بابا...از اولم حرفم همين بود! من آدم نمی -

بينم! دستش رو براِی شه رو به وضوح میسيبِک گلوش که پايين و باال می

  ذارم و با لحِن تلخی می گه: چند ثانيه روِی شونه ام می

  از االن آماده شو که مثِل من تنها باشی! پس -

کنم! ولم کنيدو دست از سرم کشم و خودم رو زير پتو قايم میدراز می

  کنن بهم؟ برداريد انقدر کلمات نامفهومين که هی همه پيله می

کنم که تنهايی چه قدر ممکنه آد و به اين فکر میصدای بسته شدِن در اتاق می

نجا اومده و به اين کار راضی شده؟ اونم باباِی من که سخت باشه که بابا تا اي

بينی کنی میی بی رحمه و وقتی به کاراش دقت میدر ظاهر يه آدم ديوونه

  رسه!خيرش به همه می

مونم که خوابم ببره ولی انگار خواب واسه چشم های اون قدر همون جا می

  من يه داستان تموم شده است. 

ترسم! اگه حسنی نياد، اگه من کوبه و من مییقلبم تندتر از حد معمول م

گه تنها بمونم و داغون تر از االن بشم و هزار تا اگه که اينطوری که بابا می



271 | P a g e 
 

افتن به جونم و بسه ماهلی... خسته ايم... کوتاه بيا... هم من، مثِل خوره می

يلی هم تو، جفتمون درد زياد کشيديم... و خب اينا رو از اول عمرم تا االن خ

  به خودم گفتم! 

کنم و از خونه بيرون شورم و لباس عوض میدست و صورتم رو می 

زنم. حالم خوب نيست، بدنم هنوز ضعف داره و به زور اما به کمک می

  خواد قدم بزنم. رم و دلم میپاهام راه می

خواد راه برم و فکر کنم، حرف هاِی بهزاد رو از حرف های بقيه دلم می

  هشون پر و بال بدم! سوا کنم و ب

که من اگه قراره يه آدِم تنها باشم، بايد همون پوست کلفتی باشم که بهزاد می 

  گه! 

گردم و وقتی با استفاده از کليدام وارد مسير رو با گفتِن همين حرف ها برمی

شنوم و خب اين اتفاق شم صداِی حرف زدن بابا و مامانی رو میخونه می

زنن و يه لحِن رف هايی که توِی حضورت نمیخوبی نيست! هميشه از ح

بی پرواِی پر از توهين دارن بدم مياد و مامانی االن همين لحن رو داره 

  گه: وقتی می

  کنم که سقطش کنه. زنم راضيش میمن باهاش حرف می -

  گم: ی پذيرايی و میافتم اون سمت ديگهو من عصبی راه می
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  شم!تالش نکن مامانی؛ راضی نمی -

کنن وسِط آم خودم رو جمع کنم باز پرتم میديوونه شدم از دست همه. تا می

  گن انقد بمون تا بميری! دريا و می

  گم: خسته شدم از دستشون و اين دفعه با يه لحن پر از تهديد می

رم يه جايی که دستتون بهم شم میبه خدا اگه دست از سرم برندارين پا می -

  .. بسه ديگه... خسته شدم! نرسه! بابا... ولم کنيد.

کنه و برگه زنه رو روِی بينيش جا به جا میبابا عينکی که موقعِ مطالعه می

  ذاره: هاِی توِی دستش رو روِی ميز می

  موندِن اين بچه يه شرط داره ماهلی! -

  گيرم و ميگم: لبم رو با حرص گاز می

  نشستين فکراتونو رو هم گذاشتين که منو کيش و مات کنيد، نه؟  -

  گه: ی من شرطش رو میبابا بی توجه به طعنه

اينکه پدرش بره، پشت سرش رو نگاه نکنه و هيچ وقت وارد زندگيت نشه  -

  اگه اين شرط رو قبول کنی...

  گم: بين حرفش می
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و دوست دارم که فقط کافيه کنم! چون اون قدری باباِی اين بچه رقبول نمی -

  کوچيکترين قدمی برداره سمتم تا سينه خيز برم پيشش!

  گه : شم و میصبحِ زود آفتاب نزده با صدای بابا بيدار می

  ريم دکتر. پاشو آماده شو می -

  کنم و خواب آلود ميگم:من گيج و منگ نگاهش می

  بذار بخوابم بابا دکتر واسه چی؟  -

  گه: خيلی جدی و عصبی مي

شناسمش. پاشو آماده شو وقت گرفتم واسه سقط. دکترش خيلی مطمئنه، می -

  بابا...

پره و با حرص کنه! اون قدر که خواب از سرم میاعصابم رو خورد می

  کنم: زمزمه می

  خوام بچمو بکشم بابا!من نگفتم می -

نم گيره و تکوبندم و بابا دستم رو میو بعد از لجش محکم چشم هام رو می

  ده: می

  پاشو لج نکن دخترم. زندگيتو سر يه تصميم هيجانی خراب نکن! -

  زنم: دم و با همون چشم های بسته غر میآب دهنم رو قورت می
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  شه! زندگی من از اولشم خراب بود، با تصميم هيجانی خراب نمی -

گم بيا بريم بندازيمش واسه همين ديگه بچه! که يکی ديگه مثِل تو به می -

  جود نياد!و

زنم و به شن و با تلخ خندی که روِی لبامه بهش زل میچشم هام باز می

  گم:زهرماری ترين لحن ممکن می

  پس دوست نداشتی که من به وجود بيام، نه؟ -

  کنم: کالفه زمزمه می

  ...خواستم که مثِل تو غصهمنظورم اين نبود! می -

  گم: بين حرفش با صدای بلند می

خواد بميرم! با وجود نبودِن ی اون غصه ها دلم نمیوجود همهولی من با  -

ی زهرماری گذشتنش واسم شيرينه مادر جونم واسم عزيزه، عمرم با همه

خواد کسی منو به خاطر مامانم بکشه! همونطور که اين بدبخت بابا! دلم نمی

  خواد به خاطر باباش بميره!دلش نمی

از اين جهنمی که اسمش رو گذاشتن  گردم، يعنی بازمسير اومده رو برمی

دونم اسمش چيه و زنم و به يه جهنم ديگه که حتی نمیخونه بيرون می

  دونم بايد وسِط اين مکافات با خودم چيکار کنم...! برم. نمیکجاست پناه می
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کنم اش میکوبم، يه لگدم حوالهدر حياط رو عالوه بر اينکه محکم به هم می

شه و کنم که دستم کشيده میآرم و داد و بيداد میر میو دارم سليطه بازی د

  گه: يه صداِی آشنا کنار گوشم می

  بيا بريم تا نيومدن!  -

تونه حالم رو توصيف پرام ريخته از کارش. تعجب حتی يک درصد هم نمی

  پرسم: کنه! گيج و گنگ می

  کجا بريم؟  -

کنه سوار بشم و کمکم میبا خنده در حالی که در ماشين رو برام باز کرده تا 

  می گه: 

  گم بهت.بشين می -

زنه و از اينکه کنم و دسِت خودم نيست! قلبم داره تند میبا ذوق نگاهش می

اينجاست و کنارمه قدِر زمين و آسمون خوشحالم و اين يعنی ديگه تنهاييام 

  تمومن؟ 

  گه: شه و میبا سرعت از کوچه و خيابون و خونه امون دور می

  خوام ببرم! هزار بار بهش زنگ زدم گفتم زنمو می دو -

  زنم؟ اين االن من رو به رسميت شناخته؟ 
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  تونی بکنی! کنم هيچ غلطی ام نمیگه بچتو سقط میبرگشته می -

  گه: فرسته و انگار از تِه دلش مینفسش رو پر صدا بيرون می

  آخيش!  -

  پرسم: می

  نگفتی؟ چرا به خودم زنگ نزدی؟ چرا به خودم  -

  گه: خنده و میمی

  خواستم غافلگيرت کنم ديگه؛ پشمات ريخت يا چی؟ می -

ام  و گيجم... يه حاِل عجيبه کنم که کنارمه! که گفته زنم و بچههنوز باور نمی

  دونم چجوری ساکتش کنم! که نمی

  گه: گيره و میدستم رو می

  گيجم...دونم بايد چی بگم چيکار کنم، هنوز ببخشيد نمی -

  گم: کشم و میدستم رو عقب می

  شه يه سوالی ازت بپرسم؟ می -

  گه: ده و میسر تکون می

  اگه از خواهر حاج آقا کشيدی بيرون بله بفرما.  -
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اومدی؟ می دونی؟ به خاطر بچه اومدی سراغ من؟ يعنی اگه بچه نبود نمی -

  خوام...خوام... میيه حِس بدی دارم... می

گيره که نتونم عقب بکشم. به لبش نزديک دستم رو اين بار جوری محکم می

  گه: بوستش میکنه دستم  رو و حينی که میمی

به خاطِر بچه که اصال حرف قشنگی نيست ماه! بچه شد محرکم اما گه  -

  خورده که اگه فکر کرده خاطرش از تو عزيزتره...

  پرسم: می

  خاطر من عزيزه؟ -

بره! زنه و دستش رو پشِت سرم میر خيابون روی ترمز میماشين رو کنا

کنه و منی رو که دارم از هيجان می لرزم لب هاش رو روِی لبم چفت می

ی اون موقع بوسه! اين دفعه ديگه تِه دلم خالی نيست، يا حداقل اندازهرو می

  خالی نيست! 

  گرم، عميق و پر از حس! 

بره! يه لبخند و يه نگاِه خيره ب میکنه و سرش رو عقچشم هاش رو باز می

  گه: زنه و میو بعد دومرتبه استارت می

  سوال ديگه؟ -

  گم: کنم و دمق میيکم فکر می
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  خواستی منو از خودت جدا کنی اگه دوستم داشتی؟چرا می -

  زنه: بره الِی موهاش و نيشخند میچنگ فرو می

گم که ر واسه هميشه میکنی ولی يه بابا اينکه داری دهنمو سرويس می -

فقط عشق و عالقه کافی نيست ماه، آدما بايد کنار هم خوشحال باشن تا عاشق! 

تونم اين تضمينو تونم خوشحالت کنم، چطور میمن تا وقتی مطمئن نباشم می

  بدم که تا آخر عمر عاشق هم باشيم؟ 

  گم: کنم و زير لب میدهن کجی می

  ده واسه من.بسه ديگه شر و ور فلسفی تفت ن -

  ده: گه "  خدايا شکرت " و بلند تر ادامه میخنده و زير لب میمی

با تشکر از بهزاد که فرمودند با اينکه از ريخت گهت خوشم نمياد و دلم  -

خواد سر به تنت باشه ولی ماشين رو ببر و زنتو از چنگال بابام و مادر نمی

  پيرش رها کن! 

  گم: اندازم و میتاِی ابرو باال می

  اون بچه گفته؟  -

ام هاره. يعنی با بچه که تو قنداقه ولی اين يه جووِن مسنه که از قضا خيلی -

  گی خيلی فرق داره! بچه ای که تو می
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  گم: کنم و میمجددا دهن کجی می

ای خاک تو اون سرت حسنی! تو آدم نميشی بخدا! بهزاد نگفته بود بهت  -

  اومدی نه؟نمی

   خنده و ميگه:می

  دوييدم!کردم میاومدم کولت میپياده می -

شينه خدايا منم همينکه حسن گفت " شکرت " و يه لبخند محو روِی لبم می

به نظرم سوال جواب کافيه، همينکه هست کافيه، نه؟! همينکه اومده تا بهم 

خواستم از اين دنيا جز اين ثابت کنه ديگه تنها نيستم بسه! مگه من چی می

زنم و کنم و نيشخند میکه بهش رسيدم زيرچشمی نگاهش میآدم؟ حاال 

  گه: شه و میمتوجه خر ذوق بودنم می

با اينکه ماشين جاِی مناسبی نيست و فضای تنگ اذيتم ولی داری از کنترل  -

  کنی با هيزبازيات! خارجم می

  گم:گيرم و با لبخندی که حاال پررنگ تر از قبله میلبم رو گاز می

  شه؟ ت میتو باور -

  پرسه:کنه و میچشم هاش رو ريز می

  اينکه ماشين جای مناسبی نيستو؟  -
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  نه خره، اينکه منو تو يه بچه داريم که... وااای خيلی هيجان انگيزه!  -

  و اين منم! 

  منی که خوشحال و شاد و ديوونه است. 

  گه: ده و می انگشت هاش رو الِی انگشت هام جا می

  وقتی يه زن و يه مرديم چاره ای جز باور کردنش نداريم ماه.  -

  خوشحالم که برگشتی! -

  گه:گيره و میدم عميقی می

منم خوشحالم که برگشتم پيِش تو و ببخشيد که تموِم اين مدت به خاطِر من  -

  دم ماه!اذيت شدی! واسه از اين جا به بعدش هيچ فرصتی رو از دست نمی

 * * *  

اندازه ی موهاِی سرم بابا به گوشيم زنگ زده و هر بار حسنی جواب داده به 

خواد پيشم باشه و بابا و با اون لحن رو مخش گفته زن منه، پيِش منه؛ دلم می

کنه و خب االن که خيالم راحته اين کالفه و کفری تهديد کرده که شکايت می

  استايل کل کل کردنشون واسم خنده داره!

گه کليد دونم کجاست و البته که خودش میورده جايی که نمیحسنی من رو آ

  اينجا رو هم بهزاد بهش داده و گويا اينجا مکانی است براِی انتخاب زنداداشم! 
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  گم: اندازم و میکشم، پا روِی پا میروِی کاناپه دراز می

  بابا حسنی من گشنمه.  -

  افته سمِت يخچال و ميگم: راه می

  تونم غذای مونده بخورم باال ميارم. . نمینه؛ نريا -

  گه: با تعجب می

  بپزم؟  -

  گم: دم و میی نفی به طرفين تکون میسرم رو به نشونه

  خواد حسن کوچيکه.نه نه بيبی، اسنپ فود، کباب با دوغ می -

  گه: ده و میسر تکون می

  خوای؟ اوکی اوکی. چيز ديگه نمی -

  کشم. ت میکنم و خب يکم خجالفقط نگاهش می

  بگو تروخدا مسخره بازی در نيار و تعازف نکن، خب؟  -

خوام. کناِر کاناپه تعارف؟ اسکل مسکله؟ خوبه همين االن گفتم کباب می

شينه. موهايی که حاال ديگه بازشون کردم روِی زمين و بغل دست من می

  گه: کنه  و میرو نوازش می

  جانم؟  -
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  گم:کنم و مینيشم رو شل می

  مم...خوابوس می -

  گه: زنه و میبر خالِف تصورم به جاِی لبام روِی پيشونيم بوسه می

  هم تو رو اذيت کردم هم اين توله رو. خدا دهنمو سرويس کنه -

  خواجه ماجه ای؟ بوس اونجا؟ فيلم هنديه؟  -

  گه: بره و میاش گرفته، نگاهش رو برای چند لحظه جهت مخالفم میخنده

  و... کجا رو ببوسم نظرته؟ از دست ت -

  گم: لب برمی چينم و می

  ده بيست سی چهل کن، هر چه از دوست رسد نيکوست.  -

آره و صورتش رو تا جايی که نفس هاش به صورتم برخورد کنن جلو می

  کنه: اش روِی لب هام پهنه زمزمه میدر حالی که نگاِه خيره

  !من شک ندارم اون شبم تو به من تجاوز کردی -

  گم: با خنده می

اگه وضعيت قوای جسمانی و جنسيت مثل االنت بوده باشه چيزی جز اين  -

  نيست.
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ی گرم و عميقش دوباره لب هام رو به بازی خوره؟ چون بوسهبهش برمی

  گيره و چند دقيقه ادامه داره...می

دونم چطوری در شه و نمیتا اينکه در با چرخش کليد توِی قفلش باز می

کنم اون طرف و خودم رو ز ثانيه حسنی رو با چک و لگد پرت میکسری ا

  زنم. به خواب می

گه " زهرمار کنه و بهزاد به جای جواب دادن میحسنی به بهزاد سالم می

  " و اين بچه انگار خيلی کفريه! 

  کنه: آد بهش غيظ میبعد همونطوری که صداِی راه رفتنش می

  کنيا! ش نمیيه گوشه واميسی از خواب بيدار -

گه " فروشه و میکنه و من رو به پوست خيار میحسنی ام دهن کجی می

خوام کنم و میخواب نيست، خودشو زده به خواب. " چشم هام رو باز می

  گه: غر بزنم که بهزاد بهش می

  به تو چه؟ دوست داره. -

روِی آد. سر جا اين بهزاِد اين قدر قد و کله شق واسم عزيز تر به نظر می

  پرسم: شينم و میکاناپه می

  دونه کجام؟بِزی بابا می -

  گه: کنه و میاش رو چپکی میقيافه
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  اش اليق اين نيستن بدونن کجايی! خير، نه بابات و نه ننه -

  گم: دمق می

  شن. نگران می -

  کنن: جفتشون عين گروه سرود با هم تکرار می

  خب بشن! -

  گه: ده و میانگشت اشاره اش رو تهديد وار مقابل صورت حسن تکون می

  هوی دراز، وای به حالت اگه کوچيکترين باليی سرش بياد.  -

گيره و احتماال اگه تو موقعيت حسن از فرط حرص فقط لبش رو گاز می

  ذاشت. ی " دراز " واسه اين بچه روزگار نمیای بودن سر اين کلمهديگه

  گه: کنه و میبعد به خودش اشاره می

بيخود قيافتو کج و کوله نکن، اگه حاجيت نبود االن داشتی همچنان واسه  -

  کشيدی!بابام دستمال می

ده و برگ و بارم ی تاييد تکون میحرفش حقه و حسنی سرش رو به نشونه

  گه: ريزه وقتی میمی

  درسته، من خيلی بهت مديونم.  -

  گه: ن میبهزاد خطاب به م
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دم چون احتمال گم کجايی ولی آدرس نمیمخ اينو تيليت نکن، به بابات می -

  اينکه مامانشو بياره واستون زياده. 

  گه " زهرمار "می خنديم و بهزاد رو به حسنی می

افته سمت در و از اونجايی که خيلی با خودش حال کرده می کت باز راه می

  گه: 

  گردم!کنيد تا برخرابکاری نمی -

ی اون حرف ها و حس ها و تالش و ما اينجاييم؛ کناِر هم. بر خالف همه

  هايی که واسه دور بودن از هم کرديم و دلمون پيِش هم بود! 

من اينجام به عنوان مادر، البته که لفظش هنوز واسم خنده داره و حسن 

  اينجاست به عنوان پدر! 

خواد بهم دست بزنه شينه و میحسنی بعد رفتن بهزاد روِی کاناپه کنارم می

شه و بهزاد با دو انگشت اول به چشم هاش و بعد به ما که سريعا در باز می

کنه. قبل از اينکه در رو کامل ببنده به معنی حواسم بهتون هست اشاره می

اندازه و چون انگشِت کنه و ابرو باال میبه گوشه کنار هاِی خونه اشاره می

دايره ای شکل روِی چشمش گذاشته متوجه می  اشاره و شستش رو حالت

خواد بگه " دوربين داره اين خونه" و ما ديگه از ترس دست به شيم که می

  شينيم!سينه می
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  مفاتيح اينجا پيدا نميشه دعا بخونيم؟  -

  گم: شم و میاز جا بلند می

  پاشو حرف نزن گشنمه.  -

  گه: شه با تاسف میحينی که از جا بلند می

  يرم واست حسن يهو هم پدر شدی هم مادر خرج!بم -

  گم: دم و محض بيشتر سکته دادنش میدر تاييد حرفش سر تکون می

  احتماال تا االن بابام کارت هامو سوزونده.  -

  گه: کشه و مینفس عميق می

  فدای سرت، من آرومم، اوکی ام، خوبه همه چيز. -

 * * *  

شينه جلوِی در! من حامله ام و از مطب دکتر بيرون اومديم و حسنی می

کشه و دست هاش عجيبه که فشار اين افتاده! مدام نفس های عميق می

  لرزن! می

  ده من هم يه ذره استرس بگيرم که مثال قراره بزام! اين مردک امون نمی

  گه: کنه به مانتوم و میدستش رو بند می
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زيرش ديه اشو بمونه واسه ... يه ماشين مدل باال پيدا کن خودمو بندازم ماه -

  تو اين سه تا بچه... من بايد فداکاری کنم... 

  گم: شم از چرت و پرتاش و میخندم عصبی میدر حالی که می

  حسن پاشو گشنمه!  -

  گه: زنه و میبا کف دست به پيشونيش ضربه می

خوردی، االن که سه تا نيروِی کمکی تو شيکمت تو يکی بودی انقدر می -

  داری چقدر بايد بخوری؟ 

  گه: شه و میاز جاش بلند می

  بيا يه بار ديگه بريم ببينيم مطمئن شيم!  -

  گم: گيرم و آروم میدستش رو می

  نترس حسنی!  -

  چيزی نيست... ما بايد خدا رو شکر کنيم...

  گه: و با گرفته ترين لحن ممکن می شه بغض کردهباورم نمی

  ترسم. من می -

  زنم:بره و داد میديگه حوصلم رو سر می

  منم گشنمه! -
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کنه آروم آروم نفس بکشه اما تا ذاره و سعی میاش میدستش رو روِی سينه

ار کنه به ديوداره باز زانوهاش شل می شن و دستش رو بند میيه قدم برمی

  و زير لب می گه: 

زنم به حضرت عباس اگه ميدونستم با يه بار و يه دفعه اينطوری گل می -

  کردم. اين جواهراتو جاِی چاِه حموم تقديم بانک اسپرم می

خورم که باز با تونم خودم رو کنترل کنم و از خنده ترک میديگه واقعا نمی

  گه: بغض می

رن، نبضم کند دارن سياهی می نخند المصب، فشارم افتاده، چشمام -

  زنه... من چجوری شيکم پنج سر عائله رو سير کنم؟ می

  گم: با خنده می

  عوضش يارانه اشون زياده.  -

  گه: کنه. صاف واميسته و میمبهوت نگاهم می

  گيا! راست می -

زنه به غش و با حالِت تا ميام فکر کنم مشکلم حل شده دوباره خودش رو می

  ه: گگريه می

  ولی پوشک و مای بيبی خيلی گرونه!  -
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  گم: گيرم و با حرص میدم عميقی می

  خسته شدم! تا برنگشتم خونمون ور دل بابام راه بيفت.  -

  يهو با صداِی بلند می گه: 

  برگرددد -

  گه: کنم از رفتارش و دوباره با همون حالت گريه مصنوعی میتعجب می

  منم ببر بگو فقيره، نيازمند و مستمنده به دادش برس!  -

افتم برم يه کوفتی ديگه واقعا اعصاب تحمل کردنش رو ندارم و خودم راه می

  گه: شيم میدوِا وقتی سوار ماشين میام دنبالم میبينه جدی. میبخورم

  اون شيشه رو بده پايين االن باال ميارم.  -

  سرش جيغ می زنم: 

  ام نه تو...به خودت بيا، من حاملهحسن  -

  گه: کشه روِی شکمش و میدست می

  گيا...راست می -

  گه: ده به پشتی صندلی و میتکيه می

  ماهلی ما چجوری بايد اينا رو بزرگ کنيم؟  -
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آره. خم می شم و از اون زير صندلی ديگه اون روِی سگم رو که باال می

  دم. رم زير گلوش و محکم فشارش میذاآرم و میقفل فرمون رو باال می

دم، تهديدش با حرص در حالی که دندونام رو محکم روِی هم فشار می

  کنم: می

  ذارم واست يا نه!ی ديگه حرف بزن ببين دندون سالم میيه کلمه -

  گه: ره و با بغض میالبته که از رو نمی

  م!... نکن...الک پشت های نينجا گرفتزن نگرفتم که... آخ -

ترسم ولی حداقل مخ يکی ديگه رو وای حسن خفشو، خفشو، خفشو منم می -

  خورم! نمی

  گه:بنده و آروم میچشم هاش رو می

  گی، کار تو سخت تره. گی درست میدرست می -

  گم: کنم و زير لب میدهن کجی می

  خاک تو سرت، دختر پولدار گرفتی ديگه جاِی ذوق کردنته ابله؟  -

  گه: کوبه و میه پيشونيش میبا کف دست ب

  گيا، اصال حواسم نبود! راست می -
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گفت از يه جايی به بعد اين اسکل بودنه ذاتی و غير قابل يه دوستی داشتم می

  تونه ادا باشه واقعا!جبرانه وگرنه اين حجم خريت نمی

  االن کجا بريم؟  -

  گم: زنم میدر حالی که استارت می

  ی ما؟ خونه -

  گه: شن و ناباور میيه دفعه چشم هاش تا آخرين درجه باز می

  ی بابات؟؟؟خونه -

  گم: دم و با اينکه واسه خودم هم سخته میسر تکون می

  ی بابام.بله؛ خونه -

  گه: کشه و میدست به صورتش می

ده کنن چرااا؟ بابات منو ميکشه میاونجا چرا ماه؟ اونجا که منو اعدام می -

  بخوره منو...سگ 

اين حالِت بغض الکيش واقعا خنده داره واسم اما همچنان قاطعيتم رو بايد 

  گم: حفظ کنم و می

حتی اگه تو رو بده سگا بخورن مجبوريم بريم حسنی، تا آخر عمر که  -

  تونم ازش فرار کنم و باهاش قهر باشم!نمی
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  ريم که بمونيم؟ می -

  دونم" اندازم به معنی " نمیشونه باال می

  گه: دوزه میی ماشين میو حسنی در حالی که نگاهش رو به بيرون از پنجره

  ريم ناهار بمونيم ديگه...تا اونجا می -

خب اين يعنی ترسش ريخته و ترِس من اما همچنان سر جاشه! تو اين چند 

ساِل عمرم انقدر پشت هم گند باال نياوردم و اين قدر مقابل بابا بی پروا رفتار 

دونم اين بخشی از بزرگ شدِن منه يا چی ولی من ديگه از کردم. نمین

ی بين خودم و ترسم، ترسم از احترام و عالقهموجودی و سوختن کارتم نمی

  پدرمه!

کنم و پشِت همديگه تا رسيدن به مقصدی که خيلی هم دور نيست سکوت می

گيرم! میای ديگه باز دل آشوبه شم و لحظهفکر! برای لحظاتی آروم می

شم و با فکر اينکه شايد بابا با وجود سه تا نوه خوشحال خسته و دمق می

  شم. بشه، خوشحال می

  تونه روِی روحياتم اثر مستقيم بذاره!دونم که رفتار بابا میخوب اين رو می

گيرم و و حاال درست بعد از چند دقيقه جلوِی در ايستاديم! من دم عميق می

ره ترکش رو کنار گذاشته. گردنش رو جلوِی صورت ی زهحسنی اون پوسته
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خواد باهام احساس همدردی زنه. درسته که میکنه و لبخند میمن کج می

  کنه ولی توِی اين حالت و توی اين سيس دقيقا مثِل احمق هاست! 

برای اينکه زودتر جمعش کنه و با ترکيدن از خنده گند نزنم توِی احساس 

  شم. گم " خوبم" و از ماشين پياده میم میهمدرديش، چند بار پشت ه

کردم واسه فشردِن زنگ لرزيد و خودم رو االف میقديمتر اگه بود دستم می

  دم!اما االن بدون مکث و معطلی اين کار رو انجام می

شه شه و میی بعد در بدون اينکه ازم سوالی پرسيده بشه باز میچند لحظه

  روم بازه! ی بابام هميشه به گفت در خونه

کنيم از همديگه آرامش بگيريم. اين اتفاقيه که گيرم و سعی میدستش رو می

  تونيم دور بريزيم! امون رو نمیبايد بيفته چون خانواده

کشم و بعد باز کردن در با صدای بلند جلوی در ورودی  يه نفس عميق می

  گم " بابا؟ "می

  و حسنی می گه " سالم " ده اما درست مقابلم ايستاده جوابم رو نمی

کنه. نگاهش ده و فقط چپ چپ نگاه میبابام اما جواِب حسنی رو هم نمی

مونم تا باهام دوزم و منتظر میاون قدر سنگينه که من نگاهم رو به زمين می

  گه: ی بعد میدعوا کنه ولی چند دقيقه

  پس انتخابت اينه؟  -
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  گه: می خوام عاقالنه جواب بدم که حسنی درموندهمی

  چاره ای نداره بخدا.  -

کنم و شم و زيرلب زمزمه میگيره اما به همون اندازه عصبی میام میخنده

گم" خفشو! " ولی اون طفلک واسه خوب نشون دادن من خودش رو می

  گه: کنه و میقربونی می

  کردين يکيه؟ فکر می -

که حسن با همون سيِس گه کنه ببينه اين ديوانه چی میبابا با تعجب نگاه می

گيره و وقتی به دستش ی عدد سه باال میبغض دار انگشتش رو به نشونه

  گه: کنه با گريه مصنوعی مینگاه می

  سه تاست! -

  پره! رنگ از رخ بابا می

  گه: چرخونه و میوحشت زده و معذب نگاهش رو بين من و حسنی می

  گه اين؟ ماهلی چی می -

  گم: و من آروم و با خجالت می

  گه. درست می -

  دونه چی بگه اصال! انقدر شوکه شده که نمی
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شن و آخرش حسنی به جاش کنن و هی صاف میابروهاش هی اخم می

  گه؛ می

آد عوضش سه تا سه تا در لونه اش دونم، مار از پونه بدش میدونم میمی -

  شه. سبز می

  پرسه: بابا باز می

  سخره بازيه جمعش کنيد! اگه م -

خواد تا صبح اراجيف بگه. دم دونم حسنی میشم چون میمن وارد عمل می

  گم: گيرم و میعميقی می

دونم از ديد شما دونم بايد بگم خوشبختانه يا متاسفانه، نمیببينيد بابا، نمی -

است. من سه قلو باردارم و کدومشه. ولی از ديد من که خيلی خوشبختانه

خوام بين خانواده ام يکی که االن اينجام فقط محض آشتی کردنه چون نمیاين

  رو انتخاب کنم و از اون يکی دست بکشم!

کنم سمتش و خودم رو با اون لبخنِد پت و پهن واسش لوس دستم رو دراز می

  گم: کنم و میمی

  آشتی؟  -

غش ره و آد دستش رو دراز کنه، انگار چشم هاش يهو سياهی میتا می

  کنه!می
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 * * *  

  و بله! 

  جينگ جينگ ساز می آد و فالن! 

ريم به من به همراه همسر و سه تا بچه هام امشب عروسيمونه و داريم می

  خونه! 

بابا که چاره ای جز پايين اومدن از خر شيطون نداشت کوتاه اومد و با آغوش 

  باز پذيرای بزرگ کردِن نوه هاش شد. 

  مو به سر و ريختم نگاهمامانی هنوز با قيافه اخ

کنه و مشخصه از اينکه پسرک زيباش قراره بچه داری کنه، خيلی می

  خوشحال نيست و اين وسط اما بهزاد عروسی آقاشه انگار. 

ده که هر لحظه منتظرم باال تنه اش در بره و بخوره به يه جوری قر می

فلک من کنه و از اينکه باباِی طسقف. حسن وسِط جمعيت داره کوالک می

قراره کمک خرج که نه، کلهم خرج بچه هاش باشه به شدت راضی و 

  خوشحاله! 

منم اينجا روِی صندلی نشستم و اگه به حرِف خاله خان باجياِی مهمون گوش 

کنم بايد عروسی خودم رو به کامم زهرمار کنم، فلذا طوری که حسنی اولين 
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واقعيت نيست هورا  و آخرين خواستگار عمرم باشه که البته اين چيزی جز

  دم. شم و همراه بهزاد و همسری قر میِکشان و کل ِکشان وارد مجلس می

خانواده ی حسن اما قصد دارن ادا با کالسا رو در بيارن، خصوصا اون 

گه و ای که با پدر چشم و گوش بسته ی من گرم گرفته و داره گل میعمه

  شنوه!گل می

مون ها زوم کرده بودم بابا هم از اين طبق محاسبات من وقتی روِی تموم مه

عشوه خرکيا خيلی بدش نيومده و در پايان تموم جمالت بانوی مورد پسندش 

زنه و جونم براتون بگه که بقيه مهمون ها سياهی لشکرن و فقط چشمک می

  کنن! دارن با ميز سلف سرويس و چهار پنج نوع غذای پخته شده حال می

  " " پايان شِب سيه سپيد است 

اينو تو مدرسه ياد گرفتيم؛ هيچ وقتم به کارم نيومده بود جز تا االن! من شباِی 

سياِه زيادی رو سپری کردم که حتی از خودم مخفيش کردم و االن که سپيده 

  زده و روز شده می تونم نفس بکشم!

کنم خدا طور ويژه ای دوستم داشته که باعث شده زندگيم رو احساس می

  لم بهتره حتی اگه خيلی هم قشنگ نباشه! طوری بچينم که حا

من و آدمی که اصال معلوم نبود از کجا و چطوری وسط زندگيم سبز شد 

رقصيم با هم بقيه دورمون رو خلوت گيره میکنار هميم و وقتی دستم رو می
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خونه " کی بهتر از تو؟ که آد که واسمون میکنن و صدای خواننده میمی

  بهترينی ! " که اين سوال هم خوِد سواله و هم جواب! 

دونی خوب نگاه کردن کنه! میخندم و حسنی فقط بهم خوب نگاه میمن می

يعنی چی؟ يعنی اون قدر قشنگ که قلبت اين نگاه را تا تِه تهش حس کنه! 

کنه گردی و می بينی يکی داره نگات میهاِی يواشکی که يهو برمی مثِل نگاه

  زنه، از همونا!و قلبت تند می

و القصه که من حالم خوبه، بعد کلی سختی زنده ام و قصد دارم بيشتر از  

  اين ها زندگی کنم!

آرم و باالخره بعد از اينکه خودم هم با ميز رسم " صفا باشه"  رو به جا می

افتيم تو پروژه ی بعدی که عروس از غذا دل بکنم، راه می شمراضی می

  کشونه اسمش و اين بخش از عروسی بخش مورد عالقه ی منه! 

چون اصال عروس کشونی در کار نيست و ملت رو با يه ماشين گل زده 

گول زديم در واقع و خبری از عروس و داماد توِی اون ماشين نيست و من 

راهِی مقصديم که باز هم شماله. بهم قول داده اين و حسنی با ماشين ديگه ای 

بار که می رم دريا حالم رو خوب کنه؛ بهم قول داده اين بار ديگه دلم رو 

  نشکنه و از دريا نخوام بغلم کنه! 
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کنه، هر پنج دقيقه يه بار زنگ تو همين حينی که بهزاد نقش من رو بازی می

  زنه: زنه و با گريه داد میمی

  کنن! تت کنه اينا ولم نمیخدا لعن -

کنه و واسه خودش بوق بوق راه انداخته اونم وقتی حسنی با خنده قطعش می

که راننده منم! يکم ديگه به اين رفتار تو مخش ادامه بده و دستش رو روِی 

  کنم توِی دهنش!فرمون بذاره پاِی راستم رو تا زانو می

  بزن بغل... -

گم " نمی دم پايين و مینم شيشه رو هم میکدر حالی که سرعتم رو زياد می

  خوام. "خوام، نمی

  گه: زنه به حال بدی و میخودش رو می

  تا باال نيوردم رو لباست بزن بغل مااااِه لی ! -

کنه من ماهِ شلوار اندازه که هر کی ندونه  فکر میبين اسمم جوری فاصله می

رو بيشتر از اينی که هست جينم. به پاس توهين به اسم قداست دارم، سرعتم 

کنم و جوری که يه کتک از شيشه جلو بخوره يه پس گردنی از پشتی می

صندليش بخوره و اين وسط خبيث درونم خر کيف شده و نيشش رو  شل 

  کرده!
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خندم. ديگه واقعا ادای عق زدن زنه و من عيِن هارون الرشيد میزجه می

گردم بگم " چته مادر مصيبت که دارم بغل و تا برمیآره نگه میکه در می

زنه که شب عروسيمونم ول نميکنی " که يک حرکت سکسی وارانه می

  ره! اصال دلم واسش می

بوستم که ماسيمو تو اون سريال اندازه پشِت سرم و جوری میدست می

  خرابيه دختره رو نبوسيده. 

و با  گيرمی اليک باال میبره عقب انگشتم رو به نشونهسرش رو که می

گيرم گم " احسنت حسنی" و بعد هم صورتش رو با دست قاب میشوق می

  کنم!و بوسش می

کوبه به شيشه و آد و همچين که مشغول اين داستانيم يه دستی میخوشش می

  شيم! زهره ترک می

دم و با بغض به مردی که لباِس من با برگ و بار ريخته شيشه رو پايين می

  گم: ره میسبِز پليس رو به تن دا

جناب سروان بخدا شوهرمه، بخدا حامله است ازم... نه چيزه يعنی من  -

  باردارم... سه قلو...

  کنه و می گه: به انگشتام اشاره می

  اون چهارتاست.  -
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  گم: آرم پايين و میدستم رو می

  ريم ماه عسل. لباس عروس تنمه ديگه، قبول نيست؟ داريم می -

خواد گند بزنه به که باور کرده و مشتيه و نمی ده و انگارسر تکون می

  گه: حالمون زيرلب می

  حرکت کنيد!  -

کوبم به باسِن ماشينش و حسن زنم و زارت میو من با هيجان استارت می

  گه: يهو با داد می

  شت؛ چص دستی تمام عيار! -

زنم تو شيکمش و با نيش با اينکه از ترس خودم رو خيس کردم، با آرنج می

  گم: باز می

  حسن پشمام.  -

  گم: خندم و میاز فرط استرس و هيجان می

  حسن زدم بهش!  -

  گه: زنه میحسن در حالی که با کف دست به پيشونيش ضربه می

  آره ديدم، ری...دی سلطان.  -
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کنه زنی خون ماموره در نمياد. عيِن ميرغضب از پنجره نگاهم میکارد می

  زنه: خواد حرف بزنه که تشر میو حسن می

  گواهينامه و کارت ماشين!  -

  گم: ره و میاز دهنم در می

  من گواهينامه ندارم.... -

حاال ديگه پشم به تن جفتشون نمونده و من از اينکه فهميدم چه گندی زدم دلم 

  زنه: ريزه و حسن داد میهری می

  يعنی چی که نداری؟  -

  گم: ی علی چپ و میزنم به کوچهخودم رو می

  کنيم. بريم ماشين آقای پليس زحمت کشو درست میچيزی نشده که می -

  گه: پليسه با اخم می

  اين کارتون جرمه خا... -

  زنه: حسن سر اونم داد می

  يه لحظه وايسا شما... -

  گه: رو به من با غيظ میو بعد 

  گرفتی منو از اون روز؟ گواهينامه نداشتی مجبورم کردی بگيرمت؟  -
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  گم: کنم و میدهن کجی می

  توام منو حامله کردی، اين به اون در! -

  زنه: اندازه و داد میتای ابرو باال می

من حامله ات کردم؟ تو نبودی منو با مشروب پشروب اغوا کردی و بهم  -

  ز کردی؟ تجاو

  زنم: منم داد می

  اون قرصاِی ترامادولم البد تو يخچال بابات بود من خوردم؟  -

کنه و ما تازه فهميديم چه گندی زنه و مرکز مرکز رو خبر میپليسه بيسيم می

  باال آورديم. 

ی ما مشروب گه نخور انقدر دروغ نگو، مراسم دعای ندبه بود خونه -

  هاش نيستيم کثافِت وقيح! کدومه؟ ما از اين خانواده 

  گه: پليسه می

  پياده شيد جفتتون!  -

  گم: کنم از درد و میذارم و ناله میدست رو دلم می

  ده؟من حامله ام جناب سروان. پياده شم بچم طوريش بشه کی جواب می -
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ولی خب اين تاترها فايده ای ندارن و من االن عالوه بر پرونده ی کوبيدن 

  زنه: به ماشين پليس، يه شاکی خصوصی هم دارم که هی داد می

  . منو گول زدن... از پاکی و معصوميت من استفاده کردن تا بازيم بدن.. -

آره اوايل فکر ميکردم حق اعتراض داره ولی وقتی زياد هوچی بازی در می

زنم پشِت پاش و تو همون کالنتری حيِن رفتن به اتاق مامور، با لگد می

خوره زمين که بخوره تا جونش در کنن و البته که میزانوهاش خالی می

  بياد! 

وارد اتاق همين آقاِی بد اخالقی که عين سرخر وسط بيابون برهوت پيداش 

ايی که بابا جواب نميده شيم و االن بايد به بابا زنگ بزنم و از اونجشده می

ده. به هر و وسط لذت بردن از عروسِی مِن بدبخته گوشيش رو جواب نمی

زنيم و نه تنها بابا و بلکه ننه بابای حسنم جواب کی ميشناسيم زنگ می

کنيم... اون دن، ما دوتا مظلوم درمانده شب رو توِی بازداشتگاه سر مینمی

  اس عروس! هم شب عروسيمون با کت و شلوار و لب

  و خب اين هم بخشی از قشنگِی زندگيه، چون يه چالش بزرگه! 

  

  پايان: 

 چهاردهم خرداد ماه هزار و چهارصد و يک!


